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ÖNSÖZ
Bu tez çalışmasının düşünsel temelleri 2016 yılında atılmış; yazın taraması, ülke
incelemeleri, Türkiye’deki hukuki ve kurumsal yapının analizi ile sözlü görüşmelerin
tamamlanması ise ağırlıklı olarak 2017-2018 yıllarında gerçekleşmiştir. Çalışma, 2018
yılı Temmuz ayı itibarıyla tamamlanmasına rağmen, söz konusu dönemde Türkiye’de
gerçekleşen yönetim sistemi değişikliği sonucunda yeni bir örgütlenme modeli
benimsenmiş; iç ve dış ekonomik ilişkiler alanında da yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli birimler farklı kurumların
bünyesine dahil edilmiş; söz konusu değişikliklere bağlı olarak tez onay ve yeterlik
süreci uzamıştır.
Aradan geçen 7 aylık süre içerisinde mevzuat değişiklikleri ve kurumsal yapılanmalar
dikkate alınarak tez olabildiğince güncellenmiş ve Şubat 2019 itibarıyla çalışma
tamamlanmıştır. Şubat 2019’dan bu yana ilave düzenlemeler ortaya çıkmış olsa da
çalışmanın bütünlüğünü ve orijinalliğini korumak için bazı verilere, hukuki belgelere
ve kurumsal yapılara yazım sürecindeki koşullar dikkate alınarak referans verilmekte;
çalışmanın çeşitli bölümlerinde kapatılan ya da birleştirilen kurumlara “mülga”
ifadesiyle atıf yapılmaktadır.
Bu nedenle, çalışmada adı geçen kurumsal yapıların organizasyonel boyutundan
ziyade işlevsel yönlerinin dikkate alınması, tezin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.
Çalışmanın ikili ekonomik işbirliği ve diplomasi çalışmalarına katkı sunmasını
temenni ederim.

Ankara, 2022

Hasan Yenigül

ÖZET
Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Tezi
İKİLİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN KURUMSAL MEKANİZMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
Hasan YENİGÜL
Ekonomik iş birliği konularında diyaloğu kurumsal hale getirmek,
güçlendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla Karma Komisyon (KK), İş Konseyi (İK) ve
Stratejik Ortaklık (SO) mekanizmaları oluşturulmaktadır. 1950 sonrasında KK
mekanizması, 1980 sonrasında İK mekanizması ve 1990 sonrasında da SO
mekanizması uluslararası ikili ekonomik ilişkilerde kullanılmaya başlanmıştır.
Dünyada birçok ülke bu mekanizmaları kullanmakta, bu mekanizmalar aracılığıyla
diğer ülkelerle iş geliştirmeye çalışmaktadır. Söz konusu mekanizmalar kapsamında iş
birliği geliştirilirken ülkelerin dışa açılım politikalarına, aktörler arası politika
koordinasyonuna, mekanizmaların etkinliğine ve stratejik vizyona ihtiyaç
bulunmaktadır.
Türkiye’nin ikili ekonomik ilişkilerine bakıldığında, bu ilişkilerin etkin
olmayan ve koordinasyonsuz bir yapıda yürütüldüğü düşünülmektedir. Bu kapsamda,
Türkiye’nin ikili ekonomik iş birliği sürecinin, Karma Ekonomik Komisyon (KEK),
İK ve Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) mekanizmaları bağlamında
değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tez çalışmasının amacı; Türkiye’nin
ikili ekonomik ilişkilerinde söz konusu mekanizmalar çerçevesinde ele alınan iş birliği
konularını, sorumlu aktörleri, politika koordinasyonunu, ulusal ve uluslararası
müzakere sürecini, dış ekonomik ilişkiler insan kaynağının yönetimini ve stratejik
vizyonunu incelemektir. Çalışmada akademik yazın taranmış, resmi politika belgeleri
incelenmiş ve çeşitli kamu kurumlarıyla yapılan sözlü görüşmelerden yararlanılmıştır.
Çalışmada; mekanizmalar arasındaki işlevsel ilişkinin ve koordinasyonun
yetersiz olduğuna, özel sektörün kamunun diplomasi desteğine ihtiyacı bulunduğuna,
ikili ekonomik ilişkilere yönelik bir koordinasyon kurulunun bulunmadığına, dış
ekonomik ilişkilerdeki insan kaynağının uzmanlaşma sorunu olduğuna, ikili
mekanizmaların çeşitli strateji belgelerinde yeterince yer almadığına ve bu
mekanizmaların kapsamlı ülke stratejilerine dayanılarak kullanılmadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda, ikili mekanizmalar arasında yasal bir ilişki
zeminin oluşturulması, aktörler arasında politika koordinasyonu sağlanması, ikili iş
birliği süreçlerinden sorumlu insan kaynağının kapasitesinin geliştirilmesi ve ikili
ekonomik ilişkilere yönelik stratejik bir vizyon oluşturulması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karma Ekonomik Komisyon, İş Konseyi, Stratejik Ortaklık,
Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi
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ABSTRACT
Strategy and Budget Expertise Thesis
EVALUATION OF INSTITUTIONAL MECHANISMS OF BILATERAL
ECONOMIC COOPERATION AND SUGGESTIONS FOR TURKEY
Hasan YENİGÜL
In economic cooperation issues, the Joint Commission (JC), Business Council
(BC) and Strategic Partnership (SP) mechanisms are being established to make the
dialogue institutionalized, empowered and facilitated. After 1950 the JC mechanism,
after 1980 the BC mechanism and after 1990 the SP mechanism have begun to be used
in international bilateral economic relations. Many countries in the world use these
mechanisms and try to develop cooperation with other countries through these
mechanisms. While cooperation is being developed within the framework of these
mechanisms, there is a need for countries foreign expansion policies, policy
coordination among actors, mechanisms' effectiveness and strategic vision.
Referring to Turkey's bilateral economic relations, it is seen that these
relationships are managed in an inefficient and uncoordinated way. Within this scope,
there is a need for an evaluation of Turkey's bilateral economic cooperation process in
the context of Joint Economic Commission (JEC), BC and High-Level Strategic
Cooperation Council (HLSCC) mechanisms. The aim of this thesis is to examine the
bilateral economic relations of Turkey in terms of the cooperation issues within the
framework of the respective mechanisms, the responsible actors, the policy
coordination, the national and international negotiation process, the management of
the human resources of the foreign economic relations and the strategic vision.
Academic literature review, examination of official policy documents and interviews
with various public institutions have been used in the study.
The main findings of the study are that the functional relationship and
coordination between mechanisms is inadequate, the private sector needs diplomatic
support from the public sector, there is no coordination body for bilateral economic
relations, human resources in foreign economic relations has a problem of
specialization, bilateral mechanisms are not adequately included in various strategy
documents. As a result, it has been achieved that the establishment of a legitimate
ground between the bilateral mechanisms, policy coordination between the actors, the
development of the capacity of the human resource responsible for the bilateral
cooperation processes and the establishment of a strategic vision for bilateral economic
relations are necessary.
Keywords: Joint Economic Commission, Business Council, Strategic Partnership,
High Level Strategic Cooperation Council
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GİRİŞ
Bir ülkenin uluslararası iş birliği faaliyetleri siyasi, ekonomik, sosyal ve
kültürel ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortaya çıkmaktadır. Güvenliği sağlama,
yumuşak güç sergileme, devletin saygınlığını artırma, uluslararası alanda görünürlüğü
ya da bağımsızlığı güçlendirme, ekonomik kaynaklara ulaşma ve diğer kültürlerle
etkileşime geçerek sosyalleşme uluslararası iş birliğine yol açan etmenlerdendir.
Dünya üzerindeki kaynaklar ülkeler arasında dengeli dağılmadığı için uluslararası iş
birliğine yol açan etmenler arasında, ekonomik kaynaklara erişime duyulan ihtiyaç
önemli bir yer tutmaktadır. Diğer ülkelerin kaynaklarına duyulan bu ihtiyaç, sınırları
aşan ikili ya da çok taraflı ticari, hukuki, askeri vb. ilişkilerin kurulmasına neden
olmaktadır. Bu ilişkiler çerçevesinde mal, emek, sermaye ve teknoloji alışverişinde
bulunulmakta; bunun sonucunda ticari faaliyetler, dış yatırım kararları, uluslararası
anlaşma ve sözleşmeler ortaya çıkmaktadır.
Gerek resmi kurumlar gerek hükümet dışı kuruluşlar dışa dönük bir zihniyetle
hareket etmektedir. Ulusal konularla uluslararası konuların kesişmesi, ulusal aktörlerle
uluslararası aktörleri de bir araya getirmekte; böylece ‘yüksek politika-alçak politika’
ve ‘iç politika-dış politika’ ayrımının yapılması da zorlaşmaktadır. Bu olgu, dünyanın
çoğu ülkesinde genel olarak dış ilişkilerin ve özel olarak dış ekonomik ilişkilerin
demokratikleşmesinin ve açık diplomasi anlayışının gelişmesinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır. Ülkeler ikili, bölgesel veya çok taraflı diplomasiyi eş zamanlı
olarak kullanmakta; iş birliği sürecini iş, ekonomi veya zirve diplomasisi
yöntemleriyle yürütmekte ve çeşitli anlaşmalarla ilişkilerine yeni çerçeveler
eklemektedir. Bu çok boyutlu ve karmaşık uluslararası gündem, ülkelerin iş birliği
sürecini daha planlı ve koordinasyonlu yürütmesini gerektirmektedir.
Söz konusu karmaşık iş birliği süreci ikili ilişkiler açısından incelendiğinde,
ülkeler arasında ekonomik iş birliği konularında diyaloğu düzenli ve kurumsal hale
getirmek, güçlendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla Karma Komisyon (KK), İş
Konseyi (İK) ve Stratejik Ortaklık (SO) mekanizmalarının oluşturulduğu
görülmektedir. Bu araçlar vasıtasıyla, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve
kültürel iş birliği teşvik edilmekte, daha önce yapılan anlaşmaların uygulanması
izlenmekte ve uygulamadaki mevcut sorunların çözümü hedeflenmektedir. Dışa açılım
1

sürecinde bürokrasinin ekonomi diplomasisi, özel sektörün iş diplomasisi ve
devlet/hükümet başkanlarının zirve diplomasisi girişimleri yoğun bir iş birliği
diyaloğu yaratmaktadır. Ülkelerin ikili iş birliği diyaloğu incelendiği zaman, öncelikli
olarak ticari ilişkilerin yürütülmeye çalışıldığı; ekonomisi gelişen ülkelerin zamanla
dış yardım faaliyetlerine odaklandığı; sanayileşen ve belirli bir sermaye birikimi olan
ülkelerin de daha kalıcı iş birliğine yönelerek diğer ülkelerdeki yatırımlarını artırdığı
görülmektedir.
Türkiye ikili ekonomik iş birliği yöntemini yoğun bir şekilde kullanmaktadır.
1950 sonrasında, ekonomi diplomasisi mekanizması olan Karma Ekonomik Komisyon
(KEK) aracılığıyla ekonominin birçok alanında iş birliği çerçevesi oluşturulmuştur.
1980 sonrasında piyasa ekonomisi ve ihracata dayalı büyüme politikasıyla birlikte,
özel sektör dış ekonomik ilişkilerde öne çıkmış ve iş diplomasisi mekanizması olan İK
aracılığıyla dış ticaret ve dış yatırım alanlarında diğer ülkelerdeki muhataplarıyla
görüşmeler gerçekleştirmeye başlamıştır. 2000’li yıllarda uzak coğrafyalardaki
ülkelere yönelik diplomatik girişimlerde artış yaşanmış ve üst düzeyli siyasilerin zirve
diplomasisine bağlı olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK)
mekanizması müzakere aracı olarak kullanılmıştır.
Türkiye’nin ikili ekonomik ve ticari temasları, bölgesel ve çok taraflı temaslara
oranla daha yüksek seviyede gerçekleşmesine rağmen ikili mekanizmalara ilişkin
sistematik bir sınıflandırma bulunmamakta, protokol gerektiren doğasından ve hızlı
yapısından dolayı ikili ekonomik iş birliği diplomasisine bütüncül bir bakış ortaya
konulamamaktadır. İkili ekonomik iş birliği süreçlerinin koordinasyonu bakımından
mevzuatta da eksiklikler bulunmakta, diğer ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinde
sistematik olmayan bir diplomasi ve diyalog trafiği yürütülmektedir. Özellikle ikili iş
birliği mekanizmaları arasındaki işlevsel ilişkinin belirli olmaması, çeşitli kamu kurum
ve kuruluşlarının aynı ülkeyle benzer iş birliği süreçleri yürütmesine neden olmaktadır.
Öte yandan, ikili iş birliği süreçlerinden sorumlu birimlerin fazla iş yükü, personel
yetersizliği, ikili ilişkiler dışında diğer bölgesel ve çok taraflı gündemlerden de
sorumlu olmaları gibi muhtelif sorunları bulunmaktadır.
Dış ticaret, dış yatırım ve dış yardım alanlarına ilişkin genel politika
koordinasyonunda da engeller bulunmakta, dış yardımda yükselen bir bağışçı olan
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Türkiye, bu alanı dış ticaret ve dış yatırım politikalarından ayrı olarak
değerlendirmekte; bu alanlar birbiriyle uyumlu olarak ve kamu-özel sektörün birlikte
yaptığı bir politika tasarımıyla yürütülmemektedir. Dolayısıyla, dış yardımlar, ihracat
ve dış yatırıma destek olacak şekilde kullanılmamaktadır. İkili iş birliği
mekanizmalarından sorumlu kurum ve kuruluşların politikalarına ve eylemlerine
kalkınma planları, yıllık programlar, coğrafi, sektörel ve tematik stratejilerde yer
verilmesine rağmen, var olan strateji belgeleri ikili ekonomik iş birliği
mekanizmalarını yönlendirmede yetersiz kalmaktadır. Öte yandan, üst politika
belgeleriyle bağ kuran, dış ekonomik iş birliği yürüten tüm kamu ve özel sektör
aktörlerinin sorumluluğunu belirten, belirli bir takvime bağlanmış, somut eylemlerin
yer aldığı ve kamuya açık ülke stratejileri ve eylem planları da bulunmamaktadır.
Bu sorunlardan hareketle, bu tez çalışmasında ikili ekonomik iş birliği
mekanizmalarına odaklanılmış; söz konusu mekanizmalarda ele alınan iş birliği
konuları, aktörler, politika koordinasyonu, ulusal ve uluslararası müzakere süreçleri,
insan kaynağının yönetimi ve stratejik vizyon incelenmiştir.
Tezin birinci bölümünde, iş birliği kavramı kuramsal açıdan incelenmekte;
kapsam, boyut ve diplomasi bakımından iş birliğine yönelik çeşitli yaklaşımlar ele
alınmaktadır. Daha sonra ikili iş birliğinin tarihsel süreci, devlet ve özel sektör
aktörleri ve kurucu anlaşmaları açıklanmaktadır. Son olarak, kurucu anlaşmalara
dayanarak ülkeler arasında ikili iş birliği konularında diyaloğu düzenli ve kurumsal
hale getirmek, güçlendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan KK, İK ve SO
mekanizmaları incelenmektedir.
İkinci bölümde Nijerya, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Çin ve Brezilya’nın
dışa açılım politikalarının gelişimi, aktörler arası politika koordinasyonu, ikili iş birliği
mekanizmaları ve bu mekanizmalara yönelik stratejik vizyonları incelenmektedir.
Nijerya’nın ve İngiltere’nin KK’leri, Güney Kore’nin ve Japonya’nın İK’leri, Çin’in
ve Brezilya’nın da SO’ları mercek altına alınmaktadır. Bu ülkeler ve mekanizmalar,
Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek nitelikte olmaları nedeniyle tercih edilmiştir. Diğer
yandan, ülkeler özelinde tek bir mekanizmaya odaklanılmasının nedeni, örnekler
kapsamında kullanılan her bir mekanizma için aynı düzey ve miktarda veri ve kaynak
bulunmamasıdır. Mekanizma seçiminde kullanılan ilave ölçütler ise, (i) mekanizmanın
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kullanım sıklığı ve (ii) ilgili ülkenin diplomatik kapasitesinin bu mekanizma üzerine
inşa edilip edilmemesidir. Böylece, her ülkenin ilgili mekanizmayı kullanırken
yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çekilmekte; faydalı görülen uygulamalara veya
önerilere yer verilmekte; tüm bu olumlu ve olumsuz yanlar Türkiye uygulamalarıyla
analitik bir değerlendirme ve karşılaştırma olanağı sunmaktadır.
Üçüncü bölümde, Türkiye’nin ekonomi, iş ve zirve diplomasisinin gelişimi ve
ikili ekonomik iş birliğinin dış ekonomik ilişkilerdeki yeri ele alınmaktadır. Ayrıca,
kamu kurumlarıyla özel sektör kuruluşlarının mevzuat bakımından ikili ekonomik iş
birliğindeki görevleri, bazı koordinasyon kurullarının ikili ekonomik iş birliğindeki
işlevleri, ikili iş birliğinden sorumlu insan kaynağının nitel ve nicel özellikleri ile dış
ekonomik

ilişkilerin

temel

aktörleri

arasındaki

politika

yaklaşım

farkı

açıklanmaktadır. KEK, İK ve YDSK mekanizmalarının sayısı, yapısı ve içeriğine
ilişkin de çeşitli analizler yapılmaktadır. Son olarak, kurumsal mekanizmalara yönelik
plan ve program, coğrafi, sektörel ve tematik stratejiler, stratejik planlar ve ülke eylem
planlarında belirlenen hedef ve eylemlerin görünümü ortaya konulmaktadır.
Akademik yazın taraması ve resmi politika belgelerinin incelenmesinin yanı sıra bu
bölümde çeşitli kamu kurumlarıyla yapılan sözlü görüşmeler de kullanılmıştır.
Dördüncü bölümde, ikili ekonomik iş birliği mekanizmaları bakımından
incelenen ülke örnekleri ve Türkiye’nin mevcut durumu dikkate alınarak, Türkiye’nin
kurumsal iş birliği mekanizmalarının daha etkin yürütülebilmesi için değerlendirme
ve öneriler yer almaktadır.
Sonuç bölümünde, tez çalışmasının genel bir özeti sunulmaktadır.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde iş birliği kavramı kuramsal açıdan incelenmekte; kapsam, boyut
ve diplomasi bakımından iş birliğine yönelik çeşitli yaklaşımlar ele alınmaktadır. Daha
sonra ikili iş birliğinin gelişimi, devlet ve özel sektör aktörleri ve kurucu anlaşmaları
açıklanmaktadır. Son olarak, kurucu anlaşmalara dayanarak ülkeler arasında ikili iş
birliği konularında diyaloğu düzenli ve kurumsal hale getirmek, güçlendirmek ve
kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Karma Komisyon, İş Konseyi ve Stratejik
Ortaklık mekanizmaları incelenmektedir.
1.1. Uluslararası İş Birliği
1.1.1. Uluslararası İş Birliği Kuramları
Uluslararası ilişkiler; felsefe, siyaset, hukuk, ekonomi, coğrafya, kültür, çevre
gibi pek çok faktörün değerlendirmeye alındığı disiplinler arası bir alandır. Bu
değerlendirmeler,

genellikle

Realizm-İdealizm

ana

kuramları

çerçevesinde

yapılmaktadır.
Realist Kuram ve Uluslararası İş Birliği
Realist kuram; insan doğasının kötü ve bencil olduğu, otorite boşluğunda
toplumsal ilişkilerin anarşik bir yapıya büründüğü noktasından hareket eder. Benzer
şekilde, uluslararası sistemdeki otorite boşluğundan dolayı devletlerin de kendi
çıkarları dışında hiçbir şeyi dikkate almadığı ve bu otorite boşluğunun uluslararası
ilişkilerde anarşik bir yapı doğurduğunu iddia etmektedir.
Söz konusu kuram çerçevesinde, uluslararası örgüt ya da çok uluslu şirket gibi
devlet olmayan aktörler, bağımsız hareket edebilme güçleri bulunmadığı veya
devletlerin dış politikasına çok az etki ettiği gerekçesiyle, uluslararası sistemin
aktörleri arasında sayılmaz.
Realist kuram güç mücadelesine girişme, hayatta kalma ve güvenliği sağlama
gibi yöntemleri çözümlemeye çalışan bir yaklaşımdır1. Realistler, iş birliğinin temel
nedeninin çatışmayı önlemek ve güç dengesini sağlamak olduğunu savunmakta,

1

Kardaş ve Balcı, 2014: 120
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pozitivist tutum sergilemekte ve uluslararası ilişkilerin temel biriminin devlet
olduğunu iddia etmektedir. Bunun nedeni ulusal güvenlik, siyasi ve askeri gibi
“yüksek politika” konularının devletler için temel çıkar alanları olduğu ve ekonomik,
toplumsal, kültürel ve hukuki konular gibi “alçak politika” konularının ikinci derecede
önemli

olduğu

varsayımıdır2.

Realistlere

göre

devletleri

iş

birliğine

ve

kurumsallaşmaya yönelten en önemli faktör devletlerin birbirlerinin askeri gücünü
dengelemeye dönük davranışlarıdır3.
Realist kuram altında sınıflandırılabilecek çeşitli alt kuramlar iş birliğine farklı
bakış açıları getirmektedir.
Hegemonik İstikrar Kuramı, uluslararası sistemde gerçekleşen birçok iş
birliğinin, lider pozisyonunda olan güçlü bir aktörün girişimi ile gerçekleştiğini öne
sürmektedir. Bu da uluslararası iş birliğinde liderliği üstlenen hegemon gücün önemli
rol oynadığını ortaya koymaktadır4.
Jeopolitik Kuram, coğrafya ile devletlerin dış politikası arasında bir
nedensellik ilişkisi kurmakta, çevresel koşulların devletlerin siyasi ve ekonomik
davranışını etkilediğini belirtmekte ve devletler arasındaki iş birliğinin amacının,
coğrafi mücadeleler sonucunda ortaya çıkan çatışmaların önlenmesi olduğunu ortaya
koymaktadır5.
Oyun Kuramı’na göre, devletlerin çıkar maksimizasyonuna dayalı olarak ilişki
kurduğu ve genel olarak karşılıklı güven sorunlarının ve bilgi eksikliklerinin iş
birliğinin kurulmasını zorlaştırdığı varsayılmaktadır6.

Alçak politika-yüksek politika (high politics-low politics) ayrımı, devletlerin uluslararası
davranışlarını sınıflandırmak için realistler tarafından kullanılmaktadır. Bu ayrımda yüksek politika,
siyasi, güvenlik ve askeri temelli politikalara gönderme yapmakta; savaş ilanı, askeri kaynak kullanımı,
uluslararası diplomatik girişim, diğer devletleri tanıma gibi faaliyetleri içermektedir. Alçak politika ise,
ekonomik, ticari, sosyal ve kültür temelli politikaları nitelemekte; uluslararası refaha katkı, çevre
sorunlarına karşı ortak tavır ve enerji güvenliğini sağlama gibi girişimleri içermektedir. Realistlere göre,
devletler öncelikle yüksek politikaya odaklanmakta; ulusal güvenlik kaygısı giderildikten sonra alçak
politika olarak tabir edilen ekonomik ve sosyal ilişkilere yönelmektedir.
3
Arı, 2002: 126-128
4
Çoşkun, 2014: 413
5
Arı, 2002: 171-173
6
a.g.e.: 190-193
2
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Globalist Kuram, uluslararası ilişkilere realist pencereden bakmakla beraber,
diğer realist kuramlardan farklı olarak devletler arasındaki ilişkileri ekonomik
güdülerle açıklamaktadır. Aydın’a göre, Globalistler yüksek politika-alçak politika
ayrımını kabul etmemekte, realistlerin asker ve diplomat temelli dış politika
aktörlerine çok uluslu şirket yöneticileri ve sendika liderlerini de eklemektedir. Ayrıca,
uluslararası ilişkilere tarihsel bir çerçeveden yaklaşan Globalistler, neden bazı
devletlerin diğer devletlerden daha az gelişmiş olduğu sorusunu, hegemonya ve
sömürü kavramlarıyla cevaplamaktadır7. Dolayısıyla, Globalistlerin, iş birliğinin
gerçekleştirilebileceğine kuşkuyla yaklaştıkları söylenebilir.
İdealist Kuram ve Uluslararası İş Birliği
İdealist kuramın Aydınlanma Çağı’nın ilerleme fikrine ve akılcılığına
dayandığı söylenebilir. Bu normatif anlayışa göre, uluslararası düzeydeki sorunlara
akıl yoluyla çözüm bulunabilir, sürekli bir barış ortamının yaratılması için uluslararası
örgütler kurulabilir, uluslararası hukuk, ortak güvenlik ve iş birliği kavramlarıyla
hareket edilebilir.
İdealist kuram altında sınıflandırılabilecek çeşitli alt kuramlar devletler
arasındaki iş birliğinin nedenlerine ve aktörlerine farklı yaklaşmaktadır.
Çoğulcu Kuram, devlet merkezli anlayış yerine, çok aktörlü bir uluslararası
sistemi benimsemektedir. Bu anlayışa göre devlet, bütüncül bir aktör olarak değil
bakanlıklar, iş adamları, çıkar grupları, yöneticiler, memurlar ve benzeri daha küçük
parçalardan oluşan bir sistem olarak kabul edilmektedir. Kararlar devlet içindeki çeşitli
aktörler arasındaki rekabet, pazarlık ve uzlaşma süreci sonunda alınmakta ve bu çok
aktörlü sistemin parçaları arasındaki karmaşık etkileşim devletlerin dış politika yapım
sürecine yansımaktadır8. Çoğulcular, yüksek politika-düşük politika ayrımı
yapmamakta ve dış politika karar alıcıları için ekonomik konuların da güvenlik ve
askeri konular kadar önemli olduğunu iddia etmektedir9.

Aydın, 1996: 84-85
Arı, 2002: 300-301
9
a.g.e.: 302
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Liberal Kuram, bireylerin özgürlük alanlarının genişletilmesine odaklanmakta,
özgürlük ve demokratikleşme yoluyla zenginliğin artacağını savunmakta, söz konusu
zenginleşmeyle de ticari bağların artacağını ve çatışmaların maliyetli hale geleceğini
iddia etmektedir. Dolayısıyla serbest ticaret, pozitif toplamlı ilişkiler yaratarak
uluslararası refah ve iş birliğinin artmasını sağlamaktadır10.
Transnasyonalizm ve Karmaşık Karşılıklı Bağımlılık Kuramı, iletişim
kanallarının çokluğu, devlet dışı aktörlerin sayısının artması, uluslararası konuların
gündemine ilişkin bir öncelik sıralamasının olmaması ve askeri gücün öneminin
giderek azalması varsayımlarına dayanmakta, uluslararası davranış biçimlerini bu
varsayımlar altında açıklamaya çalışmaktadır11. Bu kurama göre iş birliği, daha önce
uyum içinde olmayan kurumların, siyasi koordinasyonla sağlanan bir müzakere
sürecinden sonra uyumlu hale gelmesidir. İş birliği sürecinde, olumlu teşvikler
aracılığıyla karşı tarafın ticari, ekonomik, kültürel ve askeri davranış modelleri
değiştirilmektedir12. Buna göre uluslararası siyaset; pazarlık, müzakere, koalisyon
kurma, karşılıklı değişim ve dönüşüm süreçlerinden meydana gelmekte ve bu süreçlere
bağlı olarak kurumsal anlaşmalar, kurallar ve prensipler ortaya çıkmaktadır.
Uluslararası Rejim Kuramı, rejim kavramı özelinde inceleme yapmakta; rejimi
geniş anlamda uluslararası ilişkilerde ortaya çıkmış davranış kalıpları, dar anlamda ise
ortak amaçları gerçekleştirmek için devletlerin davranışlarını aktif ve bilinçli olarak
kayıt altına almaları anlamında kullanmaktadır. Rejimler, belirli bir olaya ilişkin sınırlı
ve geçici düzenlemelerden ziyade belirli bir alana ilişkin (para, ticaret, çevre, güvenlik
vb.) çerçeve sağlayan ve taraflara iş birliği zemini yaratan uzun vadeli iş birliği
düzenlemeleridir13.
Sosyal İnşacı Kuram, aktörlerin sosyal gerçekliği yapılandırdığını iddia
etmektedir. Bu yaklaşıma göre objektif bir gerçek yoktur. Gerçeklik; aktörlerin
inançları, fikirleri, söylemleri ve anlayışları çerçevesinde anlamlandırılmaktadır. Bu
bakış açısından hareketle, inşacılar uluslararası iş birliğini açıklarken, sistemde yer

Arı, 2002: 312-320
Griffiths ve ark, 2011:107-108
12
Çoşkun, 2016: 410
13
Arı, 2002: 439-442
10
11
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alan aktörlerin sosyalleşme, öğrenme, ikna etme gibi süreçlerine ve onların bu süreçler
içinde geliştirip edindikleri söylem ve normlara odaklanmaktadır14.
Hangi kuramsal pencereden bakılırsa bakılsın, uluslararası aktörlerin ilişki
türlerini etkileyen bir bağımlılık ve etkileşim sürecinin varlığı inkâr edilemez.
Devletlerin yürüttükleri ekonomik ve ticari faaliyetlerdeki farklılıklar; teknolojik,
düşünsel ve kültürel gelişmişlik düzeyleri ile ilişkilidir. Bütün bu farklılıklar devletler
arasında çatışmaların yaşanmasına neden olabildiği gibi devletlerin birbirleriyle iş
birliği yapmalarını, ittifaklar kurarak ortak çıkarlar doğrultusunda birlikte hareket
etmelerini de sağlamaktadır.
1.1.2. Uluslararası İş Birliği Türleri
Kapsamına Göre Uluslararası İş Birliği
a- Siyasi ve Güvenlik İş Birliği
Karşılıklı olarak bağımsızlığın ve bütünlüğün korunması, ortak çıkarlara
yönelik bir dış politika yürütülmesi, uluslararası örgütlerde ortak tutumlar
benimsenmesi,

ortak

kültürel

değerlerin

yayılması,

uluslararası

barışın

güçlendirilmesi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının sağlanması, ortak
savunma politikalarının ve teknolojilerinin geliştirilmesi, bölgesel güvenliğin kontrol
altına alınması, istihbarat paylaşımının yapılması vb. girişimler siyasi ve askeri iş
birliğinin kapsamını oluşturmaktadır15.
b- Ekonomik, Sosyal ve Ticari İş Birliği
İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için çeşitli ticaret anlaşmalarının
imzalanması, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi, makroekonomik alanlarda kapasite
geliştirme, fiziksel altyapı yatırımı ve yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilim
ve teknoloji anlaşmaları vasıtasıyla tecrübe paylaşılması, sanayi, ulaştırma, tarım,
çevre, enerji, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve turizm gibi ekonominin hemen hemen her
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alanında ortak projeler geliştirilmesi, ekonomik, sosyal ve ticari iş birliğinin kapsamını
oluşturmaktadır16.
Boyutuna Göre Uluslararası İş Birliği
a- İkili İş Birliği
İkili iş birliği, iki devlet veya farklı iki uluslararası aktör arasında
gerçekleştirilen karşılıklı diplomatik ilişkidir. Müzakere -sorunlara barışçıl çözüm
arama- sürecini ifade eden bu sürece devleti temsil eden kişiler katılmaktadır. Süreci
devlet başkanları, hükümet başkanları, dışişleri bakanları veya diğer bakanlar
yönetmekte,

her

türlü

siyasi

ve

ekonomik-ticari

pazarlama

teknikleri

kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra iki devletin özel sektör temsilcileri veya sivil
toplum kuruluşları arasında da, devletlerin teşvik ve desteğiyle, iş birliği çalışmaları
gerçekleştirilebilmektedir.
Bayne, ikili iş birliğinin geleneksel olarak en eski iş birliği türü olduğunu, iki
tarafın ortak noktada kolayca buluşabilmesini sağladığını ve iç politikada kabul
edilebilirliğinin fazla olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, her ülkeyle farklı politikalar
yürütülebilmekte ve ikili iş birliğinde müzakere kapsamı kontrol edilebilmektedir. Öte
yandan, her iki taraf da en iyi sonuca ulaşmak istediği için ikili iş birliğinin zaman
zaman çatışmacı olduğu, birçok ülkeyle ayrı ayrı ikili anlaşmalar ve görüşmeler
yapılması anlamında ikili iş birliğinin iş yükü getirdiği ve zaman alıcı olduğu da ifade
edilmektedir17.
b- Bölgesel İş Birliği
Bölgesel iş birliği, uluslararası alanda üç veya daha fazla aktörün kendi
bölgelerindeki ekonomik bütünleşme çabalarının bir ürünüdür. Bölgesel iş birliği,
günümüzde dünya ekonomisinin en önemli gündem maddeleri haline gelen
küreselleşme ve bölgeselleşme olgusu sonucunda, tek başına rekabet edebilmenin
güçlüğünü gören ülkelerin bölgesel bloklar oluşturarak, kendi bölgeleri içerisinde
ortak ekonomik, siyasi, hukuki ve sosyal sistemler kurmaya çalışmaları sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Bu iş birliğinin derinleşerek gelişmesi sonucunda, aktörlerin
16
17

Rana ve Chatterjee, 2011: 4
Bayne (Ed. Bayne ve Woolcock), 2003: 167-168
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bağımsız siyasal varlığından farklı bir sosyal ve siyasal bütünleşme de meydana
gelebilmektedir18.
Ekonomik bütünleşmenin ve blokların dünya refahına katkıda bulunup
bulunmadığı tartışılan bir konu olmuştur. Bölgesel iş birliği ve bölgeselleşmenin çok
taraflı ticaret sistemine katkıda bulunduğunu savunanlar, bölgesel iş birliği sayesinde
ticari engellerin kaldırıldığını veya bu engelleri azaltmak için anlaşmalar
yapılabildiğini belirtmektedir. Öte yandan, bölgeselleşmenin çok taraflı iş birliğini
geciktirdiğini, engellediğini ve içe dönük bir yapılanmaya doğru yönelerek iş birlikçi
olmayan bir oyunu başlattığını ifade edenler de vardır19.
c- Çok taraflı İş Birliği
Çok taraflı iş birliği, üç veya daha fazla devlet arasındaki ilişkileri anlatmak
için kullanılmaktadır. Tüm taraflar arasındaki çıkarların herkesçe kabul edilmesi,
herkes için geçerli olan bazı genel kuralların oluşturulması ve bu kurallar çerçevesinde
koordine edilen bir iş birliğinin ortaya konulması, çok taraflılığın temelinde
yatmaktadır. Çok taraflılık kavramı sadece çok taraflı örgütlenmeye değil, ayrıca adhoc (geçici) komitelere, çok taraflı uluslararası zirvelere, hükümet dışı örgütlere ve
çok uluslu şirketlere de gönderme yapmaktadır20.
Çok taraflı iş birliği, ikili görüşmelerde çözüme ulaşmanın güçlüğü ve işlem
maliyetlerinin artması sonucunda gündeme gelmiştir21. Uluslararası sistemdeki
gelişmelere paralel olarak ekonomik, teknolojik ve bilimsel alandaki gelişmeler de çok
taraflı iş birliğinin gelişmesinde ve uygulama alanı bulmasında oldukça önemli rol
oynamıştır.
1.1.3. Diplomatik Açıdan İş Birliği
Diplomasi; ikili, bölgesel ya da çok taraflı ilişkilerin yürütülme biçimidir.
Diplomasinin çeşitli tanımları bulunmakta, bu tanımlardan bazıları diplomasiyi dış
politikanın uygulama aracı olarak bazıları ise dış politikayla aynı anlamda

Örmeci, 2014
Nebioğlu, 1997: 38-41
20
Öztürk, 2014: 1-2
21
Thompson ve Verdier, 2014: 1
18
19
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görmektedir. Diplomasinin uluslararası ilişkilerin müzakereler yoluyla yürütülmesi;
devletlerin dış ilişkilerinin yürütülmesinde kullanılan resmi yöntem ve araçların
bütünü; siyasi birimler ve bu birimleri yönetenler arasındaki ilişkilerin barışçıl
yönetimi; müzakere bilimi ve sanatı gibi çeşitli tanımları bulunmaktadır22.
Diplomasi; temsil etme, çıkarları koruma, araştırma yapma, müzakere etme ve
ilişki geliştirme23 girişimlerinden meydana gelmektedir. Uluslararası ilişkilerde
devletlerin artık “yüksek politika-alçak politika” ayrımını keskin bir şekilde
yapmaması ve uluslararası ilişkilerde devletin yanı sıra özel sektör kuruluşlarının da
söz sahibi olmasıyla birlikte, klasik diplomasi anlayışının sınırları da genişlemekte ve
çeşitli diplomasi türleri ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde
incelenecek olan iş birliği mekanizmalarının kuramsal temelini oluşturduğu için
aşağıda sadece ekonomi, iş ve zirve diplomasisi ele alınmıştır.
Ekonomi Diplomasisi
Ekonomi diplomasisi, geniş bir kavram olarak uluslararası ekonomik
organizasyonlarda

delegasyonların

görev

alması

ve

uluslararası

ekonomi

politikalarının izlenmesi, diplomatik misyonların ev sahibi hükümetlerin ekonomik ve
ticari politikalarını izlemesi ve bunlara ilişkin kendi hükümetlerine raporlamalarda
bulunması olarak ele alınmaktadır. Öte yandan, ekonomi diplomasisi daha dar anlamda
ticari diplomasi faaliyetlerini kapsayan ve belirli bir dış politika amacı çerçevesinde
ekonomik kaynakların ödül veya ceza olarak kullanılması faaliyeti olarak da
tanımlanmaktadır24.
Ekonomi diplomasisi devletlerin iç karar verme süreçleri açısından da ele
alınmakta, ekonomi diplomasisinin yapılardan çok süreçler hakkında olduğu
belirtilmekte ve bir devletin uluslararası ekonomik ilişkilerde söz sahibi olabilmesi
için

tüm

kamu

kuruluşlarının

bu

karar

vurgulanmaktadır25.

İskit, 2013: 4-5
Rana, 2007: 21
24
Saner ve Yiu, 2003: 13
25
Bayne ve Woolcock (Ed. Bayne ve Woolcock), 2003: 3
22
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verme

sürecine

dâhil

olduğu

Doğası gereği teknokratik olan ekonomi diplomasisinde, teknik işlere ilişkin
detaylı uzmanlık bilgisi ulaşılmak istenen sonuçları etkilemektedir. Bu uzmanlık
bilgisi, bürokratik hiyerarşi içerisinde yer almakta ve alt kademelerdeki uzmanlar
sonuçlar üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır26.
Ticaretin ve yatırımın artırılması, ekonomi diplomasisinin temel amacıdır27.
Aksoy da ticaret, yatırım ve yardım bağlamında bütün ekonomik araçların
kullanılmasını, bu diplomasi türünün bir özelliği olarak ele almakta; ekonomi
diplomasisini ülkelerin ikili, bölgesel ve çoklu ilişkilerde karşılaştırmalı üstünlük
kazanabilecekleri alanlarda ulusal çıkarlarını en üst düzeye çıkarmak için dış dünya ile
girdikleri mücadele olarak görmektedir28.
İş Diplomasisi
İş diplomasisi; uluslararası işletmelerin, ev sahibi ülkenin hükümet veya
hükümet dışı kuruluşlarıyla meşru ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak için uyguladıkları
girişimlerin bütünüdür. İş diplomasisi, i) yabancı hükümetler ve hükümet dışı
kuruluşlara yönelik olması, ii) bu yöntemle uzun vadeli sürdürülebilir ilişkiler
kurulması ve iii) şirketlerin yasal ve kurumsal bir zeminde iş yapmasını sağlaması
bakımından üç önemli özelliğe sahiptir29.
İş diplomasisi olgusu; uluslararası anlaşmalar aracılığıyla yeni iş olanakları
ortaya koymakta, ev sahibi ülkeler için gerekli sosyal sermayeyi oluşturmakta, diğer
ülkelerin iş çevreleriyle girilen diyalog neticesinde şirketler için iş bağlantıları
yaratmaktadır30. Wolters, şirketlerin iş diplomasisini kullanarak güçlerini ve
yasallıklarını artırdıklarını ve sadece pazar talebini değil ayrıca sosyal bir talebi de
karşıladıklarını ifade etmektedir31.
İş diplomasisi aracılığıyla, diplomat tekniği ve zihniyeti şirketlere
aktarılmakta, şirketler de devlet ve devlet dışı kuruluşlarla oluşturdukları koalisyonlar
vasıtasıyla uluslararası ortamda maruz kaldıkları riskleri azaltmaktadır. Büyük
26

Woolcock (Ed. Bayne ve Woolcock), 2003: 32
Kara, 2008: 68
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Aksoy, 2015: 4
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Ruël, 2013: 3
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Saner ve Yiu, 2005: 12
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şirketler kendi diplomatik yeteneklerini geliştirirken, küçük şirketler de ticaret odaları
ya da diğer iş kuruluşları aracılığıyla bu yeteneklerini artırmaktadır32.
İhmal edilen iş diplomasisi kavramı, son dönemde daha fazla gündeme gelerek
klasik diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline gelmekte ve bu durum iş dünyası
kuruluşlarının uluslararasılaşmasından kaynaklanmaktadır33.
Zirve Diplomasisi
‘Zirve’ teriminin uluslararası ilişkilerde ilk defa 1950 Şubat ayındaki bir
konuşmasında Churchill tarafından kullanıldığı ve söz konusu konuşmada ‘Doğu-Batı
gerginliklerini hafifletmek için zirve görüşmelerinden’ söz ettiği belirtilmektedir.
Zirve toplantıları, dekolonizasyon sonrası bağımsızlığını yeni kazanan ülkelerin etkin
diplomatik servislerinin bulunmaması nedeniyle, dış politikalarını doğrudan devlet
başkanları arasında yürütmeye başlamalarıyla artış göstermiştir34.
Zirve diplomasisinin iş birliği olanakları yaratmak için bir yenilik olarak ortaya
çıktığı, somut sonuçlara ve anlaşmalara varılması için bürokrasi üzerinde olumlu
anlamda baskı yarattığı ifade edilmiş; öte yandan ekonomik konuların bürokrasiden
bağımsız olarak siyasi liderler tarafından ele alınmasının anti-bürokratik olduğu da
belirtilmiştir35. Zirve buluşmalarının sembolik bir değeri ve propaganda rolü vardır.
İskit’e göre, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplum ve medya; devlet ve
hükümet başkanlarının herhangi bir ortamda bir araya gelmesini zirve diplomasisi,
zirve toplantısı ve üst düzey görüşme olarak görmeye başlamıştır36.
1970’lerden itibaren siyasi konulara ek olarak doğal kaynak, enerji ve mali
piyasalar gibi konular da zirve toplantılarının gündemine taşınmıştır. Melissen’e göre
zirveler, 1980 sonrasında Batı’da uygulama alanı bulmuş, 1990 sonrasında hızlanarak
yoğun bir trafiğe dönüşmüştür. “Yüksek politika” konuları yanında zamanla “alçak
politika” olarak tabir edilen ekonomik, sosyal ve kültürel konular, geleneksel zirve
konularına (makroekonomik politikalar vb.) eklenmiş ve günümüzde sığır eti kalitesi,

32
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yasadışı göçmenlerin akını ve hava kirliliği gibi konular da zirvelerde görüşülmeye
başlanmıştır37. 2000 sonrasında ise zirveler kalkınma konularına odaklanmış ve
küreselleşmeden olumsuz etkilenen en az gelişmiş ülkelerle iş birliği yapılması ön
plana çıkmıştır38.
1.2. İkili İş Birliğinin Gelişimi
1.2.1. Tarihsel Arka Plan
İkili iş birliği, iki devlet arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin
toplamı olarak tanımlanabilir. Devletler birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıdıklarında
ve birbirleriyle diplomatik ilişki geliştirme konusunda anlaştıklarında, aralarındaki
diyalog ve iş birliği hızlanmaktadır.
Tarihsel süreç içerisinde diplomasinin gelişimi üç evrede incelenebilir: eski
diplomasi, yeni diplomasi ve küresel diplomasi. Eski diplomasi ilk çağlardan I. Dünya
Savaşı’na kadar olan dönemi, yeni diplomasi I. Dünya Savaşı’ndan Soğuk Savaş’ın
bitimine kadar olan dönemi, küresel diplomasi de Soğuk Savaş sonrası dönemi
nitelemektedir. Eski diplomaside gizli ve halktan kopuk bir dış politika yürütülmüş;
yeni diplomaside dış politika kamu denetimi ve kontrolüne açık hale gelmiş; küresel
diplomaside ise devlet ve devlet dışı kuruluşların süreçteki rolünün artmasının yanı
sıra iç ve dış politika ayrımı giderek azalmıştır.
İkili iş birliğinin ve diplomatik geleneğin ilk mimarlarının Yunan şehir
devletleri olduğu kabul edilmektedir. Bu devletler, ilişki kurdukları devletlerde daimi
diplomatik misyon bulundurmamalarına rağmen geçici özel temsilciler aracılığıyla iş
birliği yürütmüşlerdir. Bu dönemde, diplomatik müzakerelerin yapıldığı, bu
müzakerelerin anlaşma ile sonuçlandığı durumlarda anlaşmanın onayının resmi yemin
törenleriyle

tamamlandığı

bilinmektedir.

Romalılar,

elçilerin

atanması,

talimatlandırılması ve statüsünün belirlenmesi konusunda daha gelişmiş bir ikili
diplomasi uygulamıştır. Bizanslılar ise müzakere sanatını çok daha ileriye taşımış;

37
38
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diplomat eğitimi verilmesi, dış ilişkiler birimi kurulması ve detaylı protokol
işlemlerinin uygulanması açısından daha örgütlü bir diplomasi sergilemişlerdir39.
15. yüzyıla kadar devam eden Roma etkisi, bu dönemden sonra yerini İtalyan
Rönesansı’nın kalıcı diplomasisine bırakmış ve bilinen ilk mukim büyükelçilik 1450
yılında Milan Dükalığı tarafından Floransa’da açılmıştır. Diplomaside İtalyan etkisi
16. yüzyıl boyunca devam etmiştir40.
17. yüzyılda Avrupalı büyük güçlerin ortaya çıkışı, kıtasal ölçekte çoklu devlet
sistemini beraberinde getirmiştir. Bu çoklu yapı, iletişimi ve ekonomik faaliyetleri
çoğaltarak

devletler

arasındaki

rekabeti

artırmıştır.

1648’deki

Westphalia

Kongresi’yle bağımsız devletlerin varlığının kabul edilmesinden sonra, devletler
arasındaki rekabet ve merkezileşmiş bürokratik yönetim yapısı, daha gelişmiş bir
devlet yapılanmasının önünü açmış ve diplomasi profesyonelleşmiştir41. Westphalia
Kongresi’ni Karlofça Kongresi (1699) ve Utrecht Kongresi (1712) takip etmiş, bu
kongreler Avrupalı devletlerin bir araya geldiği çok taraflı kongreler olmasına rağmen
görüşmeler ikili düzeyde yürütülmüştür42.
Tarihteki ilk Dışişleri Bakanlığı 1626 yılında Fransa’da dış ilişkilerin
yönetiminin koordinasyonunu sağlamak ve diplomasi kurumunu merkezileştirmek
için kurulmuştur. 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa diplomasisi özellikle Fransa’da
gelişmeye devam etmiştir43.
19. yüzyıl boyunca diplomatik uygulamalar resmiyet kazanarak düzenli hale
gelmiş ve ülkeler arasındaki ilişkiler gizli ve ikili diplomasi temelinde yürütülmüştür.
1815 Viyana Kongresi ile protokol sistemi kurulmuş ve diplomasinin kendine özgü
kuralları olan bir kurum olduğu kabul edilmiştir44.
Osmanlı Devleti’nde diplomasinin gelişimine bakıldığında, kuruluş ve yükseliş
dönemlerinde siyasi ve askeri bakımdan güçlü bir devlet olunması neticesinde sürekli
bir diplomasi yerine geçici (ad hoc) diplomasi anlayışı egemen olmuştur. Buna göre,
39
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geçici temsilciler aracılığıyla anlaşma yapma, törenlere katılma, buyrukları iletme ve
savaşmadan teslim olmayı önerme gibi yöntemler kullanılmıştır. Öte yandan, yükseliş
döneminde bazı devletlere (örn. Venedik) sürekli dış temsilcilik ya da elçi bulundurma
hakkı da verilmeye başlanmıştır45.
Duraklama ve gerileme dönemlerinde ise, savaşlardan uzak durma isteğine
bağlı olarak, geçici diplomasi yerine kalıcı diplomasi anlayışı gelişmeye başlamıştır.
1790’lardan itibaren, diğer devletlerdeki gelişmeleri yakından takip etmek ve
doğrudan bilgi sahibi olmak için Avrupa’da çeşitli başkentlerde ‘daimi elçilikler’
kurulmaya başlanmıştır. İlk daimi Osmanlı elçiliği 1793 yılında İngiltere’de açılmış
ve Yusuf Agâh Efendi ilk daimi Osmanlı elçisi olmuştur. Böylece, Osmanlı’da geçici
diplomasi bırakılmış ve sürekli diplomasiye geçilmiştir. Ayrıca, gerileme döneminde
Batı’dan örnek alınarak kurulan diplomatik kurumlar ve örgütsel yapılar, aynı şekilde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne intikal etmiştir46.
20. yüzyılın ilk yarısında, Birinci Dünya Savaşı’nı takip eden süreçte yeni
diplomasi kavramı ortaya çıkmış; ekonomi, siyaset, kültür, teknoloji, ulaştırma vb. tüm
alanlarda iş birliğini kapsayan bir ikili ilişkiler ağı oluşmaya başlamıştır. Islam’ın da
belirttiği üzere, eski diplomasinin gizlilik ilkesiyle yürütülmesi, şeffaf olmayan ikili
görüşmeler yapılması ve halka hesap verilmemesi vb. durumlar eleştirilmiş; ABD
Başkanı Woodrow Wilson, diplomasinin açıklık ilkesiyle47 yürütülmesi gerektiğini
ifade etmiş; böylece ulusal çıkarlar gereği gizli tutulması gereken anlaşma ve
görüşmeler dışında, dış politikanın ve devletler arası görüşmelerin kamuoyunun
yönlendirmesi ve katkısıyla yürütülmesi yönünde küresel bir eğilim oluşmaya
başlamıştır48.
Yeni diplomasinin ortaya çıkmasında; açıklık ilkesi, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler, ulaşım olanaklarının artması, ekonomi ve finansın yükselen önemi ve
devlet başkanlarının kişisel ilişkiler kurmasının kolaylaşması etkili olmuştur.
Kodaman ve Akçay, 2010: 80-81
a.g.e.: 82-83, 86
47
Açık diplomasi, tarafların diplomatik görüşmelerde yüklendikleri hak ve sorumlulukların
kamuoyunun bilgi ve denetimine sunulması anlamına gelmektedir. Açık diplomasi anlayışının
yaygınlaşmasının temel nedeni,
devletlerin aralarında gizlice anlaşarak, diğer devletlerin
egemenliklerine yönelik eylemlere girişmelerine engel olmaktır.
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Hamilton ve Langhorne’a göre, yeni diplomasinin iki temel nedeni vardır. Birinci
neden, diplomasinin kamu denetimi ve kontrolüne açık olmasının talep edilmesidir.
İkinci neden ise, dış politikanın demokratikleşmesinden sonra, ülke temsilcileri
tarafından imzalanan anlaşmaların yine ülkelerin egemen otoriteleri olan meclis
tarafından onaylanmasıdır49.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, ikili iş birliğine damga vuran iki gelişmeden
söz edilmektedir. İskit’e göre, bu gelişmelerden birincisi devlet başkanlarının ve siyasi
liderlerin daha önce kurmuş oldukları kişisel diplomasi ilişkilerinin artarak sürmesi,
özel jet olanağının ürünü olan mekik diplomasisi dâhil uluslararası görüşmelerde
doğrudan temas yaklaşımının yaygınlaşmasıdır. İkincisi de devlet ve hükümet
başkanları arasındaki zirve toplantılarının düzenli hale gelmesidir. Bu gelişmelerle
birlikte mukim temsilciliklerin ve profesyonel diplomatların hareket ve yetki alanı
zamanla daralmıştır50.
1950 sonrasında uluslararası kuruluşların sayısının artmasıyla birlikte çok
taraflı ilişkiler gelişme göstermiş; bu olgu ise ikili ilişkilerin daha ileri noktalara
taşınmasını sağlamıştır. Ülkelerin uluslararası alanda kullanacağı seçenekler artırmış;
her ülke komşularıyla, bölgesiyle ve uzak coğrafyalardaki ülkelerle ikili iş birliği ve
ortaklık ağları kurmaya başlamıştır. Böylece, ülkeler çok yönlü diplomasi izleyerek
ekonomik çıkar ve pazar arayışına girmiş ve kendilerini belirsizlikten korumaya
çalışmıştır. Rana, devletler arasında gündem odaklı bir kümelenme sürecinin var
olduğunu, bu sürecin gündeme bağlı olarak değişim gösterdiğini ve bu değişim
sürecinin, ortak çıkarları paylaşan devletlerin birbirleriyle yakınlık kurmasına yol
açtığını ifade etmektedir51.
1970'li yıllarda yaşanan petrol krizleri sonrasında gündeme gelen neoliberal
politikalarla birlikte ekonomi, siyasetten daha belirleyici bir konuma gelmiş;
1980’lerde çok uluslu şirketler ve iş dünyası toplulukları devletlerin yanında bir aktör
olarak yükselmiş; gelişmekte olan ülkelerde iş dünyasının devlet karşısındaki konumu
güçlenmiştir. Aynı zamanda, devlet-iş dünyası ilişkileri analiz seviyesine göre farklı
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boyutlarıyla (sermaye, sektör, firma ve iş dünyası örgütleri) gelişim göstermiş52;
1980’lerde iş dünyası örgütlerini konu alan araştırma sayısında yükselme
görülmüştür53. Böylece, gerek yazında gerekse uygulamada bir özel sektör ve iş
dünyası olgusu ortaya çıkmış; bu süreçte artan ekonomik faaliyetleri ve dış ekonomik
bağlantıları ile iş dünyası, ekonomik bir aktör olarak, ülkelerin ekonomi ve dış politika
stratejilerinin belirlenmesinde daha etkin olmaya başlamıştır54.
Soğuk Savaş sonrasında ise küresel diplomasi kavramı ortaya çıkmış; siyasi,
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ikili ilişkiler çeşitlenmiş ve devletler arası
ilişkilerde yüksek politika-alçak politika ayrımı giderek azalmıştır. Terörizm, çevre
kirliliği, uluslararası göç, salgın hastalıklar ve artan enerji ihtiyacı küresel
diplomasinin önünü açmıştır55. 1990 sonrasında hükümet dışı aktörlerin daha çok ön
plana çıkması; iş adamlarının ticari diplomasi faaliyetlerinde bulunması; değişik
alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kamu diplomasisi faaliyetlerinin
artması; çevre, sağlık ve enerji diplomasisi gibi alt araştırma alanlarının ortaya çıkması
küresel diplomasi olgusunun ürünlerdir.
Henrikson bu durumu tematik diplomasi kavramıyla açıklamakta, genel bir
ekonomik ve ticari diplomasi dışında kalkınma, insan hakları ve güvenlik gibi alanların
da başlı başına bir diplomasiye dönüştüğünü vurgulamaktadır56. Batora ve Hocking
ise modern diplomasinin siyasi, kültürel, ekonomik vb. ayrımları tek bir alanda
birleştirdiğini, iç-dış politika ayrımının kalktığını ve bütüncül diplomasi ile devlet ve
devlet dışı kuruluşların dış ekonomik ilişkileri birlikte yönettiklerini belirtmektedir57.
2000 yılı sonrasında ise devletlerin ikili iş birliğinde yeni stratejiler geliştirdiği
ve bu stratejilerin bugün hala aktif olarak kullanıldığı vurgulanmaktadır. Bu
stratejilerden birinin; bakanların, hükümet ve devlet başkanlarının hem iç karar
süreçlerinde hem de uluslararası toplantılardaki artan etkisi ve katkısı olduğu
belirtilmektedir. Üst seviyede gerçekleşen bu katkı, ikili iş birliğini zirve toplantılarına
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dönüştürmekte ve ekonomik konular bu toplantılarda yoğun bir gündem
oluşturmaktadır. İkinci strateji, iş dünyası temsilcilerinin hükümet heyetlerine dâhil
edilmesi ve özellikle resmi heyetlerden bağımsız bir şekilde iş kanallarının ve
platformlarının kurulmasıdır58.
1.2.2. Aktörler
Resmi Kurumlar
Bir ülkenin dış ilişkileri esasen o ülkenin yurt içi kapasitesinin bir
fonksiyonudur59. Devletler arası diyaloga yeni konular eklendikçe, hükümetlerin
neredeyse her kurum ve kuruluşu dış ilişkilerle uğraşmaya başlamakta ve bu
fonksiyonun bileşenleri çoğalmaktadır.
Devletler arası diyalog esasen dışişleri bakanlıklarının hâkimiyetinde olan bir
alandır. Ancak, küreselleşme ile birlikte diplomasinin kurumsal sınırları aşılmaya
başlamış ve devlet içindeki diğer aktörler dışişleri bakanlıklarından bağımsız olarak
ikili iş birliği yürütmeye başlamışlardır. Örneğin, sektörlerden sorumlu icracı
bakanlıklar diğer ülkelerdeki mevkidaşlarıyla politika diyaloğuna girebilmektedir.
Saner ve Yiu bu durumu, belirli alanda uzmanlaşmış olan bakanlıkların, dışişleri
bakanlıklarının dış ekonomik ilişkilerdeki tekelini sarstığı ve ilgili alanda ana aktör
olmak istediği şeklinde yorumlamaktadır60.
Saner ve Yiu ayrıca, diğer bakanlıkların yaygınlaşan diplomatik ilişkilerinin,
dışişleri bakanlıkları tarafından ya olumsuz karşılanarak engellenmeye çalışıldığını ya
da bu ilişkilerin kabul edilerek dışişleri bakanlıklarının ikincil bir role büründüğünü
ifade etmektedir. Bazı ülkelerin dışişleri bakanlıklarının bunu başarıyla uygulayarak,
dış ekonomik ilişkilerin oluşturulmasında bakanlıklar arası eşgüdüm sağlayan bir
kuruma dönüştüğü belirtilmektedir61. Bratberg de çok boyutlu bir diplomatik sistemde
karar verme süreçlerine icracı bakanlıkların da yoğun bir şekilde katıldığını
belirtmektedir62.
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İskit’e göre, 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başları, dışişleri bakanlıklarının dış
politikayı profesyonel diplomatlar vasıtasıyla oluşturma ve yönetme açısından tam
yetkiye sahip olduğu dönemlerdir. Dışişleri bakanlıkları, dış ilişkiler alanında kendi
önceliklerini dayatmaya çalışan ve savunma, hazine, dış ticaret, yardım gibi alanlarda
faaliyet gösteren kurumların sürekli rekabetiyle karşı karşıya olmasına rağmen,
diplomatlar uzun bir süre bu yetkiyi ellerinde tutmuşlardır63.
Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, uzmanlık alanlarının çeşitlenerek
artması, zirve diplomasisinin etkisiyle devlet ve hükümet başkanları arasındaki
doğrudan temasların yoğunlaşması ve özel şirketlerin uluslararası nitelik kazanması
gibi nedenlerle dışişleri bakanlıklarının merkezi rolü değişime uğramıştır. Bugün
dışişleri bakanlıkları ve diplomatlar, siyasi konular dışında, dış ilişkilerde çeşitli devlet
kurumlarının faaliyetlerini koordine etme rolüne bürünmektedir.
İkili iş birliğinde ekonomi veya dış ticaret bakanlıkları günümüzde önemli bir
konuma sahiptir. Dülger’e göre, ekonomi bakanlıklarında genel olarak doğal
kaynaklar, sanayi ve teknik iş birliği konuları bir araya gelmekte; dış pazarlara yönelik
üretim yapılabilmesi için kaynaklar bu bakanlıklar aracılığıyla harekete geçirilmekte;
dış pazarların genişletilmesi ve bu pazarlarda kalıcı olmak için düzenlemeler
yapılmakta; dış pazarları alıcı olarak hazırlamak için teknik yardım64 yöntemleri
uygulanmaktadır65.
Küresel gündemdeki konular arttıkça uluslararası iş birliği ve kalkınma
bakanlıkları da ikili iş birliğinde giderek söz sahibi olmaktadır. Dış yardım, gerek
gelişmekte olan ülkeler gerekse gelişmiş ülkeler tarafından dış politika aracı olarak
kullanılmakta, buna bağlı olarak söz konusu bakanlıklar ve bu bakanlıklara bağlı
yardım ajansları ikili iş birliği faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamaktadır. Dış yardımın
başlangıcı 1947 yılına kadar gitmesine rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından
1970 yılında kalkınma iş birliklerinin geliştirilmesi hedefi somut bir şekilde ortaya
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konulmuştur66. Dolayısıyla, uluslararası iş birliği ve kalkınma bakanlıkları (ve bunlara
bağlı ajansların) bu tarihten itibaren kurumsal bir yapıya kavuştuğu söylenebilir.
Dışişleri bakanlıkları, dış ticaret bakanlıkları ve uluslararası iş birliği ve
kalkınma bakanlıkları ikili iş birliğinin temel aktörleri ve eşgüdüm sağlayan kurumları
olarak ve diğer icracı bakanlıklar da kendi sorumluluk alanlarında müstakil iş birliği
diyaloğu kurarak ikili iş birliği faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Eşgüdüm sağlayan
bakanlıkların tek bir çatı altında birleştirildiği ülkeler olduğu gibi ayrı yapılandırıldığı
ülkeler de vardır. Örneğin, Avustralya dışişleri, dış ticaret, yurt dışı yatırım ve
kalkınma iş birliğini tek bir çatı altında yapılandırmış; Finlandiya dışişleri, dış ticaret
ve kalkınma iş birliğini tek bir bakanlık altında toplamıştır. Brezilya dışişleriyle
kalkınma iş birliğini bir bakanlıkta toplarken dış ticareti ayrı bir bakanlığın
sorumluluğuna vermiştir. Türkiye’de ise dışişleri, dış ticaret ve kalkınma iş birliğine
yönelik politikalar farklı kurumlar tarafından oluşturulmaktadır.
Özel Sektör Kuruluşları
Özel sektör dış ekonomik ilişkilere iki farklı kanaldan destek sağlamaktadır.
İlk kanal şirket düzeyinde girişimlerden oluşmaktadır. Şirketlerin uluslararası ticaret
ve yatırım faaliyetleri yürütmesi, kendi kurumsal kimlikleri üzerinden diyalog
platformları oluşturması, pazarlama ve sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmesi
iş diplomasisi faaliyetlerine örnek gösterilebilir. İkinci kanal ise şirketlerin müstakil
olarak değil de üye oldukları iş örgütleri üzerinden uluslararası diyalog kurma, ağ
oluşturma ve diğer ülke işadamları ve hükümetleriyle iletişim kurma çabalarıdır.
Ulusal ve uluslararası şirketlerin sınır aşan faaliyetleri ve girişimleri her geçen
gün artmaktadır. Bu kuruluşlar kendilerine bir yandan resmi diplomasinin dışında bir
hareket alanı açarken diğer yandan kendi devletlerini de temsil etmektedir. Bu
doğrultuda, devlet dışı kuruluşların ikili iş birliği faaliyetleri dolaylı olarak devlet
kurumlarının faaliyetlerine eklemlenmekte ve bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerinde
bu kuruluşlar da söz sahibi olabilmektedir.
Özel sektörün dinamik yapısı, devletin resmi yapılarından ve bürokratik
süreçlerinden oluşan diplomasisini devre dışı bırakmaktadır. Devlet kurumlarının
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artık bir aracı olarak kullanılmadığını iddia eden Henrikson, özel sektörün bu
eğiliminin sadece dışişleri bakanlıkları ve diplomatik misyonlara yönelik olmadığını,
devletin tüm kurumlarının bundan etkilendiğini belirtmektedir67.
Devlet dışı aktörlerin uluslararası ekonomik ilişkilere dâhil olması,
sanayileşmiş ülkelerde daha çok, buna karşın gelişmekte olan ülkelerde daha seyrek
görülen bir olgudur68. Uluslararası ilişkilerde bir aktör olarak etkinleşen özel sektör;
kendi gündemini oluşturmak, güncel ekonomik sorunlara çözüm üretmek, iç ve dış
politika kararlarında söz sahibi olmak için ticaret birlikleri, ticaret ve sanayi odaları ve
iş dernekleri vasıtasıyla kurumsal bir yapıda hareket etmektedir.
Bethke, bu kurumsal yapıların, benzer siyasi ve ekonomik çıkarlara sahip olan
aktörlerin oluşturduğu örgütlü gruplar olduğunu, bu grupların firmalarla yasa koyucu
ve hükümet arasında aracı bir rol oynadığını ve iş dünyasının meselelerini toplayarak
devlet kurumlarına ilettiğini belirtmektedir69. Buğra ise iş dünyasını temsil eden
örgütlerin sadece kısa vadeli çıkarlara odaklanmadığını, aynı zamanda üyelerinin uzun
vadeli çıkarları için uygun bir toplumsal ortam yaratmaya da odaklandığını ifade
etmektedir70.
Hükümetlerin ve toplumların ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşabilmeleri için
iş dünyasının önemli bir konumda olduğu, iş kuruluşlarının ulusal ve uluslararası tüm
paydaşlarla giderek daha çok diyaloğa girdiği ve bu diyalog sonucunda politika
üretimine katkıda bulunduğu da dile getirilmektedir71.
Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ülkelerin dış politikalarına ve dış ekonomik
ilişkilerine; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel birçok konuda rapor hazırlayarak,
akademik araştırmalar yaparak, toplantılar ve forumlar düzenleyerek katkı
verebilmektedir. Bu katkı mevcut dış ekonomik ilişkilerin değerlendirilmesi ve analizi
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şeklinde olabilirken, öte yandan ileriye yönelik bir vizyon belirleme ve yeni politikalar
önerme şeklinde de olabilmektedir.
Birçok STK, gerek bölgesel ve gerekse uluslararası ticaretin gelişmesi için
çalışmakta, ticaret müzakerelerine yönelik olarak öneriler sunmakta, yoksullukla
mücadelede finansman olanaklarının artırılması için politikalar geliştirmektedir.
Özellikle mikro finans, tarım ürünlerinin ticareti, fikri mülkiyet hakları, tüketici
hakları ve sosyal kalkınma gibi alanlarda STK’lerin etkin bir şekilde faaliyetler
gerçekleştirdiği görülmektedir72.
Siyaset bilimciler STK’leri güçlü bir meşruiyete sahip olan baskı ya da lobi
grupları olarak nitelemektedir. Bu gruplar, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin kamusal
boyutunu ön plana çıkarmakta; piyasanın ulusal ve uluslararası diğer aktörleriyle
müzakere edebilmektedir. Ekonomistler ise hükümet ve özel sektöre ek olarak sivil
toplumu “üçüncü sektör” olarak nitelemektedir73.
Uluslararası Kuruluşlar
Ülkelerin gücünü aşan siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda uluslararası
kuruluşlar faal olarak çalışmakta; bölgesel ve küresel sorunlara müdahale etmekte ve
bağlayıcı kararlar alarak tarafları ortak çözümlerde buluşturabilmektedir. Uluslararası
kuruluşlarda zaman zaman belirli ülkelerin sözü daha çok geçmekte ve hatta o
ülkelerin çıkarları doğrultusunda kararlar alınabilmektedir. Dolayısıyla, ülkelerin dış
ekonomik

ilişkileri,

çeşitli

uluslararası

kuruluşları kontrol

eden

ülkelerin

yönlendirmesine açık hale gelebilmektedir.
Uluslararası kuruluşların sayısına, kuruluş amaçlarına ve faaliyet gösterdikleri
alanlara bakıldığında, ekonomik amaçlar ve faaliyetler doğrultusunda çalışan
uluslararası kuruluşların sayısının fazla olduğu görülmektedir. Bunun en önemli
nedeni, her ülkenin kendi ekonomik güvenliğini sağlamaya çalışması ve özellikle
‘sosyal devlet’ anlayışıyla birlikte dış politikada ekonomik ve ticari konuları öne
çıkarmasıdır74.
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Ülkelerin ikili ilişkilerinde uluslararası kuruluşların önemli bir payı
bulunmaktadır. Ülkeler finans alanında etkin olan uluslararası bir kuruluşla kredi
anlaşması imzalayabilmekte, çevre alanında söz sahibi olan bir uluslararası kuruluşun
eşgüdümünde çevre sözleşmelerine taraf olabilmekte veya ticari ilişkilere çeşitli
düzenlemeler getiren bölgesel bir kuruluşun ticaret anlaşmasına katılabilmektedir.
Örneğin, Avrupa Birliği (AB) üye devletlerin kalkınmasına yönelik stratejiler
ve politikalar ortaya koymakta, hatta proje temelli kalkınma yardımları yapmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü, gelişmekte olan ülkelerin çok taraflı ticaret sistemiyle
bütünleşmesine yardımcı olmakta ve ticari uyuşmazlıkların çözümü için çalışmaktadır.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde bir daimi komite olan İSEDAK ise, İslam
ülkelerinin üye olduğu çok taraflı ekonomik ve ticari iş birliği platformu olarak, üye
ülkelerin ortak kalkınma sorunlarını ele almakta; turizm, tarım, ticaret, ulaştırma, mali
işbirliği ve yoksullukla mücadele alanlarında politikalar üretmekte ve bu politikaların
ülkelerde uygulanmasını teşvik etmektedir.
1.2.3. Kurucu Anlaşmalar
Ülkelerin birbiriyle ikili iş birliği yapabilmesi için iki ülke arasında ilk önce
diplomatik bir ilişkinin kurulması gerekmektedir. Kurulan diplomatik ilişkilerin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ise, iki ülke arasındaki ilişkinin yanı sıra bazı
uluslararası anlaşmalara ve düzenlemelere de taraf olmayı gerektirmektedir.
1945 yılında düzenlenen BM Konferansı’nda imzalanan BM Antlaşması, bahsi
geçen uluslararası düzenlemelere en önemli örnektir. Bu antlaşmanın amacı
uluslararası barış ve güvenliği korumak; ülkeler arasında dostça ilişkiler
geliştirilmesini sağlamak; ekonomik, sosyal, kültürel ve insancıl nitelikteki
uluslararası sorunları çözmek için iş birliği oluşturmak ve ülkelerin gerçekleştirdikleri
eylemlerin uyumlu hale geldiği bir odak olmaktır75. Bu antlaşmanın ülkelerin ikili
ilişkilerini bağlayan bir yönü de bulunmaktadır. Örneğin, iki ülke arasındaki sorunlara
BM yetkili organları tarafından, önleyici ve zorlayıcı eylemler şeklinde müdahale
edilebilmektedir.
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Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ise, 1961 yılında BM
Diplomatik İlişkiler ve Dokunulmazlıklar Konferansı’nda kabul edilen bir uluslararası
düzenlemedir. Bu sözleşme ile diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki
diplomatik ilişkileri, ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları belirlenmektedir76. Bu
sözleşme, iki ülke arasında kurulan diplomatik ilişkilerde, tarafların haklarını ve
sorumluluklarını ortaya koyarak ikili ilişkileri düzenlemektedir.
Ülkelerin birbirini tanıması ve diplomatik ilişki kurmasıyla sürekli hale gelen
ikili ilişkiler, daha sonra ticaret, yatırım ve vergi alanlarında bazı temel anlaşmaların
imzalanmasıyla kurumsal bir zemine kavuşmaktadır. Söz konusu alanlara yönelik ikili
anlaşmaların imzalanmasına temel olan yine uluslararası bazı düzenlemeler ve
sözleşmeler bulunmaktadır.
BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu ve Milletlerarası Ticaret Odası
gibi uluslararası tahkim merkezlerinin tahkim kuralları, ülkelerin ticaret ve yatırım
alanlarında yaşadığı uyuşmazlıkların çözümünde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca,
1965 yılında Washington'da imzalanan Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları
Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Sözleşme çerçevesinde Dünya
Bankası'na bağlı olarak Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez
kurulmuştur. Bu merkez, yabancı yatırımcı haklarının korunmasına yönelik en etkili
uluslararası tahkim mekanizması olarak nitelendirilmektedir. Son olarak, her ülke
BM’nin veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic
Cooperation and Development-OECD)’nın model vergi anlaşmalarını temel alarak
kendi ikili vergi anlaşmalarını oluşturmakta ve diğer ülkelerle müzakere etmektedir.
Devletlerin, uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri temel alarak imzaladığı
ikili anlaşmalardan ilki ticari, ekonomik, bilimsel, kültürel ve teknik iş birliği
anlaşmasıdır. İkili ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesini oluşturan bu anlaşmalarla,
ülkeler ekonominin tüm alanlarında ikili iş birliğini geliştirme, bu amaçla gerekli tüm
araçları kullanma niyetlerini ortaya koymakta ve içeriği ülkeden ülkeye değişiklik
göstermektedir.
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Daha sonra yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması (YKTKA)
imzalanmaktadır. Yatırımcılar için uluslararası yatırım hukukunun en önemli
unsurlarından biri olan YKTKA’ların amacı, taraf ülke yatırımcılarının diğer taraf
ülkede yapacağı yatırımları teşvik etmek, bu ülkelerin ekonomilerinin büyümesine
destek olmak ve yatırımcıları kamulaştırma ve diğer zararlara karşı korumaktır77.
Devletler arasında ikili iş birliğinin hukuki altyapısını kuran üçüncü anlaşma
türü ise çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması (ÇVÖA)’dır78. Uluslararası
ticaretin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artış göstermesiyle birlikte, şirketlerce elde
edilen gelirler aynı vergi konusu üzerinden birden fazla vergilendirilmiştir79. Bu
gelirlerin hangi ülke tarafından vergilendirileceği konusunda yaşanan sorunlar, çifte
vergilendirme sorununu gündeme getirmiş ve bu sorunu aşmak için de ÇVÖA’lar
imzalanmaya başlamıştır.
İş birliğinin derinleştirilmesi için tercihli ticaret anlaşması (TTA), serbest
ticaret anlaşması (STA) veya kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması gibi ileri düzeyli
anlaşmalar da son dönemde yaygınlık kazanmaktadır. Günümüzde giderek artan yeni
iş birliği anlaşmaları ve düzenlemeleri, ülkelerin ikili ekonomik ilişkilerinde
çeşitlenme ve farklılaşma yaratma isteklerinden kaynaklanmaktadır.
Minh’e göre, ikili iş birliği seviyesindeki bu yükselme eğilimi, ülkelerin
güvenlik odaklı yaklaşımdan ekonomi ve kalkınma odaklı yaklaşıma geçmeleriyle
birlikte oluşmaya başlamıştır. Bu yaklaşım; uzun vadeli stratejik bir yaklaşımı
gerektirmekte, belirli alanlara odaklanma eğilimi göstermekte, devlet dışı aktörleri de
içermekte, yatırım-yardım-ticaret üçlüsünün koordinasyonunu gerektirmekte ve
yüksek düzeyli bir siyasi desteği arkasına almaktadır80.
Tüm bu anlaşmalarla esasen ülkelerin ulaşmak istediği sonuç; dış ticaret
hacminin, dış yatırımların ve dış yardımların artırılmasıdır. Birçok devlet dış ticaret,
dış yardım ve dış pazar gibi gerçekleri sosyal refahın artırılması için vazgeçilmez bir
unsur olarak görmektedir. İkili anlaşmalar, taşıdıkları ismin aksine, çok geniş bir konu
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dizisini kapsamakta; bu anlaşmalarda çok çeşitli alanlar içerilmekte ve bu alanlar
doğrudan ya da dolaylı olarak ticaretle ilgili olmaktadır81.
Rana ve Chatterjee de ticaretin artırılmasının genellikle iş birliğinin ilk amacı
olduğunu, bunun içe çekilen ve dışa yöneltilen yatırımlar tarafından desteklendiğini,
1970’lerden sonra yatırım seferberliğinin hükümetlerin bir önceliği haline geldiğini,
yardım diplomasisinin de ticari diplomasi ile kesişerek yardım veren ülke için ticaret
ve yatırım fırsatları yarattığını belirtmektedir82.
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Uygulama
- Ekonomi Diplomasisi
- İş Diplomasisi
- Zirve Diplomasisi

- Gündem oluşturulması
- Müzakere yetki ve sorumluluk alanının
belirlenmesi
- Anlaşmanın müzakere edilmesi
- Anlaşmanın kabul edilmesi
- Anlaşmanın uygulanması

Uluslararası

- Öncü kurumun belirlenmesi
- Danışma mekanizmalarıyla etkileşim
(kurum içi, kurumlar arası ve iş dünyası)
- Politika yetkisinin kullanılması (hükümet)
- Onay (meclis)

Ulusal

Karar Verme Aşamaları83

Kurucu Anlaşmalar
- Ekonomik, ticari, bilimsel, kültürel ve
teknik iş birliği anlaşması
- Yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki
anlaşması
- Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması
- Tercihli ticaret anlaşması
- Serbest ticaret anlaşması
- Kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

İç politika-dış politika ilişkisi

Süreç

83
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- Çoğulcu Kuram
- Liberal Kuram
- Transnasyonalizm
Karmaşık Karşılıklı
Bağımlılık Kuramı
- Uluslararası Rejim
Kuramı
- Sosyal İnşacı Kuram

İdealist Kuramlar

- Hegemonik İstikrar
Kuramı
- Jeopolitik Kuram
- Oyun Kuramı
- Globalist Kuram

Aktör
- Devlet/Hükümet
Başkanları
- Bakanlıklar
- Şirketler
- İş Kuruluşları
- Sivil Toplum
Kuruluşları
- Uluslararası
Kuruluşlar

Siyaset-ekonomi ilişkisi

Kapsam
- Siyasi
- Askeri
- Ekonomik
- Ticari
- Bilimsel
- Kültürel

Devlet-devlet dışı aktörler ilişkisi

Kuram
Realist Kuramlar

Yöntem

Yapı

Tablo 1.1. İkili İş Birliğinde Yapı, Yöntem ve Süreç

1.3. İkili İş Birliğinin Kurumsal Mekanizmaları
1.3.1. Karma Komisyon
Yazında, karma komisyon (KK) mekanizmasının sosyalist ülkeler tarafından
1950’li yıllarda kullanılmaya başlandığı, bu mekanizma aracılığı ile totaliter rejimler
ve gelişme yolundaki ülkelerle iş birliği faaliyetleri yürütüldüğü ve bazı ülkelerle
finans ve yatırım boyutunda yürütülürken bazı ülkelerle de dış yardım ilişkisi
düzleminde ele alındığı ifade edilmiştir84. İkinci Dünya Savaşından sonra teknik
alanlara ilişkin ayrı ayrı ikili anlaşmalar imzalanırken zamanla ekonominin tüm
alanlarını kapsayan bir iş birliği platformuna gereksinim duyulmuştur. Bu gereksinim,
KK mekanizmasını ortaya çıkarmış; zamanla karma ekonomik komisyon, karma
ekonomik ve ticaret komitesi, ortak ekonomik grup, ortak iş birliği konseyi, iki uluslu
komisyon, hükümetler arası komite vb. farklı adlar altında da uygulamaları
görülmüştür.
KK, sürekli bir özellik gösteren ilişkilerin gözden geçirilmesi ve takip edilmesi
için iki ülkenin temsilcilerinden oluşan bir organdır. Her iki taraftan birçok bakanlığın
üyeliğini içeren ve her iki taraftan birer eş başkana sahip olan KK, toplantılar arasında
bir yıl ve daha fazla zaman aralığı olabilmesine rağmen genellikle düzenli bir biçimde
toplanılan mekanizmadır85. Scheuer, KK’lerin ortaya çıkış nedenini çeşitli anlaşmalara
bağlamakta, bu komisyonları oluşturan ve sorumluluk alanlarını belirleyen
hükümlerde; genellikle komisyonların büyüklüğü, bileşimi, toplantı tarihi, toplantı
yeri ve belirlenmiş görevlerin son bitirilme tarihinin yer aldığını ifade etmektedir86.
KK’ler, çoğu ülke tarafından hükümetler arası politika koordinasyonunu
sağlamak amacıyla oluşturulan, aynı zamanda müzakere aracı olarak kullanılan ve iki
ülke arasındaki kapsamlı iş birliği faaliyetlerinin ele alındığı bir araçtır. KK’ler, diğer
ülkelerle güçlü bağlar oluşturmak ve ikili ilişkileri tüm boyutuyla ele almak için bütün
kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde oluşturulmaktadır.
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KK’lerin dünyada giderek yaygınlaşması, dışişleri bakanlığı haricindeki diğer
kamu kurumlarının dış ekonomik ilişkilerde aktif rol oynamasıyla açıklanmaktadır. Bu
ortak komisyonlarla birlikte diplomatik sürece büyük bir dinamizm ve yenilik geldiği;
komisyon toplantılarında verimli sonuçlar üretilebilmesinin her iki tarafın somut bir iş
birliğini hedeflemesine bağlı olduğu ve zaman zaman bu toplantıların itibar sembolü
olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Toplantıların medyada yer almasıyla, taraflar iç
politikalarında ve uluslararası camiada görünürlüklerini artırmaktadır87.
Bir ekonomi diplomasisi aracı olarak ele alınabilecek olan KK toplantıları
aracılığıyla, küreselleşme ve ekonomik kalkınma sürecinden etkilenen çeşitli dış
paydaşlarla diyalog oluşturularak sosyal sermaye yaratılmakta; şeffaf bir diplomasi ile
güvenilir ve meşru bir iş birliği zemini oluşturulmakta; gelecekte yapılması istenen iş
birlikleri için görüş alışverişinde bulunularak kararlar alınmaktadır. Ayrıca, eş
başkanların bakanlar seviyesinde olması ve siyasi yetkinin kullanılmasıyla çözüme
daha hızlı ulaşılmaya çalışılmaktadır.
Bu toplantılarla ülkeler birbirlerinin siyasi, ekonomik ve sosyal politikalarını
etkilemekte; ekonomik uyuşmazlıkları en aza indirmek için müzakere etmekte; o
döneme kadar ticaret, enerji, tarım, ulaştırma, gümrük, kültür, turizm, çevre gibi birçok
alanda yürütülen faaliyetler gözden geçirilerek değerlendirmeler yapılmaktadır. Bazı
sektörlerin öne çıktığı ve daha ayrıntılı çalışmalar gerektirdiği durumlarda, bu
sektörler için KK toplantıları altında alt komiteler oluşturularak karma turizm
komisyonu, karma enerji komisyonu, karma ulaştırma komisyonu ve karma tarım
komisyonu gibi komiteler oluşturulabilmektedir.
Birçok bakanlık ve kamu kuruluşunun müstakil olarak yürüteceği iş birliği
faaliyetleri iç karar alma ve uygulama süreçlerinde eşgüdüm zorluğu yaratacağı için
KK mekanizması aracılığıyla iş birliği faaliyetlerinin tasarımı, uygulanması ve
izlenmesi

tek

bir

çatı

altında

toplanmakta;

ayrıca

bu

faaliyetler

önceliklendirilmektedir.
Rana, KK mekanizmasının, katı bürokratik yapıların olduğu ve iç karar alma
sürelerinin uzadığı devletler için uygun olduğunu belirterek, Hindistan ve Sovyetler
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Birliği’nin uçak ve diğer temel savunma araçlarının ortak üretimi için bu mekanizma
sayesinde geçmişte etkili bir iş birliği modeli geliştirdiğini ifade etmektedir88.
Günümüzde KK sistemi, devletin ekonomi üzerinde yoğun bir şekilde söz sahibi
olduğu ülkelerin dışında da varlık göstermekte, birçok devlet ikili iş birliği
faaliyetlerini bu sistem aracılığıyla koordine etmektedir. Ülkelerin KK sayısı, diğer
ülkelerle başlattıkları pazarlık süreci ve yürüttükleri diplomatik mücadeleye ilişkin bir
gösterge niteliği de taşımaktadır.
Rana’ya göre KK’lerin işlevi ve başarısı aşağıdaki etmenlere bağlıdır89.
Eş başkanlık: KK’lerin eş başkanlıkları ihtiyaca göre belirlenmekte, bir ülkeyle
ikili ilişkilerde ön plana çıkan alan hangisiyse o alanla ilgili bakan eş başkan
olabilmektedir. Örneğin, iki ülkenin ilişkilerinde enerji ağırlıklı bir iş birliği
yürütülüyorsa, eş başkanlardan en az birinin enerji bakanı olması beklenebilir. Ya da
bir gelişmiş batılı ülke ile en az gelişmiş bir Afrika ülkesinin KK mekanizmasında,
Batılı ülkenin dış yardımlardan sorumlu bakanı eş başkan olabilir.
Çeşitli ülkelerle kurulmuş olan KK’lere hangi kurumun bakanının eş başkan
olacağı hususu zaman zaman tartışmalı hal alabilir. KK eş başkanlık sorumluluğunu
ihtiyaca olabildiğince hizmet edecek şekilde farklı bakanlıklar arasında paylaştırmak,
her bakanlığın gerek iş yükünü azaltmak gerekse ilgili alanda iş birliği olanağı
yaratabilmesinin önünü açmak bakımından önemlidir.
Diğer taraftan, KK toplantıları öncesinde gerekli iletişim sürecini yönetmek,
dosya hazırlıklarını yapmak, iç koordinasyon toplantılarını diğer kurumlarla
tamamlamak, muhatap ülkeyle müzakerelerde bulunarak anlaşmaya varmak ve daha
sonra bunu takip etmek, icracı bakanlıklarla dış ilişkilerin diğer temel aktörleri
arasında sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle, birçok ülke KK Sekretaryası
oluşturarak, tüm KK’lerini tek bir merkezden yönetmektedir.
Özel sektörün varlığı: KK mekanizmasının üyelerinin sadece kamu
görevlilerden oluşup oluşmadığı da önemli bir etmendir. Geçmişte sadece kamu
temsilcilerinden oluşan komisyonlar, son dönemlerde özel sektörden ticaret odalarına,
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sanayi birliklerine ve ekonominin diğer gruplarına da açılmıştır. Özel sektör
temsilcileri de iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmakta, var olan bu diyalog
mekanizmasından yararlanmakta ve sorunlara yönelik çözümler getirmektedir.
Ülkeler, devlet dışı aktörlere yer açan KK’lerin sadece devlet temsilcilerinden oluşan
KK’lere göre daha iyi çalıştığını tecrübe etmektedir.
1970’li yılların sonuna doğru kurulan Hindistan-Almanya KK’si bu duruma iyi
bir örnek oluşturmaktadır. Hindistan, kurulan bu komisyonda her iki tarafın iş
dünyasının temel aktörlerinin de olması gerektiğini, bu aktörler aracılığıyla esasen
ticaret ve sanayi ilişkilerine sahip olan şirketlerin de temsil edileceğini öne sürmüştür.
KK’nin diğer aktörlere de açılması sonrasında, yıllar itibarıyla toplantıların verimi
artmış ve her iki tarafın devlet-iş dünyası diyaloğunda sorun çözücü bir yaklaşım
ortaya çıkmıştır.
Konuların çeşitliliği: KK’lerin alt komisyonlara bölünüp bölünmeyeceği
hususu, iki ülke arasındaki konuların çeşitliliğine bağlıdır. İkili iş birliğinin gündemi
yoğun ve komisyondaki paydaş kurum sayısı fazla ise eğitim, kültür, çevre, bilim ve
teknoloji gibi alt komisyonlar oluşturulmaktadır.
1982’de kurulan ve 1990’ların sonuna doğru genişleyen ABD-Hindistan KK’si
bu duruma örnektir. İki ülkenin dışişleri bakanlarının eş başkan olduğu komisyon, dört
alt grupla çalışmalarını yürütmüştür. 2001’den sonra komisyonun adı Ortak Ekonomik
Grup’a dönüşmüş, iki tarafın da eş başkanı değişmiş ve alt komisyon sayısı beşe
yükselmiştir.
Alt komisyonların yararlılığı, taraflardan birinin istekliliğine, liderliğine ve
diyaloğu devam ettirme talebine bağlı olmaktadır. Alt komisyonlarda sektörel
konuların detaylı olarak ele alınması somut sonuçlara ulaşılması ve ele alınan
konuların projelendirilmesi bakımından önem arz etmektedir.
Toplantıların içeriği ve sıklığı: KK’lerin hangi sıklıkta toplanacağı iş birliği
diyaloğunun başarısını etkilemektedir. Yaygın eğilim yıllık olarak toplanma
şeklindedir. Ancak, aktif komisyonlarda daha sık olarak bir araya gelinebilmektedir.
KK’lerini sembolik amaçlarla oluşturan çoğu ülke bu toplantılar sonucunda somut
çıktılar elde edememektedir. Ertelenen toplantılar ve toplantıların içeriğine ilişkin
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somut bir katkının olmaması, bu komisyonları verimsiz hale getirmektedir. Öte
yandan, yıllarca toplantı yapılmaması da bu diyalog ortamının sürdürülebilirliğini
olumsuz etkilemekte ve mekanizmayı faal olmayan bir araca dönüştürmektedir.
1.3.2. İş Konseyi
Uluslararası şirketlerdeki yatay organizasyon yapısı ve düşük hiyerarşi, sürekli
değişen küresel ortama -kamu kurumlarına oranla- daha dinamik, esnek ve hızlı bir
şekilde tepki verilmesini sağlamaktadır. Bu temel farktan dolayı, özel sektörün
kullandığı iletişim araçları; ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkiler bağlantısı, küresel
zihniyet ve yönelim, güvenlik kültürü ve risk yönetimi, uzun vadeli planlama ve
senaryo geliştirme açısından farklı bilgi, yetenek ve eğitimler gerektirmektedir90.
İK, bürokratik yapılardan sıyrılma isteğine ve ihracata dayalı ekonomi
politikasının iş dünyasını ön plana çıkarmasına bağlı olarak gündeme gelmiştir.
Devlet/hükümet başkanlarının diplomasi trafiğine kendi ülkelerinin şirket yetkililerini
dâhil etmesiyle birlikte, iki ülke işadamları çeşitli platformlarda bir araya gelerek iş
görüşmeleri yapmaya başlamıştır. Daha sonra bu görüşmelerin düzenli hale gelmesi
ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu ihtiyaç belirli bir kurumsal yapının eşgüdümünü
gerektirmiştir.
1970’li yıllarda özel sektörün dış ekonomik ilişkilerde söz sahibi olmaya
başlamasıyla, ülkelerin daha önce heyet ağırlama şeklinde olan iş toplulukları
arasındaki toplantılar, giderek kurumsal bir yapıya kavuşmuştur. 1970’li yılların
sonuna doğru bazı ülkelerin girişimiyle, ülkelerin mesleki üst kuruluşları olan Ticaret
ve Sanayi Odaları arasında İK kurulmaya başlamış ve 1980 sonrasındaki liberalleşme
dalgasıyla birlikte ikili iş birliğinin sürdürülmesi bir iş diplomasisi aracı olan İK’lerin
desteğiyle olmuştur.
Güçlü’ye göre, gelişmekte olan ülkelerin piyasa ekonomisine geçmesi ve ikili
ilişkilerin özel sektöre kaymaya başlamasıyla, KK’ler giderek önemini kaybetmekte
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ve İK’ler düzenli aralıklarla toplanarak, bu ülkelerde ortaya çıkan yeni iş olanaklarını
görüşmektedir91.
Sürekli değişen siyasi ve ekonomik ortamda, Çin, Endonezya, Hindistan,
Brezilya, Türkiye ve Rusya gibi gelişmekte olan ekonomilerde iş dünyasının yönetsel
yeteneklerinin geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ülkelerin özel sektörü, uzun
vadeli ilişki geliştirme, hükümetlerle yakın iş birliği içinde hareket etme ve diplomatik
kapasitelerini artırma yönünde çalışmaktadır92.
ABD’nin İK mekanizması konusunda öncü ülke olduğu ve İK’lerin ilk
kurulduğu dönemde ABD Ticaret Odası’nın bu konseyleri kurmak konusunda seçici
davrandığı belirtilmektedir. Ülkelerle belirli bir dış ticaret hacmine ulaşmadan konsey
kurulmamasına rağmen, üst düzeyli siyasi kararlarla da bazı ülkelerle konsey
kurulmuştur. Japonya, Güney Kore, İngiltere, Fransa ve Türkiye bu mekanizmayı aktif
olarak kullanan ülkelerdendir93.
İK’lerin, ülkeler arasındaki diğer dostluk, iş birliği ve ticaret derneklerinden
farkı, bu mekanizmanın her iki ülkede de muhatap bir sekretarya kuruluşunun olması,
her iki ülke şirket yetkililerinin bu mekanizmaya kayıt olması ve nihayetinde ortak bir
kurul aracılığıyla iş birliği görüşmelerinin yapılmasıdır. İK’lerin her iki ülkedeki
başkanları, ilgili ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticilerinden
oluşmaktadır. İK’ler, iş dünyası örgütlerine üye olan şirketlerin dışa dönük yüzünü
oluşturmakta ve ikili dış ekonomik ilişkilerde özel sektörün sekretarya görevini yerine
getirmektedir.
İK’ler aracılığıyla, iş dünyası kendi gündemindeki konuyu ve tercih ettiği
politikaları uygulayabilmek için sınır ötesi ittifaklar kurmaktadır94. Bu ittifaklar,
ülkelerin özel sektörünü temsil eden grupların birbirleriyle iletişimde kalmasını
sağlamaktadır. Bu kapsamda, temsil edilen şirketler adına diğer ülke gruplarıyla
müzakerelerde bulunularak ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine, teknoloji ve
bilgi transferi değişimine katkı sağlanmaktadır.
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İK’ler bünyesinde; şirketler uluslararası alanda görünürlüklerini artırmakta,
muhatap ülkenin ekonomik verilerini analiz ederek bilgiye dönüştürmekte ve muhatap
ülkeyle sosyal ağlar geliştirerek kurumsal reklam yapmaktadır 95. İK’ler temel olarak
ticaret ve yatırım eksenlerinde faaliyet göstermekte, öte yandan kültürel iş birliği ve
tanıtım faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır. Diğer ülkelerin hükümet temsilcileri ve
hükümet dışı aktörleriyle ilişki geliştirmek için İK’ler bünyesinde forumlar,
toplantılar, fuarlar ve sosyal projeler düzenlenmekte; bu kanallar aracılığıyla diğer
ülke paydaşlarıyla doğrudan diyalog kurulmaktadır96.
İK toplantıları, genellikle KK toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmaktadır.
İki ülkenin resmi heyetleri KK’ler aracılığıyla müzakerede bulunurken, İK’lerde de
her iki ülkenin şirket temsilcileri bir araya gelmektedir. Bu toplantıların eş zamanlı
olmasının nedeni; hükümet yetkililerinin ve bürokratların, şirketlerin yaşadıkları
sorunların çözümü için yerinde müdahalede bulunması gerekliliğidir. Ayrıca, politika
geliştirme, müzakerede bulunma ve anlaşmaya varma açısından, kamu ve özel sektör
arasında anlık bir koordinasyon sağlanması da zorunluluktur.
Akyüz, yabancı heyetlerle yapılan bu toplantıların, düzenlenen konferansların
ve eğitim programlarının şirketlere, kamuoyuna ve basına açık faaliyetler olduğunu, iş
dünyası örgütlerinin personelinin katıldığı bu faaliyetlerin uluslararasılaşmak için
yapılan etkinlikler olduğunu belirtmektedir97. Noordhoek ise iş dernekleriyle ticaret
birliklerinin giderek daha fazla profesyonelleştiğini ve dışa dönük bir yapıya
kavuştuğunu ifade ederek, bu kurumlarda çalışan kişilerin geleceğin diplomatları
olduğunu vurgulamaktadır98.
1.3.3. Stratejik Ortaklık
Çıkışı itibarıyla askeri nitelik taşıyan strateji kavramı, zamanla kalkınma
planlaması çerçevesinde siyaset, ekonomi ve iş alanlarında da kullanılmaya
başlanmıştır. Ancak, stratejinin bilimsel temele oturtulma zorluğu, onu standart
betimlemelerle açıklamayı zorlaştırmaktadır. Strateji; (i) belirli bir amacı
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gerçekleştirmeye yönelik plan, (ii) planlama süreci, (iii) planlama yeteneği, (iv) bir
planın değişen koşullara göre farklı konumlandırılması, (v) rekabetçi ortamlarda bir
aktörün davranış stili vb. çok çeşitli tanımlarla açıklanmaktadır99.
1950’li yıllarda ortaya çıkan stratejik planlama kavramının, 1970’li yılların
ortalarına kadar popülerliğini koruduğu, 1980 sonrasında belli oranda önemini
kaybettiği, 1990’dan sonra tekrar gündeme gelerek birçok alanda etkisini göstermeye
başladığı ifade edilmektedir100. Uluslararası ilişkiler yazınında da bu etki, stratejik
ortaklık (SO) kavramı çerçevesinde kendini göstermiştir101.
Stratejik güdülerle hareket eden bir ülke için ulusal kapasitesinin ne kadar
olduğundan çok, bu kapasitenin nasıl yönlendirildiği ve kullanıldığı önem
kazanmakta, ayrıca ekonomi merkezli dış politika izleyen devletlerin sayısı arttıkça
SO’lar ekonomi temelli kurulmaktadır. Bir önceliklendirme ve maliyetlendirme aracı
olan planlama, hangi ülkelerle nasıl bir stratejik iş birliğine girileceğine ve bu iş
birliğinde kullanılacak kaynaklara müdahale etmektedir. Bu müdahalede ulusal bir
strateji koordinatörü bulunmakta, bürokrasinin uyumsuzlukları giderilmektedir102.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kullanmaya başladığı SO’lar, zirve
diplomasisinin sık kullanılmasıyla birlikte giderek yaygınlık kazanmaktadır. Çevresel
koşulların yanı sıra bireysel ve kurumsal boyutun da stratejik sonuçlar üzerinde etkili
olması, stratejik kararların oluşturulması, uygulanması ve koordinasyonunu kritik
kılmaktadır. Bu bakımdan her ülke kendi beşeri kapasitesi, ekonomik, ideolojik ve
kültürel konumlanma biçimine göre diğer ülkelerle SO oluşturmaktadır103.
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Küreselleşmenin olumsuz etkilerinden korunma, uzun dönemli iş birliği
yapma, dış ticaret politikalarında yer edinme, dışa açılma faaliyetlerine zemin
hazırlama ve denizaşırı çıkarları koruma amacıyla kurulan SO’ların; stratejik diyalog,
stratejik iş birliği, yüksek düzeyli stratejik iş birliği, yüksek düzeyli komisyon, stratejik
ortaklık diyaloğu vb. farklı adlar altında uygulamaları bulunmaktadır.
SO’lar geniş kapsamlı anlaşmalara dayalı olarak kurulduğu gibi üst düzeyli
siyasi ziyaretler sırasında ortak bildiriyle de kurulabilmektedir. SO’lar, uluslararası
ekonomik ilişkilerde yüksek düzeyli toplantılara dikkat çeken ve ekonomik ilişkilerin
yoğunlaştırılmasını sağlayan araçlar olarak dikkat çekmektedir. Bu araçlar vasıtasıyla
ele alınan konular diğer iş birliği araçlarında ele alınan konularla (ticaret, yatırım,
bilimsel ve teknik iş birliği, kültür vb.) benzerlik göstermekte, ancak SO’lar seçilmiş
tek bir alanda da iş birliğinin derinleştirilmesine odaklanabilmektedir. Schmidt de
SO’ların, ticaret ve yardım gibi klasik iş birliği eksenlerinin ötesine geçerek enerji,
güvenlik ve çevre gibi tematik alanlara yöneldiğini vurgulamaktadır104.
SO’lar kurulurken; iki ülke arasında stratejik hedeflerin net bir şekilde
belirlenmesi, somut politikalara ve özellikle bazı tematik alanlara odaklanılması
gerekmektedir. Ticaret hacminin yüksek olması, ortak teknolojik ve teknik iş birliği
projelerinin geliştirilmesi ve her iki ülkenin kamuoyunda ve medyasında birbirine
karşı olumlu bir imajın olması da dikkate alınan etmenlerdendir. Ancak, SO kurulması
için iki ülke arasında ekonomik büyüklük veya diğer güç öğeleri açısından bir eşitlik
zorunluluğu bulunmamaktadır105.
SO toplantılarında, devlet/hükümet başkanları başkanlığında iki ülke heyetleri
altı ayda, yılda veya iki yılda bir olmak üzere bir araya gelmektedir. Bu heyetlerde her
iki ülkenin çeşitli bakanları ve bakanlık bürokratları yer almakta, toplantılar
kapsamında kültür veya bilim kurumlarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve
iki ülke heyetleri arasında kapsamlı iş birliği görüşmeleri yapılmaktadır106.
Toplantıların yapılacağı yer ve zamanda genellikle bir anlaşma veya protokol
de öngörüldüğü için ülkelerin müzakere pozisyonu oluşturma ve iç karar alma
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süreçleri hız kazanmakta, toplantıların öncesinde yoğun bir diplomatik hazırlık süreci
ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, bu hızlı hazırlık sürecinin, bürokratları yanlış
öncelikler ve müzakere konuları oluşturmaya sevk ettiği ve bunun kaynak ve enerji
kaybına yol açtığı da iddia edilmektedir107.
SO toplantıları sonunda, kısa bir ortak bildiri yayımlanmakta ve bu ortak bildiri
ikili iş birliği niyetinin zeminini oluşturmaktadır. SO toplantıları, iki ülke arasındaki iş
birliğinde atılacak somut adımlara hız kazandırmakta, bu vesileyle ikili anlaşmalar
imzalanmakta ve bu anlaşmalar iki ülke arasındaki yakınlığın bir göstergesi olarak
kamuya duyurulmaktadır. Bu toplantılarda iki ülkenin iş dünyası da bir araya gelmekte
ve iş bağlantıları artmaktadır108.
SO toplantılarının faydası ve başarısı hakkında bazı tartışmalar bulunmaktadır.
SO’ların, birçok bürokratik işlemi ortadan kaldırması, çözüme ulaşmada esneklik
sağlaması, liderlere tecrübe kazandırması ve uluslararası camiada ülkelerin
görünürlüğünü artırması bakımlarından olumlu işlevleri olduğu belirtilmektedir. Öte
yandan, kamusal hesap verme sorumluluğunun olduğu bir çağda, ikili ilişkilerin
geliştirilmesi ya da iş birliğinin derinleştirilmesi gibi soyut söylemlerin yeterli
olmadığı ve bu toplantıların ikili ilişkilerde bir dönüm noktası yaratması ve paradigma
değişikliğine yol açması gerektiği ifade edilmektedir. SO toplantılarının aslında her iki
taraf için de öncelikli olan somut konuları ve eylem planlarını takip etmek için bir araç
olarak kullanılması ve bu ikili mekanizma aracılığıyla belirli dönemlerde her iki ülke
tarafından karşılıklı raporlamaların yapılması gerektiği de ifade edilmektedir109.
İskit ise üst düzeyli toplantıların yararlı olup olmamalarını, toplantıların hangi
sıklıkta yapıldıklarına bağlamakta; en fazla birer yıl aralıklarla yapılan zirvelerden
ciddi müzakereler ve sonuçlar beklenebileceğini vurgulamakta ve bu tür toplantıların
çalışma usullerinin zaman içinde kesinleştiğini ve güvenilir birer çerçeve haline
geldiğini belirtmektedir110.

107

Weilemann, 2000: 18
Rana, 2007: 169
109
a.g.e.: 167-169
110
İskit, 2015: 283-289
108

39

SO’larda, çeşitli sektörel alt komitelere ek olarak stratejik danışma grupları ve
forumlar olmak üzere iki alt araç daha bulunmaktadır.
Stratejik danışma grupları, iki ülke arasındaki yakınlığın gelişmesinin bir
göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu grupların katılımcılarını dışişleri
bakanlıkları, savunma bakanlıkları ve siyasi, askeri ve güvenlikle ilgili diğer kamu
kurumları oluşturmaktadır. Yıllık ya da belirlenmiş takvime bağlı olarak toplanılmakta
ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır111. Forumlar ise, resmi diplomasinin dışında
ancak resmi diplomasiyle paralel bir biçimde bireyin ve devletin çıkarlarının
savunulduğu, krizlerin olumsuz etkilerinin asgariye indirildiği ve halklar arasında
doğrudan diyalog ve ilişki kurulduğu araçlardır112.
Forumlar, akil adamlar ya da danışma grubu olarak hizmet etmekte;
akademisyen, bilim adamı, parlamenter ve düşünce kuruluşu temsilcilerinden
oluşmakta; ikili ilişkileri zenginleştirmek için önerilerin sunulduğu bir platforma
dönüşmektedir. Rana’ya göre, forumlar resmiyetin az olduğu, esnek yapılar olarak
hizmet etmekte; dışişleri bakanlıkları, toplantılara finansman, lojistik ve arka planda
insan kaynağı desteği sağlamaktadır113.
1.4. İkili Mekanizmaların Başarısını Etkileyen Etmenler
İkili iş birliği mekanizmalarının verimli sonuçlar üretebilmesi; öncelikle
ülkelerin dışa açılım politikalarına, ekonomik yapılarına ve iş birliği için karşılıklı
siyasi iradenin olmasına bağlıdır. Buna ek olarak, devlet ve özel sektör aktörlerinin
kurumsal ve beşeri kapasitesi ile iç karar alma süreçleri, iş birliğinin kurulması ve
devam ettirilmesinde önemli bir faktördür. İkili mekanizmaların gündem konuları ve
toplantı sıklığı da tarafların somut sonuçlara ulaşabilmesini etkilemektedir. Son olarak,
ikili iş birliği süreçlerine bütüncül bir yaklaşım ortaya koyulması; ulusal kalkınma
stratejileriyle dış politika stratejilerinin uyumlaştırılması gerekmektedir. Üç iş birliği
mekanizmasının performansını olumlu ve olumsuz etkileyen faktörler Tablo 1.2’de
dört ana başlığa göre sıralanmaktadır.
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• Merkezi bir iş örgütü kanalıyla ikili iş birliğinin yürütülmesi (+); birçok
iş örgütünün birbirinden bağımsız ikili iş birliği yürütmesi (-)

• Müzakere konularının protokole bağlanarak önceliklendirilmesi (+); iç
karar alma süreçlerinin uzunluğu ve kurumların sahiplenmemesi (-)

olarak
ülkeye

• Plan ve programlarda mekanizmaya yönelik somut ve detaylı hedeflerin
bulunması (+); her kurum kendi stratejilerine ve politikalarına
odaklanması nedeniyle bütüncül bakışın olmaması (-)

• Kapsamlı ülke stratejileri temel alınarak müzakere pozisyonu
oluşturulması (+); birçok üst politika belgesinin dağınıklık yaratarak
yönlendiriciliğini kaybetmesi (-)

• Toplantıların belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde yapılması (+); çok
sık toplantı yapılması veya toplantıların sürekli ertelenmesi (-)

• Stratejik olarak önceliklendirme ve maliyetlendirme yaklaşımıyla, tüm
iş birliği süreçleri için temel çerçeve plan ortaya koyması (+); muhatap
ülkenin stratejik önceliklerinin zaman içinde değişime uğraması (-)

• Teknoloji ve bilgi transferi ile somut projelere kapı aralaması (+);
çalıştay, forum ve konferans gibi faaliyetlerle sınırlı kalması (-)

• Özel sektör kuruluşlarının dış politika stratejilerinin oluşturulmasına
aktif olarak katkı vermesi (+); özel sektörün diğer ikili mekanizmalarda
belirlenen stratejileri göz önünde bulundurmaması (-)

• Birçok alan yerine belirli sektörel/tematik alanlara odaklanılması (+);
diğer mekanizmalarla içerik açısından mükerrerliğe yok açması (-)

• Eş başkanların şirket yetkilileri olması ve iş olanaklarının artması (+);
eş başkan atamasının gecikmesi ve faaliyetlerin başlayamaması (-)

• Eş başkanların bakan seviyesinde olması ve bürokratik mekanizmanın
harekete geçirilmesi (+); eş başkanların, çalışma alanı birbiriyle uyumlu
olmayan bakanlıklardan olması (-)

• İcracı bakanlıkların alt komite çalışmalarına aktif desteği (+); çok fazla
gündem maddesinin uygulanamaması (-)

• Mutabakatların izleme ve değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması
(+); yapılan anlaşmaların sayısının fazla olması ve uygulanamaması (-)

• Belirli bir ticaret ve yatırım potansiyeline bağlı olarak kurulması (+);
salt siyasi amaçlarla oluşturulması (-)

• Kapsamlı ve uzun vadeli anlaşmalarla kurulması (+); siyasi bildirilerle
kurulması ve eylem planları olmadan işlemesi (-)

• Bir ülkeyle en üst seviyeli bir ilişki tesis edilerek tüm siyasal, ekonomik
ve güvenlik aktörlerinin bütüncül iş birliği geliştirmesi (+); Dışişleri
bakanlıklarının koordinatör olmasından dolayı sürecin siyasal odaklı bir
eğilim göstermesi (-)

• Devlet/hükümet başkanlarının iradesinin tüm aktörleri bir hedefte
buluşturarak somut sonuçlara ulaşma isteği (+); hızlı diplomatik hazırlık
sürecinin öncelikli gündem oluşturmada hatalara yol açması (-)

• Ülkenin beşeri ve ekonomik kapasitesi dikkate alınarak kurulması (+);
salt siyasi, ideolojik ve kültürel bir bakış açısıyla oluşturulması (-)

Stratejik Ortaklık
• Ekonomi temelli bir yaklaşımla ülkelerin stratejik
önceliklendirilmesi (+); stratejik iş birliğinin ülkeden
farklılaştırılamaması (-)

• Şeffaf bir diplomasi yaratarak sosyal sermaye ve ağ yaratması (+);
sadece görünürlük ve itibar sembolü olarak kullanılması (-)

• İkili iş birliği birimlerinin sektörel, tematik ve ülke odaklı uzmanlık
kapasitesi (+); ikili iş birliğinden sorumlu birimlerin bölgesel ve çok
taraflı gündemlerle de meşgul olması (-)

• İş dünyasının yönetsel ve diplomatik yeteneklerinin yüksek olması (+);
sürekli değişen siyasi ve ekonomik ortamın istikrarsızlık yaratması (-)

• Özel sektörün dışa açık, esnek ve dinamik yapıda olması (+) ; özel
sektörün kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olmaması (-)

• Ulusal kalkınma politikalarını destekleyen kurumsal bir araç olması (+);
dış ticaret, dış yatırım ve dış yardım alanlarının bütüncül olarak ele
alınmaması (-)

• Sekretarya kurumun ulusal ve uluslararası müzakere sürecinde güçlü
yetkilere sahip olması (+); kurumlar arasındaki rekabetin sekretarya
kurumun gücünü azaltması (-)

İş Konseyi
• Piyasa ekonomisinin varlığı (+); devletin ekonomi üzerindeki etkisinin
fazla olması (-)

Karma Komisyon
• Ülkelerin ikili iş birliği diplomasisi eğilimi (+); bölgesel ve çok taraflı
iş birliği eğilimi (-)

Tablo 1.2. İkili İş Birliği Mekanizmalarının Başarısını Etkileyen Etmenler

Dışa Açılımın
Arka Planı

Politika Koordinasyonu

Mekanizmaların
Etkinliği

Stratejik Vizyon
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1.5. Bölüm Değerlendirmesi
Ulusal ve sektörel kalkınma stratejileri çerçevesinde her devlet yurt içi refah
seviyesini artırmayı amaçlarken, aynı zamanda bölgesel ve küresel politikalarda söz
sahibi olmayı da amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için dışa açılım stratejileri
çerçevesinde ticaret, yatırım ve yardım ağlarını yoğunlaştırmak; bu ağlarla aynı
zamanda çevre, ulaştırma, kültür, eğitim gibi sektörel alanlarda gelişim sağlamak her
devletin dış ekonomik ilişkilerinin temelinde yer almaktadır.
Gerek resmi kurumlar gerek hükümet dışı kuruluşlar dışa dönük bir zihniyete
bürünmekte ve dış dünyayla iş birliğinde birlikte hareket etmektedir. Böylece, ulusal
aktörler arasındaki sınırlar gün geçtikçe belirsiz bir hale gelmektedir. Öte yandan,
ulusal konularla uluslararası konuların kesişmesi, ulusal aktörlerle uluslararası
aktörleri de bir araya getirmekte; böylece ‘yüksek politika-alçak politika’ ve ‘iç
politika-dış politika’ ayrımının yapılması zorlaşmaktadır. Bu olgu, dünyanın çoğu
ülkesinde genel olarak dış ilişkilerin ve özel olarak dış ekonomik ilişkilerin
demokratikleşmesinin ve açık diplomasi anlayışının gelişmesinin bir sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır.
Ülkeler ikili, bölgesel veya çok taraflı diplomasiyi eş zamanlı olarak
kullanmakta; iş birliği sürecini iş, ekonomi veya zirve diplomasisi yöntemleriyle
yürütmekte ve çeşitli anlaşmalarla ilişkilerine yeni çerçeveler eklemektedir. Bu çok
boyutlu ve karmaşık uluslararası gündem, ülkelerin iş birliği sürecini daha planlı ve
koordinasyonlu yürütmesini gerektirmektedir.
Söz konusu karmaşık iş birliği süreci ikili ilişkiler açısından incelendiğinde,
ülkeler arasında ekonomik iş birliği konularında diyaloğu düzenli ve kurumsal hale
getirmek, güçlendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla karma komisyon, iş konseyi ve
stratejik ortaklık mekanizmalarının oluşturulduğu görülmektedir. Bu araçlar
vasıtasıyla, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliği teşvik
edilmekte, daha önce yapılan anlaşmaların uygulanması izlenmekte ve uygulamadaki
mevcut sorunların çözümü hedeflenmektedir.
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2. İKİLİ İŞ BİRLİĞİ KURUMSAL MEKANİZMALARINA İLİŞKİN ÜLKE
ÖRNEKLERİ
Bu bölümde Nijerya, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Çin ve Brezilya’nın dışa
açılım politikalarının arka planı, aktörler arası politika koordinasyonu, ikili iş birliği
mekanizmaları ve ikili iş birliği sürecine yönelik stratejik vizyonu incelenmektedir.
Ülkeler seçilirken, kalkınmışlık, sanayileşme ve planlama anlayışı bakımından farklı
seviyelerde olmaları gözetilmiş, öte yandan verilere ulaşılabilirlik de ülke seçimini
büyük oranda etkilemiştir.
Nijerya’nın ve İngiltere’nin KK’leri, Güney Kore’nin ve Japonya’nın İK’leri,
Çin’in ve Brezilya’nın da SO’ları mercek altına alınmaktadır. Bu ülkeler ve
mekanizmalar, Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek nitelikte olmaları nedeniyle tercih
edilmiştir. Diğer yandan, ülkeler özelinde tek bir mekanizmaya odaklanılmasının
nedeni, örnekler kapsamında kullanılan her bir mekanizma için aynı düzey ve miktarda
veri bulunmamasıdır.
Mekanizma seçiminde kullanılan ilave ölçütler ise, (i) mekanizmanın kullanım
sıklığı ve (ii) ilgili ülkenin diplomatik kapasitesinin bu mekanizma üzerine inşa edilip
edilmemesidir. Böylece, her ülkenin ilgili mekanizmayı kullanırken yaşadığı yapısal
sorunlara dikkat çekilmekte; faydalı görülen uygulamalara veya önerilere yer
verilmekte; tüm bu olumlu ve olumsuz yanlar Türkiye uygulamalarıyla analitik bir
değerlendirme ve karşılaştırma olanağı sunmaktadır.
2.1. Nijerya
2.1.1. Dışa Açılımın Arka Planı
Nijerya’nın114 1960 yılında bağımsızlığına kavuşması, uluslararası ilişkilerde
kendini konumlandırma çabalarını artırmış; bu konumlandırma, ülkenin tarıma dayalı
üretimine bağlı olarak şekillenmiştir. 1970’lerin ortalarına kadar sanayi üretiminde

Yönetim sistemi federal cumhuriyet olan Nijerya, ABD’ye benzer bir başkanlık sistemi ile
yönetilmektedir. Yürütme yetkisi, halk tarafından doğrudan seçilen devlet başkanında bulunmakta;
devlet başkanı, bakan adaylarını senatoya önermekte; senatonun onayından sonra bakanları yine devlet
başkanı atamaktadır. Yasama görevi senato ve temsilciler meclisinden oluşan ulusal meclis tarafından
yerine getirilmektedir. Dışişleri Bakanlığı, çevrimiçi, http://www.mfa.gov.tr/nijerya-siyasigorunumu.tr.mfa, 27 Haziran 2018.
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hızlı bir büyüme gösteren ülkede, bu tarihlerde petrolün dünya ekonomisinde stratejik
öneminin artmasıyla birlikte, petrol ekonomisine dayalı bir ekonomik model oluşmaya
başlamıştır115.
1970’lerin başında petrol fiyatlarındaki artış ve Arap petrol üreticilerinin petrol
arzında kısıntıya gitmesi, Nijerya’nın devlet gelirini çok büyük miktarda artırmış ve
bu dönemde, ülkeye artan bir şekilde doğrudan yabancı yatırım girmeye başlamıştır.
Artan gelirle birlikte, Nijerya ekonomi temelli bir dış politikaya yönelmiştir. Petrol
ekonomisi, komşu ülkelerle anlaşmazlıkların çözülmesi ve bölgesel liderliğin elde
edilmesi açısından Nijerya’ya olumlu katkıda bulunmuştur116.
Nijerya bu dönemde, komşu ülkelerin Fransa’ya olan bağımlılıklarını azaltmak
için onlara ekonomik yardımda bulunmuş ve enerji yoksunu komşularına imtiyazlı
fiyatlardan petrol satmıştır. Bölgesel liderliğini sağlamlaştırmak için ekonomik
bütünleşme çabalarına ağırlık vererek Fransız etkisini azaltmaya çalışmıştır. Ayrıca,
1967-1975 yılları arasında yoğun bir şekilde ikili ticaret anlaşmaları imzalayarak ikili
ilişkilerinin temellerini de bu dönemde atmıştır117.
Nijerya’nın ekonomi diplomasisinde Uluslararası Para Fonu (International
Monetary Fund-IMF) ve Dünya Bankası (World Bank-WB)’nın da etkisi
bulunmaktadır. 1986 yılında kabul edilen Yapısal Uyum Programı’nda; ihracatın
artırılması, yabancı yatırımların teşvik edilmesi, dış borçların yeniden yapılandırılması
ve neoliberal politikaların uygulanması hedef olarak belirlenmiştir118. Ikejıaku,
IMF’nin 1984-1990 arasındaki kredilerinin Nijerya üzerinde etkisi olduğunu
belirtmekte; ancak, bu kredilerin ülkenin borçlarını söz konusu dönem içerisinde
giderek artırdığını ve ülkeyi borç krizine sürüklediğini vurgulamaktadır119. Yapılan bir
başka çalışmada ise, 1980’lerin ortasından itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca uygulanan
IMF politikalarının ülkenin dış borcunu artırdığı ve birçok sektörün bu durumdan
olumsuz etkilendiği belirtilmektedir. Örneğin, dış borcun artmasına bağlı olarak eğitim
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sektörüne ayrılan kaynakların ciddi oranda azaldığı veya üretim süreçleri sonucunda
çevrenin ve doğal kaynakların bozulduğu ifade edilmektedir120.
Ülkenin petrole dayanan ekonomisi, sermaye kıtlığı ve gelişmemiş üretim
gücünden dolayı -her ne kadar aktif bir dış ekonomik ilişkiler ağı kurulsa dadiplomatik ilişkilerde ekonomi, temel bir araç olarak öne çıkamamıştır. Dış
politikadaki bu olumsuz durumun ortaya çıkmasında, sadece ekonominin değil, aynı
zamanda siyaset, askeri güç, kültür, coğrafya, tarih gibi unsurların etkin bir şekilde
kullanılamamasının da etkisi olmuştur121.
2.1.2. Politika Koordinasyonu
Nijerya’nın dış ekonomik ilişkileri dış ticaret, yabancı sermayenin teşviki ve
borç yönetimi üçlüsüne dayanmakta ve ülkedeki az gelişmişliğin aşılması bu üçlünün
etken bir şekilde yönetimine bağlı olmaktadır. Söz konusu bu üçlünün yönetiminde
Dışişleri Bakanlığı, Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Bütçe ve Ulusal Planlama
Bakanlığı ve Nijerya Borç Yönetimi Ofisi rol almaktadır122.
Nijerya’nın dış ilişkilerindeki aktörlerin başında Dışişleri Bakanlığı
gelmektedir. İkili ekonomik iş birliği, ticaret ve yatırım konuları, ekonomik ve teknik
anlaşmaların koordinasyonu ve müzakeresi Dışişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda
bulunmaktadır. Ekonomi diplomasisinin etkin yürütülebilmesi için Dışişleri
Bakanlığı’nda çalışan diplomat ve uzmanların iyi derecede ekonomi bilgisine sahip
olması Bakanlık tarafından desteklenmektedir123.
Nwangwu ve Okoye, ulusal politikaların oluşturulması, uygulanması ve bu
politikaların dış ilişkilerde kazanımlara dönüşebilmesi için yukarıda belirtilen temel
aktörler arasında güçlü bir sinerjinin olması gerektiğini belirtmektedir124.
Gambari de dış politikayla dış ekonomik ve ticari ilişkilerin birbirinden
ayrıştırılmasının ve farklı kurumlar tarafından ele alınmasının, kurumsal bir eksiklik
olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, tüm paydaş kurumların tek bir çatı altında
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koordine edilerek dış ekonomik ilişkilerdeki etkinliğin sağlanması gerektiğini ifade
etmektedir. Bu koordinatör birimin, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak oluşturulacak
bakanlıklar arası ve dış ekonomik ilişkileri bütüncül olarak ele alan bir kurul
olabileceğini ve KK faaliyetlerinin bu kurul gözetiminde yürütülebileceğini
vurgulamaktadır125.
2.1.3. Mekanizmanın Etkinliği
Nijerya’nın KK’lerinin; diğer ülkelerle müzakere etme, farklı alanlarda iş
birliği tasarlama ve uygulama açısından kullanışlı birer yasal çerçeveye sahip olduğu
belirtilmekte; bu mekanizmanın hızlı ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı
amaçladığı ifade edilmektedir126.
Nijerya’nın, ekonominin farklı alanlarına ilişkin imzalanan toplam 400 tane
ikili anlaşması ve 85 ülkeyle KK mekanizması bulunmaktadır. KK’lerin 41 tanesi
Afrika, 23 tanesi Asya, 8 tanesi Avrupa ve 7 tanesi Amerika kıtasındaki ülkelerle
kurulmuştur. KK’lerin dağılımına bakıldığında, Nijerya’nın özellikle Afrika
kıtasındaki ülkelere yöneldiği ve kendi bölgesindeki ülkelerle sürdürülebilir ilişkiler
geliştirmeye çalıştığı söylenebilir.
Dışişleri Bakanlığı, KK mekanizması kapsamındaki tüm müzakereleri
yürütmekte ve Sekretarya görevini yapmakta, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanlığı’na
bağlı olarak sekretarya faaliyetlerini sürdüren Ulusal Planlama Komisyonu da KK’ler
kapsamında imzalanan anlaşmaların ve kabul edilen projelerin uygulanmasını kanuni
yetkisine dayanarak izlemektedir.
KK toplantılarında varılan kararların uygulanma oranını ölçmek için yapılan
izleme faaliyetleri, bakanlıklar arası yapılan düzenli toplantıların yanı sıra projelerin
fiziksel izlemesi şeklinde de gerçekleştirilmektedir. Ulusal Planlama Komisyonu’nun,
kanuni yetkisi uyarınca, KK izleme ve değerlendirme faaliyetlerini karşılaştırmalı,
analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla ele aldığı belirtilmektedir127.
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Birçok ülkenin, KK’lerin toplantı sıklığı, işlerliği ve içerik zenginliği
bakımından tecrübe ettiği durumları Nijerya da yaşamaktadır. Örneğin, Malezya ile
2003 yılında kurulan komisyon, 2007 yılına kadar aktif hale getirilememiştir.
Komisyonun işler hale gelmesi ve iki ülkenin çıkarlarına hizmet edebilmesi için
komisyon toplantılarının içeriğinin zenginleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir128.
Güney Afrika ile yürütülen İki Uluslu Komisyon çalışmalarının başarılı ve ikili
iş birliği açısından önemli bir araç olduğu kabul edilmektedir. 1999 yılında kurulan
komisyonun amacı, Afrika’nın sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik olarak bir
ortak çerçeve oluşturmak; iki ülkenin kamu ve özel sektörünün ticaret ve sanayi
konularını ele alacağı bir zemin hazırlamak; özellikle eğitim, sağlık, gençlik ve spor
alanlarında iş birliği yapmak; bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmektir. Söz konusu
komisyonun iki ülke ilişkilerini derinleştirdiği ve stratejik bir koordinasyon sağladığı
vurgulanmaktadır129.
Nijer ile kurulmuş olan komisyonun da iki ülkenin sınır bölgesinde
çölleşmenin önlenmesi ve tarımsal üretimin artırılması bakımından olumlu katkıları
olduğu belirtilmektedir130.
2.1.4. Stratejik Vizyon
2009 yılı Aralık ayında yayımlanan “Nigeria Vision 20: 2020” belgesine göre,
Nijerya, 2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olma hedefiyle
hareket etmektedir. Bu belgenin oluşumuna katkı sağlayan 29 adet Teknik Çalışma
Grubu Raporu bulunmaktadır. Bu raporlar, kalkınmanın iç ve dış boyutu çerçevesinde
tarım, kültür, çevre, ulaştırma, bilim ve teknoloji, istihdam gibi çeşitli alanları
kapsamaktadır. Bu raporların dış ilişkilerle ilgili olanları, Dış Politika ve Ticaret
Teknik Çalışma Grubu raporlarıdır.
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Bu raporlarda; bir Dış Ticaret Bakanlığı kurulması131, ikili ilişkilerin
geliştirilmesi, Dışişleri Bakanlığı’nın özel sektörle olan ilişkisinin geliştirilmesi,
ekonomi diplomasisinin dış politikanın temel aracı haline getirilmesi, ülkenin
teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için yükselen ekonomilerle SO kurulması ve bu
vesileyle ülkeye yatırım çekilmesi, Diplomasi Akademisi’nin müfredatına ekonomi
konularının eklenmesi, ikili ilişkilere ilişkin tüm anlaşmaların gözden geçirileceği bir
komitenin kurulması, mevcut KK’lerin gözden geçirilerek aktif hale getirilmesi ve
gerekli görülen ülkelerle yeni KK’lerin kurulmasına ilişkin hedefler ve eylemler
bulunmaktadır132.
Ülkelerle

SO

kurulmasına

ilişkin

eylem

incelendiğinde;

eylem

sorumluluğunun Dışişleri Bakanlığı’nda olduğu ve birlikte çalışma yürütülecek
kurumların da Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı ile Nijerya Ticaret, Sanayi,
Madenler ve Tarım Odaları Birliği, Nijerya Üreticiler Birliği ve Nijerya İhracatı
Geliştirme Konseyi olduğu görülmektedir.
Mevcut KK’lerin gözden geçirilerek aktif hale getirilmesi ve gerekli olan
ülkelerle yeni KK’lerin kurulmasına ilişkin eylem incelendiğinde ise, eylem
sorumluluğunun Dışişleri Bakanlığı ile Ulusal Planlama Komisyonu’na verildiği
görülmektedir. Eylemin ilgili kuruluşları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi,
Ticaret ve Yatırım Bakanlığı, Ulusal Spor Komisyonu, Nijerya Yatırım Teşvik
Komisyonu, Nijerya İhracatı Geliştirme Konseyi, Nijerya Ticaret, Sanayi, Madenler
ve Tarım Odaları Birliği ve Nijerya Üreticiler Birliği’nden oluşmaktadır.
2.2. İngiltere
2.2.1. Dışa Açılımın Arka Planı
İngiltere’nin133 her zaman dışa açık bir politika izlediği ve uluslararası
toplumla bütünleştiği, bu durumun nedenlerinin de kolonyal ve denizci bir geçmişte,
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İngiltere’nin dış ticarete bağımlılığında ve dış yatırıma açıklığında yattığı
belirtilmektedir134.
İngiltere’nin ticaret kanalıyla dışa açılımının 17. yüzyıl başlarına kadar gittiği,
yeni pazar arayışının her zaman ulusal bir öncelik olduğu ve ticari konuların
diplomatik müzakerelerde ağırlık taşıdığı ifade edilmektedir135. Williams’a göre
İngiltere’nin dış politika araçları fiziksel güçten kültürel etkilemeye kadar çeşitlilik
göstermekte; ekonomik, kültürel, askeri ve diplomatik birçok unsur içermektedir136.
İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere’nin dış ekonomik ilişkilerinin, dış
politika amaçları doğrultusunda şekillendiği; ancak, etkin bir şekilde organize
olamayan sanayi sektörü ile ticaret birliklerinin, sanayi modernizasyonunu ve
ekonomik yayılmayı engellediği belirtilmektedir. Öte yandan, söz konusu dönemden
itibaren iyi organize olmuş işadamı gruplarının hükümete etkisinde de artış
görülmüştür137.
İngiltere’nin gelişmekte olan ülkelerle kurduğu kolonyal ilişkileri zamanla
daha eşit bir seviyeye dönüşmüştür. 1973 yılında İngiltere’nin Avrupa Topluluğu
(AT)’na katılmasıyla ticari ilişkileri büyük oranda AT tarafından belirlenmeye
başlamıştır. 1975 yılından itibaren dış yardım politikası, gelişmekte olan ülkelere
tavizli kredi ve en az gelişmiş ülkelere de hibe verilmesi doğrultusunda yürütülmüştür.
İkili yardımların yaklaşık üçte ikisi ise İngiliz Milletler Topluluğu üyesi ülkelere
aktarılmıştır138.
Özellikle 1970’lerden itibaren yatırım ve altyapı odaklı dış yardım faaliyetleri
makroekonomik istikrarın sağlanması, beşeri kapasitenin geliştirilmesi, hukuksal ve
kurumsal çerçevelerin oluşturulması gibi alanlara yönelmiştir139.
Diğer ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaret ve
yatırım bakımından İngiliz ekonomisine katkı sağlamakta ve yürütülen ikili iş birliği
dayandığı için demokratik bir yönetim mekanizması işlemektedir. Avam kamarasında çoğunluğu elde
eden parti kabineyi kurmakta ve parti lideri de başbakan olmaktadır.
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ve diplomasi faaliyetleri AB, BM ve G20 gibi çok taraflı diplomatik platformlarda da
İngiltere’nin etkin bir şekilde rol almasını sağlamaktadır. Etkili bir ekonomik ve ticari
diplomasiyle yeni ittifaklar ve ortaklıklar kurulmasının uzun vadeli çıkarlar açısından
önemli olduğu belirtilmektedir140.
İngiltere’nin diplomasiye ayırdığı finansal kaynakların, Türkiye, Brezilya, Çin
ve Rusya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında, düşük kaldığı ve uluslararası toplumla
bütünleşme çabalarının etkili sonuçlar doğurabilmesi için bu kaynakların artırılması
gerektiği vurgulanmaktadır141.
2.2.2. Politika Koordinasyonu
İngiltere’nin ekonomi diplomasisinde öne çıkan kurumlar arasında, Dışişleri
Bakanlığı, İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı, Dış Ticaret Bakanlığı ve
Uluslararası Kalkınma Bakanlığı bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlığı dış politika
amaçları çerçevesinde esasen dış yardım, dış yatırım ve dış ticaret alanlarına ilişkin
birçok konuda diğer kurumlarla iş birliği yapmaktadır. Ancak, bu alanlara ilişkin
doğrudan bir görevi ya da kendisine bağlı bir uygulayıcı kuruluş bulunmamaktadır142.
Dışişleri Bakanlığı ile İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı’nın ekonomi
diplomasisinde politika belirleyici temel kurumlar olduğu; İş, Enerji ve Sanayi
Stratejisi Bakanlığı ticaret politikalarının genel çerçevesini oluştururken, Dışişleri
Bakanlığı’nın da aktif bir diplomasi desteği verdiği belirtilmektedir143. 2010 yılında
Dışişleri Bakanlığı’nda Ticari Diplomasi Görev Gücü adı altında bir birim kurulmuş;
bu birimle birlikte Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik ve ticari konulardaki diplomatik
gücünün artırılması hedeflenmiş144; bu birim 2011 yılında Ticari ve Ekonomik
Diplomasi Dairesi olarak yapılandırılmıştır145. Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki
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İngiliz firmalarının talepleri ve sorunlarıyla ilgilenmekte, ihracatçılara görünürlük
desteği vermekte ve diğer ülkelerle yapılan KK çalışmalarına katılmaktadır146.
Dış Ticaret Bakanlığı, ihracat politikalarının uygulanmasından ve doğrudan
yabancı sermayenin teşvikinden sorumlu kurum olarak görev yapmaktadır. 1960’lı
yıllardan itibaren orta ölçekli şirketlerin temsilcilerinin de Dış Ticaret Bakanlığı’nda
çeşitli kurullarda görev aldığı, kamunun ve özel sektörün ticari diplomasi
faaliyetlerinin koordineli yürütüldüğü ifade edilmektedir147.
Dış yardım politikası 1960 yılından itibaren zaman zaman bağımsız bir kurum
aracılığıyla ya da Dışişleri Bakanlığı bünyesinde olmak üzere ele alınmıştır148.
Hâlihazırda Uluslararası Kalkınma Bakanlığı, dış yardımların yönetiminden sorumlu
bağımsız bir kurum olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası Kalkınma
Bakanlığı’nın, Dış Ticaret Bakanlığı ile yakın bir iş birliği içinde çalıştığı ve dış
yardımların dış ticaretle ilişkilendirilerek kullanıldığı ifade edilmektedir149. Öte
yandan, Dışişleri Bakanlığı’nın çok taraflı ilişkilerde ağırlığını sürdürürken
Uluslararası Kalkınma Bakanlığı’nın ikili ilişkilerde ön plana çıktığı ve özellikle
Afrika

ülkeleriyle

ilişkilerde

Dışişleri

Bakanlığı’nın

önüne

geçtiği

de

vurgulanmaktadır150.
Fraser’e göre çok taraflı ilişkiler haricindeki diğer diplomatik girişimlerin ve
kaynakların

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu

düzenleme Dışişleri

Bakanlığı’nda nitelikli uzmanlık kadrolarının oluşturulmasıyla yapılabilecekken, Dış
Ticaret Bakanlığı’nın gereksiz yere kurulduğu ve Dışişleri Bakanlığı’nın gücünü
azalttığı iddia edilmektedir. Ayrıca, ekonomi, finans, teknoloji, göç, ticaret, eğitim gibi
birçok alanda faaliyet gösteren bakanlıkların daha koordineli hareket etmesi; iç ve dış
politikaya ilişkin kurumsal yapılanmaların da buna göre yapılması önerilmektedir151.
Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi’nin 2011 yılındaki raporuna göre,
Dışişleri Bakanlığı’nın ülke ve bölge uzmanlığı ile yabancı dil bilgisi açısından beşeri
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sermayesini güçlendirmesi gerektiği ifade edilmekte; özellikle 1990’ların ortasından
itibaren bakanlığın sadece koordinasyon rolüne bürünmesiyle birlikte ülke, bölge ve
sektörel uzmanlıktan uzak kaldığı tespiti yapılmaktadır152.
2.2.3. Mekanizmanın Etkinliği
Dış Ticaret Bakanlığı ikili ve çok taraflı anlaşmaların müzakeresi ile KK
çalışmalarının sekretaryası görevini yürütmektedir. Dış Ticaret Bakanlığı KK
çalışmalarını yaşam bilimleri, finansal hizmetler, bilgi ve iletişim teknolojileri,
savunma ve güvenlik teknolojileri ve düşük karbon teknolojileri gibi alanlarda
yürütmekte; bu çalışmalara AR-GE yoğunluklu şirketler dâhil edilmektedir153.
İngiltere’nin KK’leri, Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (Joint Economic
and Trade Commission-JETCO) adını taşımaktadır. Birçok ülkeyle JETCO çalışmaları
yürüten İngiltere, özellikle yükselen ve büyümekte olan piyasalara odaklanmaktadır.
Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle
kurulan JETCO’lar, bu ülkelerle ekonomik, sınai ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesini
sağlamakta; ticari engellerin kaldırılmasını hedeflemekte; ayrıca tarafların iş dünyasını
da yoğun bir şekilde içermektedir154.
JETCO’lar fırsatların yüksek ancak ticaret hacminin düşük kaldığı ülkelerle
kurulmakta, iş dünyasına bir platform sağlayarak sorunlarını hükümet temsilcilerine
iletmelerine zemin hazırlamakta, özellikle İngiliz şirketlerinin ihracat ve yatırım
bakımından söz konusu ülkelerdeki varlığının güçlendirilmesine odaklanmaktadır.
JETCO’ların başarılı sonuç doğurabilmesinin, iş dünyasının ilgisine ve sorun
alanları için çözüm üretme kapasitesine önemli derecede bağlı olduğu belirtilmektedir.
Örneğin, Hindistan ile kurulan JETCO’nun, her iki ülkenin iş dünyası tarafından ikili
ticareti artırma hedefi doğrultusunda oluşturulan ‘Hint-İngiliz Ortaklık Ağı’yla
desteklendiği vurgulanmaktadır155.
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Brezilya ile yürütülen mekanizmaya ise İngiltere ve Brezilya Ticaret Odaları
aktif katılım sağlamakta; özellikle İngiliz Ticaret Odası proje ve faaliyet temelli bir
gündem oluşturulması yönünde katkı vermektedir. 2016 yılındaki dokuzuncu JETCO
toplantısında inovasyon, girişimcilik, fikri mülkiyet hakları ve müteahhitlik gibi sınırlı
alanlarda iş birliği niyeti ortaya koyulduğu görülmektedir156.
2.2.4. Stratejik Vizyon
2003 yılında ‘İngiltere’nin Uluslararası Öncelikleri – Dışişleri Bakanlığı’nın
Stratejisi” adında bir belge yayımlanmış; bu belgeyle ilk defa on yıllık bir öncelikler
seti ortaya konulmuş ve Dışişleri Bakanlığı’nın rolü de belirlenmiştir157.
2011 yılında Büyüme İçin Ticaret ve Yatırım adlı bir belge yayımlanmış ve bu
belgeyle İngiltere’nin ekonomik ve ticari diplomasi gündemiyle birlikte gelişmekte
olan ülkelere yönelik dış yardım perspektifi ortaya konulmuştur158. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde ticaret politikalarında reform yapılması ve altyapı
yatırımlarının artırılması amacıyla, bu ülkelere ticaret için yardım (aid for trade)
politikası kapsamında destek verileceği belirtilmektedir159. Öte yandan, Uluslararası
Kalkınma

Bakanlığı’nın,

ticaret

anlaşmalarının

uygulanmasını

dış

yardım

politikalarıyla destekleyeceği ve ekonomik ortaklık anlaşmalarının uygulanması için
diğer ülkelerde oluşturulan yeni kurumsal yapılara finansal kaynak sağlayacağı ifade
edilmektedir160.
2015 yılında yayımlanan Dış Politika ve Güvenlik Çalışma Grubu Raporu’na
göre, İngiltere’nin tarihsel tecrübesinin ve sahip olduğu uzmanlık alanlarının, kırılgan
ve en az gelişmiş ülkelerde ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli olduğu;
dolayısıyla İngiltere’nin bu gücünü devam ettirebilmesinin ülke uzmanlığının
geliştirilmesi ve sürdürülmesine bağlı olduğu belirtilmektedir161.
2017 yılında Uluslararası Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan
Ekonomik Kalkınma Stratejisi’nde, İngiltere’nin dış yatırım ve dış ticaret gündeminin
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Uluslararası Kalkınma Bakanlığı tarafından da teşvik edileceği ve en az gelişmiş
ülkelerin dış ticaret politikalarının dış yardımlarla destekleneceği belirtilmektedir.
Ayrıca, Dış Ticaret Bakanlığı ile İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı’nın
politikaları doğrultusunda, Uluslararası Kalkınma Bakanlığı’nın İngiliz şirketlerinin
gelişmekte olan ülkelerdeki ticaret olanağını artıracağı ve ihale süreçlerine destek
vereceği ifade edilmektedir162. Söz konusu stratejinin ticaret, yatırım ve yardım
politikalarını bütünleşik bir şekilde ele aldığı; enerji, altyapı, şehir planlaması, üretim,
endüstriyel tarım ile finansal hizmetler sektörlerine odaklandığı görülmektedir163.
Birçok ülkeyle yürütülen JETCO mekanizmasının, sektörel stratejilerle
uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve buna bağlı ülke stratejileriyle desteklenmesi
gerektiği belirtilmektedir. Örneğin, Dış Ticaret Bakanlığı’nın öncelikli gördüğü
sektörel alanları her zaman JETCO’ların gündemine almadığı tespiti yapılmakta ve
ulusal önceliklerle ikili müzakerelerin gündeminin uyumlaştırılması gerektiği ifade
edilmektedir. Örneğin, Çin, Hindistan ve Rusya’ya yönelik finansal stratejilerin
geliştirildiği, ancak Brezilya’ya yönelik herhangi bir finansal stratejinin olmadığı
belirtilmektedir164.
2.3. Güney Kore
2.3.1. Dışa Açılımın Arka Planı
1910-1945 yılları arasında Japonya’nın egemenliğinde olan Kore, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ikiye bölünmüştür. 1950 sonrasında yeniden yapılanma süreci
yaşayan Güney Kore165, ABD’den yoğun olarak dış yardım almıştır. 1961 yılındaki
askeri darbe sonrasında, planlı kalkınma dönemi başlamıştır166. 1960’ların başında
kurulan Ekonomik Planlama Kurulu; alınan dış yardımların koordinasyonu, doğrudan
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yabancı sermayenin teşviki ve finansal kaynakların harekete geçirilmesine yönelik
politika oluşturmada merkezi bir rol oynamıştır167.
1962 yılında ilan edilen dış politika programı ile uluslararası ticaret ve iş
birliğinin teşvik edilmesi, kültürel değişim programlarının başlatılması ve uluslararası
alanda ülkenin saygınlığının artırılması hedeflenmiştir. Böylece, ekonomi temelli bir
dış politika anlayışı oluşmaya başlamış, ekonomi diplomasisi güçlendirilerek diğer
kamu kurum ve kuruluşları denetim altına alınmıştır168. 1960-1980 döneminde dışa
dönük politikalar izleyen ülkede, ihracata dayalı büyüme ön plana çıkmıştır. Ülkenin
tarıma dayalı ekonomisi sanayileştikçe, ekonomide özel sektörün payı artmaya
başlamış; 1980 sonrasında piyasa ekonomisinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda,
dış pazar çeşitliliğini sağlamak en temel hedef haline gelmiş169, aynı zamanda dışa
dönük yatırımlarda da artış yaşanmıştır170.
Planlı dönemden itibaren devlet ve iş dünyası arasında hiyerarşik bir ilişkinin
olması, ülkenin gerek ulusal refahını artırması gerekse uluslararası konumunu
güçlendirmesi bakımından önemli olmuştur. Devlet tarafından Güney Koreli
şirketlerin özellikle dış yatırımlarını artırması ve enerji sektöründe dış bağlantılar
kurması teşvik edilmiştir171. Dışa açılmanın ilk dönemlerinde Koreli girişimciler aşırı
risk alarak, kâr güdüsünden ziyade dışa açılma isteğiyle hareket etmiştir172. Birer aile
şirketi olan chaebol’lerin yurt dışındaki inşaat projelerine katılması, yatırımların yanı
sıra ihracat artışını da beraberinde getirmiş ve ülkeye dışa açılımda tecrübe birikimi
sağlamıştır. Bu birikimin oluşmasında, şirketlerin ve iş dünyası kuruluşlarının
(uzakdoğu toplumlarının ahlâki geleneğinden kaynaklanan nedenlerle) bürokrasi ve
hükümete bağlı olarak hareket etmesinin payı bulunmaktadır. Devletle özel sektör
arasındaki bu iş birliği, Kore’nin bir anonim şirket olarak anılmasına da neden
olmuştur173.
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1980’li yılların sonuna doğru, iş dünyasının dış politikadaki etkisi artmaya
başlamış, dış temsil faaliyetlerinde iletişim ağları çeşitlenmiştir. Bu dönemde aynı
zamanda yüksek politikadan alçak politikaya doğru daha fazla eğilim gözlenmiş ve
güvenlik odaklı iş birliği faaliyetleri ekonomi odaklı hale gelmeye başlamıştır174.
1990’lı yıllardan itibaren belirli bir kalkınma seviyesine ulaşılmasıyla ve ulusal
kalkınma planlarına duyulan ihtiyacın azalmasıyla birlikte, 1997 yılı itibarıyla ulusal
planlama dönemi sona ermiştir. Ancak her bakanlık öncelikli alanlarda vizyon
belirlemeye ve politika belgesi üretmeye devam etmektedir175.
2000’li yıllarda kültür, enerji, doğal kaynak diplomasisi alanlarında özel
sektörün dışa açılmasına devlet destek olmaktadır. Özellikle şirketlerin kültür
ihracatının ticari kazanımlara dönüşmesi amaçlanmaktadır176. Gatav da Güney Kore
özel sektörünün, dışa açılabilmek ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için
hükümetin sürekli bir dış politika desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir177. Son
yıllarda, Koreli şirketlerin uluslararası büyük yatırım projelerine girebilmesi için
Güney Kore Eximbank’ı inşaat, petrol, doğalgaz alanlarında dış yatırım yapan
şirketlere kredi vermektedir. Bu finansal ve politik desteklerin, ihracat ve dış yatırım
yapan şirketlerin uluslararasılaşmasını hızlandırdığı; kültürel, ekonomik ve jeopolitik
sinerji sayesinde Koreli şirketlere stratejik pazarlarda karşılaştırmalı üstünlük
sağladığı belirtilmektedir178.
2.3.2. Politika Koordinasyonu
Güney Kore’nin dış ekonomik ilişkilerinde öne çıkan bakanlıklar; Dışişleri
Bakanlığı; Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı; Bilim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri
ve Gelecek Planlama Bakanlığı’dır. Dışişleri Bakanlığı ikili ve çok taraflı ilişkilerde
merkezi bir rol oynamakta, ekonomi diplomasisi kapsamında uluslararası anlaşmaları
ve müzakereleri yürütmektedir. Darracq ve Neville’e göre, Dışişleri Bakanlığı, Koreli
şirketlere uluslararası altyapı projelerinde yer açmak ve doğal kaynaklara ulaşmalarını
sağlamak için bağlı kuruluşu olan Kore Uluslararası İş Birliği Ajansı (Korea
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International

Cooperation

Agency-KOICA)

vasıtasıyla

dış

yardım

aracını

kullanmaktadır179. Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kore Ticaret-Yatırım
Promosyon Ajansı (Korea Trade-Investment Promotion Agency-KOTRA) tarafından
Koreli şirketlerin uluslararası girişimleri desteklenmekte; iş forumu, sergi ve ticaret
heyeti gibi organizasyonlarla bu şirketlerin uluslararası camiaya açılması
sağlanmaktadır. KOTRA’nın faaliyetleri chaeboller yerine genellikle KOBİ’lere
yönelik olarak düzenlenmektedir; çünkü chaeboller KOTRA’nın desteğine ihtiyaç
duymayacak kadar gelişmiş iş ağlarına sahiptirler180. Bilim, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ve Gelecek Planlama Bakanlığı (Ministry of Science, ICT and Future
Planning-MSIP) teknoloji ve inovasyon politikalarının oluşturulması konusunda
yönlendirici bir pozisyonda bulunmaktadır. Geçmişte bilim, teknoloji ve inovasyon
alanında nadiren gerçekleştirilen uluslararası iş birliği faaliyetleri; MSIP’in kapsamlı
stratejileri çerçevesinde, dış yardımda bilim ve teknolojinin payının artırılması ve
bilim diplomasisinin güçlendirilmesi şeklinde genişlemiştir181.
Güney Kore’deki özel sektörün temel aktörleri ise en eski ve en büyük iş örgütü
olan Kore Ticaret ve Sanayi Odası (Korea Chamber of Commerce and IndustryKCCI), Kore Uluslararası Ticaret Birliği (Korea International Trade AssociationKITA), Kore Sanayiciler Federasyonu (Federation of Korean Industries-FKI) ve Kore
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Federasyonu (Korea Federation of Small And
Medium-sized Businesses-KBIZ)’dur. FKI dışındaki diğer üç iş örgütü özel kanunlarla
kurulmuş olup devletle organik bağları vardır. FKI ise gönüllülük esasıyla kurulmuş
ve tamamıyla özel bir iş örgütüdür182. KCCI ve KITA, küçük ve büyük birçok şirketi
ve iş örgütünü temsil etmekte; FKI chaebolleri ve büyük firmaları bünyesinde
barındırmakta; KBIZ ise sadece KOBİ’leri temsil etmektedir. Bu dört iş örgütü, hem
ulusal ekonomi politikalarında söz sahibi olmaya çalışmakta hem de uluslararası ticari

Darracq ve Neville, 2014: 9-10. (2010 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı dış yardım konusunda
daha altruistik bir yaklaşım sergilemeye çalışmasına rağmen, Strateji ve Maliye Bakanlığı ile iş
dünyasının önde gelen şirketleri ise dış yardımın ulusal ekonomik çıkarlara hizmet etmesi gerektiğini
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ve ekonomik iş birliğinde ikili diyalog mekanizmaları kurmaktadır. Ayrıca, üye
şirketlerin kurumsal kapasitelerini artırmaya yönelik eğitim programları,

üst

yöneticiler için CEO programları, pazar araştırmaları ve bilginin yayılımı için çeşitli
raporlar üretmektedirler.
Tarihsel süreç içerisinde Güney Kore’nin dışa açılmasında devlet ve özel
sektör aktörleri arasında önemli ölçüde bir koordinasyon ve hiyerarşik ilişki
bulunmaktadır. KCCI, KITA, FKI ve KBIZ, hükümetin dışa açılım politikaları
çerçevesinde hareket etmektedir. Bu dikey ilişki modeli de, esasen Güney Kore’nin
hala bir geçiş döneminde olduğunu ve devletin özel sektöre öncülük ettiğini
göstermektedir183.
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 2012 yılında kurulan Küresel Enerji İş Birliği
Merkezi, Güney Koreli enerji şirketlerinin diğer ülkelerdeki girişimlerini
desteklemekte, onlara bilgi ve iş ağları sunmakta, sorunlarının çözümü için
girişimlerde bulunmaktadır184. Bunun yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı diğer icracı
bakanlıklarla birebir çalışarak bir alana odaklanmaktadır. Örneğin, Sağlık ve Refah
Bakanlığı ile iş birliği içinde Güney Kore sağlık endüstrisinin diğer ülkelere ihracatını
desteklemektedir. Aynı şekilde, savunma endüstrisinin ürünlerini Güneydoğu Asya ve
Latin Amerika’ya satabilmek için şirketler ve ilgili kamu kurumları ile iş birliği
yapmaktadır185.
Dışişleri Bakanlığının, kamunun ekonomi diplomasisi ve özel sektörün iş
diplomasisi faaliyetlerine yoğun bir şekilde destek verebilmesi, uzmanlık altyapısını
geliştirebilmesine ve icracı bakanlıklarla yoğun bir etkileşim içinde olmasına bağlıdır.
Ayrıca, uygulamaya konulan Personel Değişim Programı ile birçok bakanlıkla
karşılıklı olarak personel değişimi gerçekleştirmektedir. Bu programın amacı,
bakanlıklar arası iş birliği ve iletişimi güçlendirerek, Güney Kore’nin uluslararası
seviyedeki becerilerini geliştirmektir186.
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2.3.3. Mekanizmanın Etkinliği
KCCI, uluslararası iş ve ticaret fırsatlarını artırmak için çeşitli ülkelere iş
heyetleri ve pazar araştırma ekipleri göndermekte; muhatap ülkelerle ikili
müzakerelerde ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır. KKCI bünyesinde 51 tane İK
faaliyet göstermektedir. İK’lerin 16 tanesi Asya, 11 tanesi Avrupa, 8 tanesi Latin
Amerika, 7 tanesi Orta Doğu ve 7 tanesi de Afrika ülkeleriyle yürütülmektedir187.
KITA, iş diplomasisi faaliyetleri kapsamında diğer ülkelerin hükümetleri ve
özel sektörüyle iletişim kanallarını genişletmek için çeşitli ülkelerle düzenli aralıklarla
ikili görüşmeler gerçekleştirmektedir. KCCI’nın İK kurmadığı bazı ülkelerle (örn;
Rusya, Ukrayna, Peru, Cezayir, Etiyopya) ikili mekanizmaları KITA yürütmekteyken;
KCCI’nın İK kurduğu bazı ülkelerle (örn; Çin, Singapur, Endonezya, Hindistan) de
ikinci bir diyalog mekanizmasının sahipliğini yapmaktadır188.
FKI, ekonomik iş birliğini teşvik etmek amacıyla 24 ülkeyle ikili diyalog
mekanizması yürütmekte, üye şirketlerin denizaşırı faaliyetlerine destek olmaktadır.
Japonya, Çin, Kazakistan, Fransa, Mısır ve Küba gibi dünyanın çeşitli bölgelerinden
ülkelerle İK toplantıları yapmaktadır. Ayrıca, zaman zaman belirli ülkelere yönelik
eğilimleri tespit etmek ve ülke stratejileri oluşturmak için ulusal düzeyde Dış
Ekonomik İlişkiler Komitesi toplantıları da yapmaktadır189.
KBIZ ise KOBİ’lerin denizaşırı pazarlara girebilmesi için 17 ülkeyle ikili iş
birliği görüşmeleri gerçekleştirmekte, iş heyetleri oluşturmakta ve pazarlama
faaliyetleri gerçekleştirmektedir190.
İş örgütlerinin İK mekanizmaları aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantılara,
Güney Kore Devlet Başkanı ve hükümet temsilcileri de katılım sağlamakta, iş
görüşmelerine üst düzeyli siyasi destek verilmektedir. Güney Kore’de dışa açılım
politikalarında kamu-özel sektör arasında hiyerarşik bir ilişki bulunmasına rağmen,
diğer ülkelerle dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine yönelik olarak özel sektörün
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kendi içinde bir hiyerarşik ilişki bulunmamaktadır. Her iş örgütü diğer ülkelerin özel
sektör kuruluşlarıyla İK kurarak ikili diyalog geliştirebilmektedir. Bu durum, Güney
Kore’deki özel sektörün ikili iş diplomasisi faaliyetlerinin tek elden yürütülmediğini
göstermektedir.
2.3.4. Stratejik Vizyon
Güney Koreli şirketler yıllar içinde dışa dönük yatırımlara yoğunlaşarak
uluslararasılaştığı için hükümet 2005 yılında Yurt Dışı Yatırım Eylem Planı’nı
çıkarmıştır. Bu eylem planıyla şirketlerin uluslararası açılımı teşvik edilmiş ve dışa
dönük yatırımlarda büyüme gözlenmiştir191.
2016 yılında yayımlanan Diplomatik Beyaz Kitaba göre; Devlet Başkanı’nın
Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği zirve diplomasisinin,
iş dünyasının dış girişimlerine destek olma, ihracat ve dış yatırımları artırma amacı
taşıdığı belirtilmektedir192.
İkili iş birliği faaliyetlerinde bilim, teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri,
altyapı ve enerji konularına odaklanıldığı gözlenmekte; bu alanlarda diğer ülkelere
yönelik dış yardım ve dış yatırımlar öne çıkmaktadır. Özellikle, Güney Kore özel
sektörünün söz konusu alanlardaki endüstriyel yatırımlarının teşvik edileceği
belirtilmektedir193.
2.4. Japonya
2.4.1. Dışa Açılımın Arka Planı
Doğal kaynak yoksunu olmasına ve iç piyasasının az gelişmişliğine rağmen,
1950 sonrasında Japonya194, serbest ticaret politikalarına uyum çerçevesinde dışa
yönelik iş faaliyetleri yürütme ve rekabet etme açısından gelişim göstermiştir. 1950’li
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yıllarda iş dünyasının temel önceliği, diplomatik girişimleri artırmak olmuştur.
Uluslararası alanda güç kazanmak, ekonomik ve ticari faaliyetlerde lider ülke
konumuna yükselmek hedefiyle yola çıkan Japonya’da; iş dünyası diplomasi
faaliyetlerini yürütürken, bürokrasi de politika oluşturma ve yönlendirme rolüne
bürünmüştür195.
Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından oluşan bu üçgen yapı ‘kalkınmacı devlet’
olarak nitelendirilmiştir196. Ekonomi, iş çevreleri tarafından ‘şirket kapitalizmi’
biçiminde yönetilmiş, Keiretsu olarak adlandırılan şirketler ülkenin dışa açılmasında
önemli rol oynamıştır. Devlet ve iş dünyası iç içe geçerek plan ve programları birlikte
oluşturmuş, kamu-özel ayrımını yapmak güçleşmiştir197.
1960’lı yıllarda Güneydoğu Asya’ya açılım gerçekleştirilmiş; bu bölgenin
kalkınma çabalarına yardım edilerek sanayileşmesi ve Japon malları için pazar haline
gelmesi hedeflenmiştir. 1970’li yıllarda Ortadoğu başta olmak üzere, doğal kaynak
zengini diğer bölgelerdeki ülkelere üst düzeyli ziyaretler yapılarak yakın ilişkiler
kurulmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan Petrol Krizi, Japonya’yı enerji tasarrufu
sağlayan teknolojiler geliştirmeye sevk etmiş, bu da ülkenin sanayileşme çabalarına
katkı sağlamıştır. Ayrıca, kültürel değişim programları ve dış yardım faaliyetleri, ticari
amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır198.
1980’lerin başında Japonya dış yardımda dünyanın en fazla yardım yapan
bağışçısı konumuna yükselmiştir. Ayrıca, dış yatırımları da hızlı bir şekilde büyüme
göstermiş, böylece dış yatırımları aracılığıyla küresel anlamda en büyük sermaye ve
teknoloji sağlayıcısı olmuştur. 1991 yılı sonrasında dış yardımların, yapısal uyum
programları vasıtasıyla demokratik ve ekonomik reform yapan ülkelere yöneltilmesi
kararı alınmıştır. Bu kararda ayrıca, Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın, dış
yardımların Japon özel sektörü için iş fırsatları yaratmasını istemesi de etkili
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olmuştur199. Dış yardımların yanı sıra, Güneydoğu Asya, Doğu Avrupa ve Latin
Amerika gibi farklı coğrafyalardaki dış yatırımlar ve varlıklar çok büyük miktarlara
ulaşmıştır200.
2000 sonrasında Japonya, çok taraflı ticaret sistemin aleyhine de olsa bölgesel
ve ikili STA’lara yönelmiştir201. Ayrıca, dışa açılımının temelinde yer alan dış yardım
ve dış yatırım faaliyetleriyle gerçekleştirilen teknoloji transferi, son yıllarda ‘bilim ve
teknoloji diplomasisi’ kavramı altında ele alınmaktadır. Böylece, ekonomi diplomasisi
ya da doğal kaynak diplomasisinin yanı sıra, bilim ve teknoloji diplomasisi de Japon
endüstrisine yön göstermektedir202.
2.4.2. Politika Koordinasyonu
Japonya’nın politika yapım sürecinde bürokrasinin rolü, hep tartışılan bir konu
olmuştur. Her ülkede olduğu gibi Dışişleri Bakanlığı, dış politika karar alma sürecinde
merkezi sorumluluğa sahiptir. Ancak, diğer bakanlıkların rekabeti ve dış politikada yer
edinme mücadelesi, Dışişleri Bakanlığı’nın gücünü sınırlamaktadır. Özellikle
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Ministry of Economy, Trade and IndustryMETI) ve Maliye Bakanlığı (Ministry of Finance-MoF) bu rekabetin içinde yer
almakta ve dış politika sonuçlarını etkilemeye çalışmaktadır. Bu durumun karar alma
sürecinde bürokrasinin merkeziliğini belirsiz hale getirdiği ve siyaset, bürokrasi ve iş
dünyasından oluşan karmaşık ağın, merkezi bir eylem kaynağı olarak ele alınmasını
zorlaştırdığı belirtilmektedir203.
Dışişleri Bakanlığı, ülkelerle ikili iş birliği müzakerelerinde merkezi bir
konumda bulunmakta, ayrıca dış yardım faaliyetlerini gerçekleştiren Japon
Uluslararası İş Birliği Ajansı (Japan International Cooperation Agency-JICA) da
Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. METI, uluslararası ticaret ve
sanayi politikalarından sorumlu kurum olarak dış ekonomik ilişkilerde etkinliğini
korumaktadır. MoF ise bütçe, hazine ve gümrük konularını bünyesinde barındıran
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güçlü bir yapı olarak dış ilişkilerin önemli aktörlerindendir. Bu kurumlar, sorumlu
oldukları alanlar gereği, dış ekonomik ilişkilere kendi perspektiflerinin egemen
olmasını istemektedir. Örneğin, dış yardım konusunda, METI ticari çıkarların ön plana
alınmasını savunmakta, Maliye Bakanlığı bütçe hassasiyeti taşımakta ve Dışişleri
Bakanlığı da küresel eğilimleri göz önünde bulundurmaktadır. Dolayısıyla,
bürokrasinin kendi içinde uzlaşıya varmasının zor olduğu belirtilmektedir204.
Dış ekonomik ilişkilerde özel sektörün öne çıkan aktörleri arasında, Japonya
Ticaret ve Sanayi Odası (Japan Chamber of Commerce and Industry-JCCI) ve Japon
İş Federasyonu (Japan Business Federation-KEIDANREN) yer almaktadır. JCCI,
Japon özel sektörünün yasal temsilcisi ve mesleki üst kuruluşu olarak her türlü sanayi
kolundan küçük ve büyük birçok işletmeyi bünyesinde barındırmaktadır.
KEIDANREN, sadece tüzel kişilikleri üye kabul eden profiliyle, ülkenin en köklü ve
dış politikada en etkili özel sektör kuruluşlarından biridir205.
Bazı

ülkelerdeki

uygulamaların

aksine,

Japonya’daki

iş

kuruluşu

temsilcilerinin ve iş adamlarının, diğer ülkelere yapılan resmi ziyaretler ve üst düzeyli
zirvelerde Başbakan’a eşlik etmedikleri; bu durumun 2007 yılından sonra değiştiği ve
zirve diplomasisinde siyasetçi ve iş dünyasının birlikte hareket etmeye başladığı
belirtilmektedir. Ayrıca, her ne kadar uluslararası ziyaretlerde birlikte hareket etme
dönemi yeni başlasa da, hükümet ve iş dünyası arasındaki koordinasyon ve iş birliği
seviyesinin esasen yüksek olduğu; iş dünyasının politika önerileriyle hükümet
politikalarına her zaman katkıda bulunduğu da vurgulanmaktadır206.
Dışişleri Bakanlığı’nın zaman zaman anketler düzenleyerek, diğer ülkelerde iş
yapan veya yapmak isteyen şirketlerin yaşadığı zorlukları ve talepleri aldığı; böylece
şirketlere vereceği diplomasi desteğini geliştirmeye çalıştığı belirtilmektedir207. 2016
yılında ise Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Bürosu altında bulunan İş Dünyası
Destekleme Bölümü (Business Support Division), Denizaşırı Altyapı Yatırımlarını
Teşvik Ofisi (Office of Infrastructure Overseas Operation Promotion) ve Yatırım Ofisi
(Investment Office) birimleri, tek bir çatı altında toplanarak Kamu Özel İş Birliğinin
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Teşviki Birimi (Division for Promotion of Public and Private Partnership)
oluşturulmuştur. Bu birim, Japon şirketlerinin dışa açılım faaliyetlerini koordine
etmekte, kamu-özel sektör iletişimini sağlamaktadır208.
2.4.3. Mekanizmanın Etkinliği
JCCI, İK’ler çerçevesinde; Japonya ile diğer ülkeler arasında ortak bir anlayış
kurmak ve bilgi değişimi gerçekleştirmek için konferanslar ve şirket temsilcilerinin
birebir iş görüşmesinde bulunduğu toplantılar düzenlemektedir. JCCI’nın 17 ülke ile
ikili İK mekanizması bulunmaktadır209. Örneğin, Mısır ile kurulmuş olan İK
mekanizmasının odağında; Japonya’nın Mısır’da yaptığı yatırımlar yer almaktadır.
2016 yılında onuncu toplantısı yapılan İK neticesinde, Japon özel sektörünün Mısır’da
elektrik, enerji ve altyapı projelerine yatırım yapmasına yönelik çeşitli anlaşmalar
imzalanmıştır. Bu anlaşmaların özel sektör tarafından uygulamaya geçirilebilmesi
için, Japon Uluslararası İş Birliği Bankası’nın ve Nippon İhracat ve Yatırım
Sigortası’nın Mısır’da faaliyet göstermek isteyen Japon şirketlere kredi desteğinde
bulunacağı belirtilmektedir210. Avustralya ile 55 yıllık bir geçmişi olan ve yıllık olarak
düzenlenen İK toplantıları ise, sağlık ve altyapı alanında iş birliğine odaklanmakta;
ayrıca iki ülkenin Asya’daki ortak yatırım fırsatlarını araştırmaktadır211.
KEIDANREN de İK’ler kapsamında, ticaretin yanı sıra Japonya’nın dış
yatırımlarını ön plana çıkarmakta, böylece altyapı yatırımlarını uzak coğrafyalara
yaymayı hedeflemektedir. KEIDANREN’in 15 ülke ile ikili İK mekanizması
bulunmakta; bu ülkeler arasında Meksika, Brezilya, Venezuela, Kolombiya gibi Latin
Amerika ülkelerinin yanı sıra; Türkiye, İran, Rusya gibi Asya ülkeleri de
bulunmaktadır212. Meksika ile yürütülen İK mekanizmasının temel gündemini, ikili
ticaret ve Japonya’nın Meksika’daki yatırımları oluşturmaktadır. Görüşmeler
kapsamında, Meksika’nın diğer Latin Amerika ülkelerine göre daha rekabetçi bir
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piyasa ortamı oluşturması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bu kapsamda, altyapı ve enerji
hizmetlerini geliştirmesi, hukuki ve kurumsal yapıları sağlamlaştırması, güvenlik
sorunlarına çözüm üretmesi ve bir bütün olarak iş ortamında iyileştirmelerde
bulunmasının, Japonya’nın Meksika’ya yatırımlarını artıracağı belirtilmiştir. Ayrıca,
Japon

KOBİ’lerinin

yatırımlarına

teşvik

verilmesi

için

müzakerelerde

bulunulmuştur213. Rusya ile yürütülen İK mekanizmasının konularını ise; tarım ve
balıkçılık, Rusya’nın bazı şehirlerinde su ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi
ve atık yönetimi gibi alanlar oluşturmaktadır. Ayrıca, 2016 yılındaki toplantı
sonrasında, bazı öncelikli alanlar (KOBİ’lere yönelik bilgi değişimi, enerji iş birliği,
teknoloji transferi, Rusya’daki şehirleşme altyapısının geliştirilmesi) belirlenerek, bu
alanlara yönelik iş birliği faaliyetlerinde bulunulması öngörülmektedir214.
2.4.4. Stratejik Vizyon
Japonya’nın ikili ilişkilerinde yardım-yatırım-ticaret üçlüsünü bütüncül bir
şekilde ele alan ve dışa açılım politikalarında tüm aktörlere yön gösteren resmi stratejik
bir belge bulunmamaktadır. Japonya’nın ulusal kalkınma planlamasını bırakıp stratejik
planlamaya geçmesiyle birlikte, Kabine Ofisi altında Başbakan’a ve Kabine’ye
danışmanlık yapan çeşitli konseyler kurulmuştur. Bu konseyler ilgili alana yönelik
olarak politika önerileri geliştirmektedir. Bunun yanı sıra, bazı konulara yönelik
politika önerileri geliştirilmesi için geçici çalışma grupları da oluşturulabilmektedir215.
2002 yılında geçici olarak oluşturulan Dış İlişkiler Görev Gücü’nün (Task
Force on Foreign Relations) Başbakan’a sunduğu raporda; ikili ticaret anlaşmalarına
odaklanılmasının, dış yardımın ticari çıkarlara ve tamamen insani amaçlara hizmet
edecek şekilde ikiye ayrılmasının; buna dayanarak da öncelikli bölgelerin ve sektörel
alanların belirlenmesinin faydalı olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın
haricinde hükümete daha geniş bir perspektif ve seçenek verebilecek bir ‘Dış Politika

26th Japan-Mexico Businessmen's Joint Committee Meeting on October 15 th 2003, (çevrimiçi),
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ve Güvenlik Konseyi’ kurulması ve bu konseyin siyasal diplomasi yaklaşımını aşarak
bütüncül politika önerileri geliştirebileceği ifade edilmiştir216.
Kabine Ofisi altında faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Politikaları Konseyi
tarafından

2008

yılında

hazırlanan

“Bilim

ve

Teknoloji

Diplomasisinin

Güçlendirilmesine Doğru” başlıklı raporda, şirketlerin uluslararası iş birliğindeki
rolünün önemine vurgu yapılmış, gelişmekte olan ülkelere enerji ve çevre
sektörlerinde dış yatırımların ve gerekli insan kaynağının yönlendirileceği
belirtilmiştir. Ayrıca, bilim ve teknolojinin Asya ve Afrika’ya yönelik olarak dış
yardımda da kullanılacağı, bu alanın diplomasiyle bütünleştirileceği ifade
edilmiştir217. Raporda ayrıca, bilim ve teknoloji alanını kesen tüm sektörel konularda
icracı bakanlıkların Dışişleri Bakanlığı ile birebir çalışarak, diğer ülkelere yönelik
olarak iş birliği faaliyetlerinde bulunacağı ve yine ilgili alanlarda faaliyet gösteren
şirketlerin de iş birliğinin özel sektör ayağını oluşturacağı ifade edilmektedir218.
Kabine Ofisi’nin koordinasyonunda, 2013-2015 yılları arasında Ekonomik İş
Birliği ve Altyapı İhracına Yönelik Strateji başlığıyla çeşitli bakanların katılımıyla 22
adet toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılarda çeşitli bölge, ülke ve sektörlere
odaklanılmıştır219.
İkili dış ekonomik ilişkilere yönelik stratejik belge üretiminde ise
KEIDANREN’in ön plana çıktığı görülmektedir. KEIDANREN uzun yıllardır, Japon
dış yardımlarının özel sektörün ticaret ve yatırım faaliyetlerine hizmet etmesi
gerektiğini; özellikle ikili yardımların, Japon teknolojisinin gelişmekte olan ülkelere
ihraç edilmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılması gerektiğini savunmaktadır.
2007 yılından bu yana hükümete politika önerisi olarak sunulan raporlarda; Ekonomik
Ortaklık Anlaşmaları ile dış yardımlar arasında bağ kurulması, bakanlıkların ve ilgili
kuruluşların diğer ülkelere yönelik dış yardım politikalarını, bu ülkelerde ‘altyapı
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inşası’ ve ‘insan kaynağı gelişimi’ne odaklaması, böylece bu ülkelerde iş yapacak olan
Japon firmalarının dolaylı olarak desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca,
JICA ile KEIDANREN arasında Düzenli Danışma Konseyi adı altında bir yapı
kurulması, bu yapıyla birlikte özel sektörün de dış yardım politikalarına katkıda
bulunması önerilmiştir220.
Armstrong ve Drysdale, Dışişleri Bakanlığı ile -daha az ölçüde olmakla
birlikte- Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nda dış ekonomik ilişkilere yönelik
politikaların, sadece müzakere mantığına indirgendiğini ve diğer ülkelerle daha fazla
uluslararası anlaşma imzalama amacına yöneldiğini iddia etmektedir. Bu nedenle,
Japonya’nın, dış ekonomik ilişkilerini, iyi kurgulanmış bir ulusal stratejiyle
desteklemesi ve yapısal reformların bir aracı olarak ele alması gerektiğini
belirtmektedir221.
Urata ve Solis de aktif ve stratejik bir dış ekonomik ilişkiler izleyebilmek için
Japonya’nın ulusal karar alma süreçlerinde yenilikler yapmasının zorunlu olduğunu
vurgulamaktadır. Japonya’nın dış yardım, dış ticaret ve dış yatırım alanlarında büyük
bir politika koordinasyon eksikliği bulunduğunu ve bu alanların bütün olarak
görüşüleceği yüksek düzeyli bir devlet organı veya kurulun olmadığı belirtilmektedir.
Bu nedenle, dış ekonomik ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alan ve birbiriyle uyumlu
politikalar ortaya koyan bir Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun kurulması ve bu kurula,
bürokratik bölünmüşlüğü aşabilmesi için politika önerilerini uygulama gücü verilmesi
gerektiği önerilmektedir222.
2.5. Çin
2.5.1. Dışa Açılımın Arka Planı
Ekonomi diplomasisinin, Çin223 dış politikasında son zamanlarda dile getirilen
“Recommendations on Japan's International Cooperation Policy and Expectations on the new JICA”,
2007, (çevrimiçi), https://www.keidanren.or.jp/english/policy/2007/040.html; “Pursuing Strategic,
Enhanced International Cooperation Through Public-Private Cooperation”, 2009, (çevrimiçi),
https://www.keidanren.or.jp/english/policy/2009/033.html; “Towards Strategic Promotion of the
Infrastructure Export”, 2015, (çevrimiçi), http://www.keidanren.or.jp/en/policy/2015/105.html
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ve odaklanılan bir konu olmasına rağmen, kökenlerinin 1950’li ve 1960’lı yıllara
gittiği, her ülkede olduğu gibi Çinli liderlerin diplomasi trafiğinde de ekonominin
önemli yer tuttuğu belirtilmekte; örneğin, ticareti artırma ve Sovyet teknolojisine
erişme hedefinin bu dönemde filizlendiği vurgulanmaktadır224. 1970’lerin sonunda
başlayan ve 1980’ler boyunca süren dışa açılım ve reform süreci; dış dünyadan bilgi,
teknoloji ve yatırım çekmeyi amaçlamıştır. Bu amaç dar ve sınırlı olsa da, esasen resmi
makamlar için ekonomi ve diplomasi kesişimi açısından kritik bir başlangıç noktasını
oluşturmuştur225. Çin’in ‘devlet destekli kapitalizm’ yaklaşımı, girişimci bir ruhla risk
almayı ve teknokratik elitlerin karar alma mekanizmalarında ön planda olmasını
beraberinde getirmiştir. Ayrıca, dış politika kararlarında ekonomi ve kalkınma
konularının giderek daha fazla yer alması, dış ticaret ve dış yardımların politik
amaçlara hizmet edecek şekilde kullanılmasının yolunu açmıştır226.
Çin dışa açılımda, genel politika hedeflerine ulaşmak için ticaret, dış yardım
ve dış yatırımı birbiriyle uyumlu biçimde kullanmakta; kaynaklarını özellikle
Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika’ya yönlendirmekte; altyapı, sanayi ve
teknik iş birliği alanlarına odaklanmaktadır227. Özellikle doğal kaynaklara ulaşmak ve
sanayi kapasitesini artırarak ihracatta rekabetçi seviyelere çıkmak için Çinli firmalar
yurt dışı yatırımlara ağırlık vermektedir228. Çin’in ‘doğal kaynak diplomasisi’ olarak
anılan bu yurt dışı yatırım girişimlerinin, aktif bir ikili diplomasi anlayışına bağlı
olduğu dile getirilmektedir229. Çin’in diğer ülkelerle kurduğu bu altyapı
ortaklıklarının, jeopolitik statünün bir ölçüsü olan askeri güçten, jeo-ekonomik
statünün ölçüsü olan ekonomik güce doğru bir yönelme anlamı taşıdığı
belirtilmektedir230.

Komitesi’dir. Söz konusu komite, hükümetin de üzerinde bulunmakta, komite başkanlığını devlet
başkanı yerine getirmektedir. Meclis ise, parti tarafından seçilen temsilcilerden oluşmakta ve siyasal
hayatta daha çok temsili bir şekilde yer almaktadır. Hükümet, yürütmenin en üst organı olarak
faaliyetlerini yerine getirmekte; hükümetin başı olan başbakan, devlet başkanı tarafından atanmaktadır.
(Dışişleri Bakanlığı, çevrimiçi, http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr. mfa,
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1990 sonrasında, Çin’in uluslararası kuruluşlarla etkileşiminin artması ve
ticarete bağımlı dış ekonomik ilişkiler yürütmesi, dış politikada ekonomi uzmanlığının
önemini artırmıştır. 1990’lı yılların sonuna doğru, Çin dış politikasındaki
modernleşme ile birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri alanlardaki yoğun
ilişkiler, Çin’in uluslararası toplumla bütünleşme çabalarını oluşturmuştur. İlk kez
2000’lerin başında, ‘ekonomi diplomasisi’ kavramı dış politikaya ilişkin resmi
toplantıların gündeminde yer almaya başlamıştır. 2005 sonrasında özellikle yüksek
düzeyli ziyaretler, ticaret ve yatırım görüşmeleri, diplomatik hedeflere ulaşmak için
hükümetler arası koordinasyon mekanizmalarının kullanımı, dış ekonomik ilişkilerin
yürütülmesinde öne çıkmıştır231.
Çin’e atfedilen ‘gelişmekte olan ülke’, ‘yükselen güç’, ‘bölgesel güç’ ve
‘küresel güç’ gibi sıfatlar Çin’in diğer ülkelerle kurduğu ikili ilişkileri etkilemektedir.
Bölgesel ve çok taraflı diplomasiyle karşılaştırıldığında ikili diplomasi girişimlerinin
ön planda olduğu Çin232, gelişmekte olan bir ülke olarak, az gelişmiş ülkelere yönelik
tecrübe paylaşımını hedeflemekte; yükselen bir güç olarak ise Brezilya, Rusya,
Hindistan, Güney Afrika gibi diğer yükselen güçlerle ortaklıklar kurmaya
çalışmaktadır233. Son yıllarda Çin’in diğer ülkelerle kurduğu stratejik ortaklık veya
stratejik diyalog gibi platformlar ekonomi diplomasisinin bir uzantısı olarak giderek
önem kazanmaktadır234. Diğer ülkelerle stratejik iş birliğinin gelişiminde, Çin’in
hammadde ve pazar arayışıyla birlikte diğer alanlarda iş birliği geliştirme amacının
yattığı ifade edilmektedir235.
2.5.2. Politika Koordinasyonu
Dışişleri Bakanlığı’nın, genel dış politika amaçlarını belirlemekle birlikte
uluslararası müzakerelerde koordinatör kurum olarak diğer icracı bakanlıkların
uzmanlık altyapısını kullandığı; öte yandan, son yıllarda bazı konularda koordinatör
kurum rolünün de ikinci plana düşerek diğer kurumların ön plana çıktığı
belirtilmektedir. Ticaret Bakanlığı, dış ticaret ve dış yardım stratejilerinin
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oluşturulmasından sorumlu bir aktör olarak, aynı zamanda yarı resmi ticaret birlikleri
aracılığıyla Çinli şirketlerin yurt dışı faaliyetlerini de takip etmektedir. Dış yardımların
büyük bir çoğunluğunu elinde tutan Ticaret Bakanlığı’nın, yardımları devlet
mülkiyetli şirketlerin diğer ülkelerdeki enerji ve altyapı projelerine destek vermek
amacıyla kullandığı, bu durumun da Dışişleri Bakanlığı ile uzun süredir bir görüş
ayrılığına neden olduğu iddia edilmektedir236. 1952 yılında Devlet Planlama
Komisyonu adıyla kurulan, 1978 yılından sonra piyasa yanlısı reformlarla topyekûn
seferberlik anlamında bir planlama anlayışını bırakan ve 1998 yılında bir düşünce
kuruluşu formatında yeniden yapılandırılan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu
ise; ekonomik ve sosyal değerlendirmeler içeren, hükümetin genel yönelimini ortaya
koyan ve dış ekonomik ilişkilere yönelik öneriler getiren Beş Yıllık Planların
oluşturulmasından ve uygulanmasının takibinden sorumludur237.
Dış ilişkilerdeki aktörleri kategorize etmenin, devletin şeffaf olmayan
doğasından dolayı zor olduğu, bürokratik kurumların ulusal çıkarlara ulaşmak
bakımından rekabet halinde bulunduğu ve farklı bakış açılarına sahip olduğu iddia
edilmektedir238. Bu farklı bakış açısı, dış ilişkiler bürokrasisinin çeşitli kurumlarında
çalışan uzmanların, kendilerini sadece ilgili oldukları alanlarla sınırlamasından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, dış ilişkiler birimlerinin günlük iş yoğunluğunun, büyük
resmi görme ve bütüncül politikalar üretebilmenin önünde engel olduğu da
belirtilmektedir239. Dış ilişkilerin aktörleri arasında, tüm dünyada olduğu gibi,
Dışişleri Bakanlığı politika belirleyen kurum olarak önde gelmekle birlikte, Dışişleri
Bakanlığı’nın gücünün giderek azaldığı ve Ticaret Bakanlığı’nın öne çıktığı
vurgulanmakta; güç dengesindeki bu değişimin, icracı bakanlıkların koordine edilmesi
ihtiyacını daha fazla artırdığı ifade edilmektedir240.
Dış ilişkiler bürokrasisindeki koordinasyonu ve özellikle insan kaynağı
kalitesini artırmak için kısa, orta ve uzun vadede uygulanması gereken bazı çözüm
önerileri sunulmaktadır. Kısa vadede, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan diplomatlar için
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görev dışı eğitim fırsatlarının artırılmasının ve eğitim sürelerinin uzun tutulmasının
teknik bilgi ve yetenekleri artıracağı ifade edilmektedir. Orta vadede, Dışişleri
Bakanlığı’nın diğer icracı bakanlıklardan uzman personel transfer edebileceği ve
bunun daha etkili bir çözüm olacağı iddia edilmektedir. Uzun vadede ise Dışişleri
Bakanlığı’nda diplomatlık ve uzmanlık olarak iki farklı kadronun oluşturulabileceği,
bunun da icracı bakanlıklarla koordinasyon içinde tasarlanabileceği belirtilmektedir.
Dış ilişkileri kesen sektörel konularda bilgi birikimi yüksek olan personelin Dışişleri
Bakanlığı’ndan icracı bakanlıklara daha sonra tekrar transfer edilebileceği bir rotasyon
sistemi de öneriler arasında yer almaktadır241.
2.5.3. Mekanizmanın Etkinliği
Çin’in zirve diplomasisinde ekonomik motivasyonlar önde gelmekte, çok
sayıda resmi görevliyle iş adamı bu ziyaretlerde devlet başkanına eşlik etmekte ve
zirve toplantıları Çin’in yardım taahhütlerini, yatırım görüşmelerini ve çeşitli siyasiekonomik anlaşmaları veya bildirileri içermektedir242. Zirve toplantılarının
hükümetler arası iletişim için yeni kanallar açtığı, resmi ziyaretleri zamanla düzenli
hale getirdiği, ortaklık anlaşmalarını içerdiği belirtilmekte; bu toplantılara Çin-Rusya
Kapsamlı Stratejik Ortaklığı, Çin-Brezilya Yüksek Düzeyli Koordinasyon ve İş Birliği
Komitesi ile Çin-Venezuela Yüksek Düzeyli Ortak Komisyonu somut örnek olarak
gösterilmektedir243.
Çin’in SO kurmasındaki belirleyici etmenlerin ideolojik yakınlıktan ziyade
pazara giriş, doğal kaynak arayışı, enerji ve gıda güvenliğini sağlama olduğu ifade
edilmektedir244. Çin’in SO mekanizmaları siyaset, güvenlik, ekonomi, kültür, bilim,
teknoloji gibi birçok alanı ticaret, yatırım ve dış yardım eksenleriyle birlikte ele
almaktadır. Bu mekanizmaların, kısa vadede somut çıktılar üretmediği, öte yandan
sosyal bir ilişki süreci yaratarak diğer devletlerle güven ve iş birliği çerçevesi
oluşturduğu iddia edilmektedir245.
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İlk stratejik ortaklık mekanizmasını 1993 yılında Brezilya ile kuran Çin’in,
2014 yılı itibarıyla 67 ülkeyle çeşitli seviyelerde olmak üzere SO ilişkisi
bulunmaktadır. Bunlardan 8’i Afrika, 9’u Amerika, 26’sı Asya, 21’i Avrupa ve 3’ü
Okyanusya bölgesinden ülkelerle kurulmuştur246. Souza, Çin’in SO mekanizmalarının
-her ne kadar çoğunun başında stratejik yer alsa da- genel hatları itibarıyla dört
seviyede kategorize edilebileceğini belirtmektedir. Buna göre, ilk aşamada 1990
sonrasında birçok ülkeyle kurulan Dostluk İlişkileri; daha sonra komşu ülkelere
odaklanan Dostluk ve İş Birliği; bir üst aşamada siyasi, ekonomi ve kültür gibi birçok
konuda iş birliği öngören Kapsamlı Ortaklık; en son aşamada ise büyük güçlerle iş
birliği olanakları yaratmayı amaçlayan Stratejik Ortaklık yer almaktadır247. Zhongping
ve Jing ise, bu seviyelere bir tane daha ekleyerek bunun Kapsamlı Stratejik Ortaklık
olduğunu iddia etmektedir248.
Çin’in SO mekanizmaları, devlet başkanı seviyesinde gerçekleştirilen
toplantılar sonucunda hazırlanan ortak bildirilerle kamuoyuna duyurulmakta; SO
toplantılarının koordinasyonunu Dışişleri Bakanlığı yapmaktadır. Bu ortaklık
mekanizmalarını kuran ortak bildiriler, içerik bakımından farklılık göstermektedir. Bu
bildirilerin tamamı ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içermekte;
bazılarında ‘Tek Çin Politikası’, ‘BM Yapısında Reform’, ‘Küresel Teröre Karşı Ortak
Tavır’ gibi siyasi konulara da vurgu yapılmaktadır. Batılı ülkelerle kurulan stratejik
ortaklık bildirilerinde ‘İnsan Hakları’, sınır komşularıyla kurulan ortaklıklarda ‘Sınır
İş Birliği’ öne çıkmaktadır. Son dönemde Orta Asya ülkeleriyle kurulan SO’ların
altyapı ve enerji alanına odaklandığı; Sri Lanka, Pakistan, Kamboçya ve Güney Afrika
gibi ülkelerle kurulan SO’ların bu ülkelerde Çin’in yatırımlarını artırdığı
belirtilmektedir249.
SO

mekanizmalarının

kurumsal

yapısı,

ülkeden

ülkeye

farklılık

göstermektedir. Ekonomik iş birliğini koordine etmek için ekonomik komiteler ve
siyasi iş birliği için stratejik diyalog mekanizmaları kurulmakta; sosyal ve kültürel
Strüver, 2016: 5, 13. SO sayıları, Strüver tarafından Çin Dışişleri Bakanlığı sitesinden derlenmiş
olup, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın SO’lara ilişkin resmi bir listesi bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için
bkz (çevrimiçi) http://www.fmprc.gov.cn/wjb/eng_search.jsp
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konular için ise konferans, festival gibi düzenli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Rusya ile 1996 yılında kurulan SO’nun alt komiteler kurulmadığı için 2013 yılına
kadar operasyonel hale gelemediği; Güney Kore ve Suudi Arabistan ile kurulan
SO’ların da düzenli diyalog mekanizmalarıyla desteklenmediği için somut sonuçlara
ulaşamadığı belirtilmektedir250.
SO’ların, Çin’in özel önem atfettiği ülkelerle ikili iş birliğinin yürütülmesinde
somut iş birliği çerçevesi kuramadığı, genellikle diplomatik bildirilerle kurulduğu için
bağlayıcılığının sınırlı olduğu ve bir ülkeyi diğerinden ayıran bir özelliğe sahip
olmadığı iddia edilmektedir. Bu nedenle Çin’in, her geçen gün sayısı artan SO’ları
kurarken dış politika önceliklerini dikkate alması, bazı ülkelerle kurduğu SO’ları bir
politika koordinasyonu aracı olarak daha işlevsel hale getirmesi gerektiği ifade
edilmektedir251.
2.5.4. Stratejik Vizyon
2016-2020 yıllarını kapsayan Çin’in Ekonomik ve Sosyal Kalkınması İçin On
Üçüncü Beş Yıllık Plan’da, ekonominin her alanına ilişkin uluslararası iş birliğinin
geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, Plan’ın “Çok Yönlü Dışa Açılım”
bölümünde ticaret, yatırım, kültür ve diğer birçok alanda Çin’in dışa açılımının
artacağı belirtilmektedir252. Özel sektörün ve devlet kurumlarının yakın bir
koordinasyon ve iletişim içinde olmasının sağlanacağı, dış yatırımların teşvik
edileceği ve ikili iş birliği mekanizmalarının çeşitlendirileceği yönünde hedefler de
bulunmaktadır253. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Çin’in dış
yardımlarını artıracağı; yardımların kalkınma planlaması, ekonomik ve sosyal
politikalar, bilim-teknoloji, eğitim ve çevre gibi çeşitli alanlara yönelik olarak
kullanılacağı ifade edilmektedir254.
Heath, Çin’in ticaret ve dış yatırım stratejisi ortaya koyarak, doğal kaynak
zengini gelişmekte olan ülkeler ve teknoloji zengini gelişmiş ülkeler ile ikili ilişkilerini
geliştirmesi gerektiğini dile getirmektedir. Ayrıca, dış ekonomik ilişkilere yönelik
250
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çeşitli politika hedeflerinin tasarlanmasının ve bu hedeflerin iş dünyası ve hükümet
faaliyetleriyle ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulamaktadır255.
Jisi ise, 2000 sonrasında Çin dış politikasının temelinde ‘ekonomik altyapı
inşası’nın olduğunu, böylece ulusal gücün dış dünyaya taşındığını, ancak ‘ekonomik
altyapı inşası’nın Çin’in ulusal önceliklerine hizmet edecek genel bir dışa açılım
stratejisiyle desteklenmediğini belirtmektedir. Jisi ayrıca, Çin’in çok taraflı iş
birliğiyle tematik diplomasiye (enerji ve gıda güvenliği, çevrenin korunması, afet
sonrası yeniden yapılandırma vb.) ağırlık verirken, giderek daha az ülke odaklı bir
yaklaşım sergilediğini, bunun da ikili ilişkileri güçleştirdiğini iddia etmektedir. Bu
nedenle, ikili ilişkilere yönelik iyi tasarlanmış bir genel stratejiye gereksinim olduğunu
vurgulamaktadır256.
Wong da Çin’in uluslararası iş birliğine yaklaşımının çok fazla ‘altyapı
inşası’na odaklandığını ve bu yaklaşımın uzun vadede siyasi fayda sağlamak için etkili
olamayabileceğini ifade etmektedir. Çin’in, diğer ülkelerdeki beşeri sermaye
gelişimine, kurumsal reformlara, sosyal ve kültürel dönüşümlere katkı vermesi
gerektiği; bunun ikili ilişkiler ağının daha sistematik ve kurumsal bir çerçeveye
kavuşturularak gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir257.
2.6. Brezilya
2.6.1. Dışa Açılımın Arka Planı
1930’lu yıllarda ithal ikameci sanayileşme ve kalkınma modelini takip eden
Brezilya258, 1960’lı yıllara kadar dış politikasının temeline ‘kalkınma’ kavramını
yerleştirmiş; diplomasi trafiğini bu çerçevede yönlendirmiştir259. 1960’lı yıllardan
itibaren çok taraflı ticaret diplomasisinin de etkisiyle pazar arayışına başlayan ülke,
Latin Amerika ve Afrika’ya ihracatı hedef olarak belirlemiştir. 1970’li yıllar boyunca
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süren bu hedef doğrultusunda, üçüncü dünya ülkeleriyle kültürel, ekonomik ve teknik
iş birliği programları kurulmuş ve ticaret politikası bu programların desteğiyle
yürütülmeye çalışılmıştır260.
1980 sonrasında, uluslararası teknik iş birliği faaliyetleri kurumsal bir yapıya
kavuşturulmuş; Brezilya’nın diğer ülkelere yönelik dış yardım faaliyetleri artmaya
başlamış; bu dönemde Brezilya ekonomisi gelişme gösterdikçe alınan dış yardımlar
azalmıştır. 1990 sonrasında kalkınmacı yaklaşımın azalması ve özelleştirmelerin ön
plana çıkmasına rağmen, ekonomik kalkınmanın dış politikadaki önemi devam
etmiştir 261.
Brezilya diplomasisi esasen çok taraflı ve bölgesel iş birliğine dayanırken,
2000’li yıllarda ikili iş birliğine ağırlık verilmeye başlanmış ve ülkelerle ikili
ekonomik ortaklıklar kurularak çeşitli alanlarda iş birliği görüşmeleri yapılmıştır262.
Yükselen güçlerle kurulan bu ikili ortaklıklar ‘stratejik’ olarak tanımlanmış ve
uluslararası alanda Brezilya’nın etkinliğini artırmak amacıyla kullanılmıştır263.
2000’li yıllarda, uzak coğrafyalara açılma isteği doğrultusunda, büyükelçilik
sayısı artmış, devlet başkanlarının diğer ülkelere iş adamlarıyla birlikte üst düzeyli
ziyaretleri yoğunlaşmıştır. Ayrıca, ülkeye sermaye çekme hedefinin yanı sıra,
Brezilyalı şirketlerin de yurt dışında yatırım yapması teşvik edilerek Brezilya’nın diğer
ülkelerdeki ekonomik varlığının artırılmasına çalışılmıştır264.
Özellikle 2003-2011 tarihleri arasındaki Devlet Başkanlığı döneminde Lula da
Silva’nın çeşitli bölgelere ve ülkelere yönelen zirve diplomasisi, Brezilya’nın
‘yükselen güç’ ve ‘bölgesel güç’ gibi sıfatlarla anılmasına yol açmıştır. Bu dönemde
sayısı artan ikili stratejik ortaklık ve diyalog platformları, ekonomik açılım sürecine
yeni bir dinamizm getirmiş; ticaret ve yatırım akımlarına da olumlu etkide
bulunmuştur265.
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2.6.2. Politika Koordinasyonu
Dışişleri Bakanlığı; Sanayi, Dış Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı; Planlama,
Kalkınma ve Yönetim Bakanlığı dış ekonomik ilişkilerin öne çıkan aktörleri arasında
bulunmaktadır. Ayrıca, 2000 sonrasında dış ekonomik ilişkilerde ‘başkanlaşma’nın266
olduğu, zirve diplomasisiyle birlikte Devlet Başkanlarının teknik müzakerelere daha
fazla müdahale ettiği ve böylece bürokrasinin gücünün azalarak Devlet Başkanlığı’nın
ekonomik ilişkilerde bir aktör olarak yükseldiği iddia edilmektedir267.
Dışişleri Bakanlığı ekonomi diplomasisinin temel aktörü olarak faaliyet
göstermekte, deneyimli diplomatları sayesinde dış müzakerelerde, diğer kurumlar
arasında tekel konumunda bulunmaktadır268. Brezilya Ticaret ve Yatırım Ajansı ile
Brezilya İş Birliği Ajansı’nın Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermesi
Bakanlığın gücünü artırmaktadır. Sanayi, Dış Ticaret ve Hizmetler Bakanlığı sanayi
ve dış ticaret politikasından sorumlu kurum olarak faaliyetlerini sürdürmekte,
uluslararası müzakerelere katkıda bulunmaktadır. Planlama, Kalkınma ve Yönetim
Bakanlığı ise ulusal, bölgesel, sektörel planların oluşturulması ve uygulanmasından
sorumludur. Ayrıca bu bakanlığa bağlı olan Brezilya Kalkınma Bankası da şirketlere
dışa açılmada finansman desteği sağlayarak diğer ülkelerin Eximbankları gibi
çalışmaktadır269.
Dış politika aktörleri arasındaki görev paylaşımı ve meydana gelen yeni
kurumsal yapılanmalar, kurumların bakış açılarında farklar yaratmaktadır. Bahsi
geçen aktörlerin yanı sıra, dış politika konuları diğer kamu kurumlarının da
faaliyetlerine yayıldığı için karar alma süreçlerinde sorunlar yaşanmaktadır270.
Örneğin, Brezilya’nın özel sektör kanalıyla dışa açılarak ayrım yapmadan birçok ülke
(örn: demokratik olmayan rejimlerle) ile ikili ticari ilişki geliştirmesinin, ülkenin ‘niş
Başkanlaşma (presidentialization) terimi, genel olarak devlet iktidarının başkana devredilmesi
anlamında kullanılmaktadır. Dış ekonomik ilişkiler özelindeyse, liderlerin çeşitli alanlarda bürokrasinin
önüne geçerek yetkilerinin genişlemesini nitelemektedir.
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diplomasisi’271 olarak adlandırılan ve ekonomik çıkar odaklı olmayan dış yardım
yaklaşımına olumsuz etkide bulunduğu ifade edilmektedir272. Bu nedenle,
Brezilya’nın dış dünyayla gerçekleştirdiği diplomatik diyalogda tüm paydaşların
görüşünü içeren bir müzakere pozisyonu ortaya koyabilmesi için koordinasyonun
önemli olduğu belirtilmektedir273.
Dışişleri Bakanlığı’nın yapısında 2003 yılından itibaren -ülkenin artan ikili,
bölgesel ve çok taraflı diplomasi trafiğinin bir yansıması olarak- birçok değişiklik
meydana gelmiştir. Bu değişikliklere bağlı olarak, kesişen dış politika alanları gerek
Dışişleri Bakanlığı’nın kendi içerisinde gerekse Dışişleri Bakanlığı ile icracı
bakanlıklar arasında yakın bir iş birliği ve koordinasyon ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Kesişen dış politika alanlarının daha önce sadece ulusal politikalara odaklanan icracı
bakanlıkları uluslararasılaşmaya sevk ettiği ve bu durumun bakanlıklar arası
koordinasyon kurullarının kurulmasını gerektirdiği belirtilmektedir274. Bu amaçla,
çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşan bir Dış İlişkiler Konseyi kurulması yönünde
çalışmalar Dışişleri Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatılmış, ancak sonraki
yıllarda bu konuda bir ilerleme kaydedilememiştir275.
2.6.3. Mekanizmanın Etkinliği
Brezilya’nın SO’larının, uluslararası konularda derinlemesine bir diyalog
ortamı oluşturmayı, ikili iletişimi ve koordinasyonu güçlendirmeyi, düzenli olarak
bilgi ve tecrübe paylaşımını ve ulusal kalkınma stratejileri doğrultusunda öncelikli
ülkelerle

öncelikli

ekonomik

ve

siyasi

ilişkileri

geliştirmeyi

amaçladığı

belirtilmektedir. SO’lar, devlet başkanları ve bakanlar düzeyinde katılım olan ortak
toplantılar kapsamında; öncelikli alanları, eylem planlarını ve izleme mekanizmalarını
da içeren ortak bildirilerle kurulmaktadır276.
Genel bir kategori altında SO olarak adlandırılan bu diyalog mekanizması, her
ülkeyle farklı seviyelerde tasarlanarak stratejik diyalog, geliştirilmiş ortaklık, stratejik
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ortaklık gibi çeşitli adlandırmalar çerçevesinde yürütülmektedir. 2014 yılı itibarıyla 28
tane ülkeyle SO mekanizması bulunmakta ve Dışişleri Bakanlığı koordinatör kurum
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir277.
SO’ların, ikili iş birliği aracı olarak Brezilya’nın diplomatik gücünü artırırken,
üçlü iş birliği ve bölgesel bütünleşmeyi de geliştirdiği ifade edilmektedir. Tarım ve
sağlık gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydeden ülke, bu birikimini bir gelişmiş
ülkeyle birlikte diğer gelişmekte olan ülkelerde üçlü kalkınma iş birliği şeklinde
kullanmaktadır. Endonezya ile kurulan SO Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği
(Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) ve Güney Afrika ile kurulan SO da
Afrika ile ilişkileri geliştirme hedefinin bir aracı olarak kullanılmaktadır278. Gelişmiş
ülkelerle kurulan SO’lar, bu ülkelerin finansal, teknolojik ve insan kaynağı
kapasitesinden faydalanmayı; gelişmekte olan ülkelerle kurulan SO’lar ise, bu ülkeler
üzerinde Brezilya’nın siyasi ve ekonomik etkisini artırmayı amaçlamaktadır.
SO’lar kapsamında kurulan ortak alt komitelerde çeşitli alanlarda çalışmalar
gerçekleştirmekte, uygulanabilir projeler ve politikalar önerilmekte, yıllık veya iki
yılda bir toplantı yapılarak eylem planlarının uygulanması izlenmektedir. Ticaret,
yatırım ve finans gibi temel ekonomik konular öncelikli olarak ele alınmakta; tarım,
çevre, sağlık, eğitim, kültür, bilim, teknoloji, güvenlik ve savunma konuları da
gündemin genişliğine göre görüşmelere dâhil edilmektedir. Örneğin, Venezuela ile
kurulan SO kapsamında 12 tane çalışma grubu öngörülmüş, Arjantin ile kurulan SO
kapsamında ise çeşitli alanlarda 24 tane protokol imzalanmıştır279.
Bu kurumsal mekanizmalar çerçevesinde alınan politika kararlarının
uygulanması ve yönetiminde iki temel problemin bulunduğu iddia edilmektedir. İlk
olarak, değişen ulusal ve uluslararası siyasi, ekonomik ve sosyal durum, gerek
Brezilya’da gerekse muhatap ülkelerde siyasi iradenin değişmesine neden
olabilmektedir. Böylece, önceki hükümetler tarafından verilen taahhütlerin yeni
hükümetlerce uygulanmasında gecikmeler yaşanmaktadır. İkinci olarak, hem diğer
ülkelerle hem de ulusal kurumlarla -farklı ekonomik, teknik ve beşeri kapasitenin bir
Vaz, 2014: 18, 19; Brezilya Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.itamaraty.gov.br/en/busca?
searchword= strategic%20partnership&searchphrase=all
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sonucu olarak- yaşanan koordinasyon sorunları bulunmaktadır. Özellikle, ulusal
kurumlar arasındaki bilgi yönetimi ve paylaşımında yaşanan zayıflıklar ile
kurumlardaki personel değişiminin sıklığı, SO toplantılarında alınan kararların etkili
sonuçlara dönüşmesine engel olmaktadır280.
2.6.4. Stratejik Vizyon
Dışişleri Bakanlığı 2014 yılında, dış ilişkileri birçok boyutuyla ele alan ve
birçok paydaşın katılımını sağlayan ‘Dış Politika Üzerine Diyaloglar’ adı altında bir
dizi toplantı düzenlemiştir. Toplantıların gündemini Brezilya’nın gelişmiş ve
gelişmekte olan ülke ve bölgelerle ilişkileri; ticaret, enerji, kültür, eğitim, çevre,
teknoloji gibi tematik diplomasi girişimleri oluşturmuştur. Bu toplantıların
çıktılarından faydalanılarak Brezilya’nın ilk resmi dış politika belgesinin
oluşturulması amaçlanmış; bu belgede ülkenin dış dünyayla iş birliğine yaklaşımının
ilkeleri, öncelikleri ve politika hedeflerinin yer alması öngörülmüştür. Ancak, diğer
aktörlerin bu sürece katkısına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın çekinceli davrandığı,
toplantılar çerçevesinde ortaya konulan politika tavsiyelerinin söz konusu belgeye
nasıl yansıtılacağının ve bu belgenin yayımlanıp yayımlanmayacağının belirsiz olduğu
yönünde iddialar bulunmaktadır281.
Vaz’a göre dış politika önceliklerinin yer aldığı resmi bir belgenin olmaması,
Brezilya’nın, SO mekanizmasına daha esnek ve koşullara bağlı olarak yaklaşmasını
sağlamaktadır. Öte yandan, SO’lar kısa, orta veya uzun vadede çıktılar ürettiği için
çıktı bakımından ülkeden ülkeye farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin, komşu veya
Avrupa coğrafyasından ülkelerle kurulan SO’larla kısa vadeli somut sonuçlara
ulaşmak mümkünken; diğer ülkelerle kurulan SO’lar öncelikli olarak politika
yakınlaşması ve ikili ilişkilerin gündemini genişletmeyi hedeflemekte, dolayısıyla
sadece yoğun bir ilişki ağı yaratmaktadır. Bu nedenle, SO’ların çıktılarının belirli bir
zaman sonra değerlendirilmesi önerilmektedir282.
Lessa, zirve toplantıları şeklinde gerçekleşen SO’lar ile daha teknik bir
mekanizma olan KK’ler arasında bir ilişki ve koordinasyon çerçevesinin kurulması,
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toplantılardaki sektörel alanların buna göre önceliklendirilmesi ve bu mekanizmaların
ulusal kalkınma stratejilerinin bir parçası olarak ele alınması gerektiğini ifade
etmektedir. Ayrıca, diplomatik bir retorik bağlamında ‘stratejik’ sözcüğünün, birçok
ülkeyi nitelemek için kullanılmasının bir anlam kaybına yol açabileceğini ve dış
politikada stratejik vizyon çizmenin zorlaşabileceğini de iddia etmektedir283.
2.7. Ülkelerin İkili İş Birliği Performansı
Ülkelerin ikili iş birliği incelendiği zaman; ekonomik ve siyasi yapının, dışa
açılım politikasının, ulusal politika koordinasyonunun, aktör çeşitliliğinin, kullanılan
mekanizmaların gündemi ve önceliğinin, ikili iş birliğine yönelik stratejik vizyonunun,
ülkelerin ikili iş birliğindeki performansını etkileyen temel belirleyiciler olduğu
görülmektedir.
Bu temel belirleyicilere bağlı olarak, ülkelerin ikili iş birliği eğiliminde,
kamunun yanında özel sektörün aktif diplomasisinde, sekretarya ve uygulayıcı
kurumlar arasındaki yetki dağılımında, iş örgütlerinin kamunun diplomasi desteğinden
yararlanmasında, ulusal müzakere hazırlıkları sürecinde önceliklerin belirlenmesinde,
uluslararası

müzakerelerin

somut

projelere

dönüştürülmesinde,

izleme

ve

değerlendirme faaliyetlerinin yapılmasında ve son olarak kapsamlı ülke stratejilerinin
oluşturulmasında farklılıklar meydana gelmektedir.
Tablo 2.1.’de ülkelerin mekanizmalar açısından performansı -olumlu ve
olumsuz yönleriyle- detaylı olarak değerlendirilmektedir.
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Karma Komisyon

• KK faaliyetlerinin kurumlar arası
bir kurul gözetiminde
gerçekleştirilmemesi (-)

• KK’lerin izleme ve
değerlendirmesinin sekretarya
kurumdan farklı bir kurum
tarafından yapılması (+)

Politika Koordinasyonu

• Dışişleri Bakanlığı çok taraflı
ilişkilere yönelirken, Uluslararası
Kalkınma Bakanlığı’nın ikili
ilişkilere odaklanması (+)

• Dışişleri Bakanlığı’nda sektörel ve
tematik alan uzmanlığı ile ülke
uzmanlığının yetersizliği (-)

• Ekonomik ve ticari
diplomasiye ayrılan kaynakların • Birçok güçlü kurumun olmasından
azlığı (-)
dolayı ikili iş birliğinde
koordinasyonsuzluk riski (-)

• Dış ticaret, dış yardım ve dış
yatırım alanlarının bütüncül bir
şekilde ele alınması (+)

• Kolonyal ve denizci geçmişin, • Dışişleri Bakanlığı’nda ekonomi
etkin bir ekonomi diplomasisine ve ticaret odaklı müstakil bir özel
yol açması (+)
sektör masasının bulunması (+)

• Dışa açılımda ekonominin
etkin bir şekilde
kullanılamaması (-)

• İkili ekonomik iş birliği
eğiliminin fazla olması (+)

Dışa Açılımın Arka Planı

• İhracat ve yatırım odaklı KK’lerde
somut proje ve faaliyetlere dayalı
bir gündem oluşturulması (+)

• İş dünyasının da KK’lerde aktif
olması (+)

• Yükselen ve büyümekte olan
piyasalarla KK kurulması (+)

• Uzun süre toplantı yapılmaması ve
toplantıların içeriğinin somut
projelere dönüştürülememesi (-)

• KK’lerin özellikle Afrika
ülkeleriyle kurularak sınır
komşularıyla iş birliğinin ve
bölgesel ilişkilerin geliştirilmesi
(+)

Mekanizmanın Etkinliği
Stratejik Vizyon

• Ulusal önceliklerin KK
müzakerelerinde belirlenen
önceliklerle zaman zaman uyumsuz
olması (-)

• KK mekanizmasının sektörel ve
ülke odaklı stratejilerle yeterince
desteklenmemesi (-)

• Gerek dış politika gerekse dış
ticaret, dış yardım ve dış yatırıma
yönelik bütüncül stratejik bir
bakışın olması (+)

• Kalkınma plan ve programlarında
KK mekanizmasına, ikili iş birliği
anlaşmalarına ve ikili iş birliğinde
yeni kurumsal yapılanmalara
yönelik politikaların ve hedeflerin
yer alması (+)

Tablo 2.1. Uygulamalar ve Akademik Yazın Önerileri Çerçevesinde Ülkelerin İkili İş Birliği Performansı
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İngiltere
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İş Konseyi

• İkili iş birliğine ağırlık
verilmesi (+)

• Dış yardım ve dış yatırımların
ön plana çıkarılması (+)

• Dış ekonomik ilişkilerde
koordinasyon sağlayan ve özel
sektörün temsilini de içeren bir
kurul bulunmaması (-)

• Dışişleri Bakanlığı tarafından
şirketlere ve iş örgütlerine
kurumsal diplomasi desteği
verilmesi (+)

• İK faaliyetlerinin birçok iş örgütü
tarafından gerçekleştirilmesi (-)

• Özel sektörün belirli bakanlıklarla
koordinasyon içerisinde diğer
ülkelerde sınırlı alanlara
odaklanması (+)

• Dışişleri Bakanlığı tarafından özel
sektöre kurumsal diplomasi desteği
verilmesi (+)

• Özel sektörün dışa açılımının
devlet tarafından teşvik
edilmesi (+)

• Büyük enerji ve altyapı
yatırımlarıyla diğer ülkelerde
Güney Kore’nin varlığının
sağlamlaştırılması (+)

Politika Koordinasyonu

Dışa Açılımın Arka Planı

• Sektörel ve tematik alanların
İK’lerde yatırım boyutuyla yer
alması (+)

• İK’lerin gündeminin sınırlı
alanlarda belirlenmesi (+)

• İK’lerde KOBİ’lere yer verilmesi
(+)

• Bazı iş örgütlerinin gelişmiş
ülkelere, bazılarının ise gelişmekte
olan ülkelere odaklanması (+)

• İK’lerde somut projeler vasıtasıyla
teknoloji ve altyapı transferi
gerçekleştirilmesi (+)

Mekanizmanın Etkinliği

• Dış ticaret, dış yardım ve dış
yatırıma yönelik bütüncül
stratejilerin olmaması (-)

• Özel sektörün strateji ve politika
üretimine aktif katkı sağlaması (+)

• İK faaliyetlerinin ülke stratejilerine
dayanarak yürütülmesi yönünde
çalışmalar yapılması (+)

• Dış yatırıma yönelik resmi
stratejinin olması (+)

Stratejik Vizyon

Tablo 2.1. Uygulamalar ve Akademik Yazın Önerileri Çerçevesinde Ülkelerin İkili İş Birliği Performansı (devamı)

Güney Kore

Japonya
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Stratejik Ortaklık

• Uzak coğrafyalarda siyasi ve
ekonomik varlığı ve etkiyi
artırma isteği (+)

• Son yıllarda ikili iş birliğine
yoğunlaşılması (+)

• Zirve diplomasisinin ve ikili
iş birliği eğiliminin yüksek
olması (+)

• Doğal kaynak diplomasisine
ağırlık verilmesi (+)

• Dış politikada ekonominin
temel gündem olması (+)

Dışa Açılımın Arka Planı

• SO’ların izleme ve
değerlendirmesinde eksiklik
bulunması (-)

• Kapsamlı anlaşma yerine
bildirilerle kurulmasının,
bağlayıcılıkta ve uygulamada sorun
oluşturması (-)

• SO’larda ülkeleri birbirinden
ayırıcı bir içeriğe ve gündeme
sahip olunamaması (-)

• SO’larda somut ve uygulanabilir
politikalar geliştirilememesi (-)

Mekanizmanın Etkinliği

• Devlet Başkanlığı’nın bürokratik
• Gelişmiş ve gelişmekte olan
kurumlara ek olarak ekonomik ve
ülkelerle kurulan SO’ların farklı
teknik müzakerelere müdahalesinin içeriğe sahip olması (+)
artması (+)
• Kurumlar arasındaki kurumsal ve
• Dış ekonomik ilişkileri
beşeri kapasite farkının, SO’larda
yönlendiren kurumlar arası bir
alınan kararların uygulanmasını
koordinasyon kurulunun olmaması
zorlaştırması (-)
(-)
• SO’ların KK’ler ile işlevsel
ilişkisinin tesis edilememesi ve
mükerrer içeriklerin oluşması (-)

• Bürokraside dış ilişkiler
birimlerindeki kurumsal ve beşeri
kapasitenin yeterli düzeyde
olmaması (-)

• Dış ticaret ve dış yardım alanında
kurumlar arası görüş ayrılıkları ve
rekabet olması (-)

Politika Koordinasyonu

• SO’larda sektörel
önceliklendirmenin yapılamaması ve
SO içeriğinin ulusal stratejilerle
desteklenmemesi (-)

• Dış ekonomik ilişkilere yön veren
resmi bir stratejinin olmaması (-)

• Uzun vadeli kurumsal ve beşeri
kapasite gelişimi yerine kısa vadeli
ekonomik altyapı inşasına ağırlık
veren bir stratejik bakışın olması (-)

• Ülke odaklı strateji eksikliği (-)

• Dış ticaret ve dış yatırıma yönelik
strateji açığı olması (-)

Stratejik Vizyon

Tablo 2.1. Uygulamalar ve Akademik Yazın Önerileri Çerçevesinde Ülkelerin İkili İş Birliği Performansı (devamı)

Çin

Brezilya

2.7. Bölüm Değerlendirmesi
Dışa açılım sürecinde çoğu ülke devlet ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte
hareket etmekte; bazı ülkelerde bürokrasi, bazı ülkelerde özel sektör bazı ülkelerde de
siyasi liderler ön plana çıkmaktadır. Bürokrasinin ekonomi diplomasisi, özel sektörün
iş diplomasisi ve devlet/hükümet başkanlarının zirve diplomasisi girişimleri yoğun bir
iş birliği diyaloğu yaratmaktadır. Bu yoğun iş birliği trafiği, daha koordineli ve planlı
bir ikili ilişkiler yönetimini gerektirmektedir.
Ülkelerin ikili iş birliği diyaloğu incelendiği zaman, öncelikli olarak ticari
ilişkilerin yürütülmeye çalışıldığı; ekonomisi gelişen ülkelerin zamanla dış yardım
faaliyetlerine odaklandığı; sanayileşen ve belirli bir sermaye birikimi olan ülkelerin de
daha kalıcı bir iş birliğine yönelerek diğer ülkelerdeki yatırımlarını artırdığı
görülmektedir. Ayrıca, ülkeler ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviyelerine göre;
kültür, altyapı, enerji, sağlık, teknoloji gibi tematik ve sektörel alanları dış ticaret, dış
yardım ve dış yatırımlarında öne çıkarabilmektedir.
İkili iş birliği mekanizmalarının etkinliğini artırmak için ilk olarak kamu
kurumları arasındaki rekabetin giderilmesi, politika farklılıklarının uyumlaştırılması
ve dış ilişkiler birimlerindeki beşeri kapasitenin artırılması gerekmektedir. İkinci
olarak, devlet-özel sektör arasındaki ilişkinin kurumsal reformlarla sağlamlaştırılması,
dış politika stratejilerinin oluşturulmasında özel sektörün daha fazla söz sahibi olması
ve devletin özel sektörü dışa açılımda teşvik edici politikalar ortaya koyması
gerekmektedir. Son olarak, muhatap ülkeyle yürütülen iş birliği diyaloğunun düzenli
sürdürülmesi ve varılan anlaşmaların uygulanmasının karşılıklı olarak izlenmesi önem
arz etmektedir.
Gerek uluslararası gerekse ulusal siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerden
dolayı, muhatap ülke ile yürütülen koordinasyon süreci zaman zaman iyi
işlemeyebilmektedir. Ancak, ulusal aktörlerin kendi içindeki koordinasyonu ve planlı
yaklaşımı, ikili iş birliği sürecinin en azından ulusal boyutunu daha etkin hale
getirebilecektir.
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3. TÜRKİYE’NİN İKİLİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ KURUMSAL
MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölümde, Dışa Açılımın Arka Planı çerçevesinde Türkiye’nin dış ekonomik
ilişkilerinin genel çerçevesine, ikili, bölgesel ve çok taraflı iş birliği faaliyetlerinin
genel görünümüne, ekonominin dış politikadaki rolüne, ekonomi, iş ve zirve
diplomasisinin gelişimine, kurucu anlaşmalara ve çeşitli istatistiklere yer verilmekte;
ayrıca ikili ekonomik iş birliğinin dış ekonomik ilişkilerdeki yeri ele alınmaktadır.
Politika Koordinasyonu bölümünde kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör
kuruluşlarının mevzuat bakımından ikili ekonomik iş birliğindeki görevleri, bazı
koordinasyon kurullarının ikili ekonomik iş birliğindeki işlevleri, dış ekonomik
ilişkiler bürokrasisinde ikili iş birliğinden sorumlu insan kaynağının nitel ve nicel
özellikleri ile dış ekonomik ilişkilerin temel aktörleri arasındaki politika yaklaşım farkı
açıklanmaktadır. Kurumsal Mekanizmaların Mevcut Durumu bölümünde KEK, İK ve
YDSK mekanizmalarının sayısı, yapısı ve içeriğine ilişkin analizler bulunmaktadır.
Stratejik Vizyon bölümünde ise Kalkınma Planları, Yıllık Programlar, dış ekonomik
ilişkilerdeki coğrafi, sektörel ve tematik stratejiler, kurumsal stratejik planlar ve ülke
eylem planlarında ikili ekonomik iş birliğine ve kurumsal mekanizmalara yönelik
belirlenen hedef ve eylemlerin görünümü ortaya konulmuştur.
Ayrıca, çeşitli kamu kurumu temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler ve bir DEİK
personeliyle çevrimiçi görüşme yapılmıştır. Görüşmeler açık uçlu ve yarı
yapılandırılmış sorulara dayanarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan sözlü görüşmeler alt
bölümlerde ilgili yerlerde tespit olarak kullanılmakta; görüşmelere dayalı olarak
hazırlanan ve sorun alanlarını sistematik bir biçimde gösteren özet bir tablo 3.5
numaralı bölümde yer almaktadır. Görüşmelerde kullanılan sorular Ek-6’da yer
almaktadır.
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3.1. Dışa Açılım Süreci
3.1.1. Dış Ekonomik İlişkilerin Genel Çerçevesi
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana ikili, bölgesel, çok taraflı iş
birliklerini yoğun bir şekilde kullanmıştır. 1923-1930 döneminde Batı Avrupalı
ülkelerle dış ticaret ağırlıklı bir ikili ilişkiler ağı yürütülürken; 1930-1938 döneminde
Sovyetler Birliği’nden dış finansman temin edilmiş, böylece, dış ekonomik ilişkiler
ağına alınan dış yardımlar da eklenmiştir. Uygulamaya konulamayan İkinci Beş Yıllık
Sanayi Planı’nda ise Sovyet yardımı yerine İngiliz teknik yardımı yer almaktadır. 1945
sonrasında, dış ekonomik ilişkiler Avrupa ve Kuzey Amerika’ya dönük olarak
yürütülmüş; Batı’ya dönük ekonomi politikası Marshall Yardım Planı’yla devam
etmiştir. Askeri ve politik yakınlaşma, ekonomik ilişkileri de beraberinde
getirmiştir284.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, uluslararası siyasi ve ekonomik iş birliği
girişimleri ve çok taraflı ekonomik kuruluş sayısı artmıştır. Bu dönemde, dış ekonomik
ilişkiler içinde çok taraflı ekonomik ilişkilerin payı artmıştır285. 1950’lerde önem
kazanan dış ekonomik ilişkilerle birlikte, sayıca genişleyen ikili ve çok taraflı
daireleriyle, Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin dış ekonomi politikalarında çok
güçlü bir konuma geldiği ve iç ekonomik kararlarda bile söz sahibi olduğu
belirtilmektedir286.

Bu

dönemde

ikili

ekonomik

ilişkiler

-dış

yardımların

koordinasyonunu da içerecek şekilde- Dışişleri Bakanlığı bünyesinde toplanmıştır.
Uluslararası ekonomik ve ticari müzakerelerle ikili anlaşmalar Dışişleri Bakanlığı
tarafından yürütülmüş, tüm bu süreçlerde diğer icracı kurumlar da Dışişleri
Bakanlığı’na teknik bilgi sağlamıştır. Aşula’ya göre, ekonomik ilişkilerdeki Dışişleri
Bakanlığı’nın bu tekel konumu, iç ve dış politikanın uyumlu bir şekilde
oluşturulmasını sağlamıştır287.

Manisalı, 1970: 97-121
Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-disisleri-bakanligi-tarih
cesi.tr.mfa, 14 Ekim 2017
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İskit ise, 1950 sonrasında dış dünyaya bakışın ağırlıklı olarak siyasi olduğunu,
bu siyasi amaçlar çerçevesinde dış ekonomik ilişkilerin şekillendiğini ve bu dönemde
Türkiye’nin Batı kurumları yanında yer alarak ‘sanayileşmiş ülkeler kulübü’ olan
OECD'ye üye olduğunu vurgulamaktadır288. 1954’te yaşanan dış ödemeler krizi, uzun
dönemli makro politikaların oluşturulmasını gerektirmiş, planlı kalkınmayı gündeme
getirmiş ve 30 Eylül 1960 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nın kurulmasının
yolunu açmıştır289.
1960’lı yıllarda, alınan dış yardımlarda, hem ABD’den Batı Avrupa’ya doğru
bir kayma hem de ikili boyuttan çok taraflı boyuta doğru iki yönlü bir değişim
görülmüştür290. Bu dönemde, dış politikaya daha çok siyasi açıdan yaklaşıldığı291; ithal
ikameci ekonomi politikasının dış ekonomik ilişkilere açılımdan çok sınırlama
getirdiği ve dış ekonomik ilişkilerin iç ekonominin ‘ipoteği’ altında olduğu iddia
edilmektedir292.
1970’lerin başında gerçekleştirilen bazı kurumsal düzenlemeler esasen
Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerindeki değişimin izlerini taşımaktadır. Bu döneme
kadar iç ticaret ve dış ticaretin koordinasyonuna yönelik birçok kez düzenleme
yaşayan bürokraside, 1971 yılında yapılan bir düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı ile
İşletmeler Bakanlığı birleştirilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve bu
Bakanlık sadece sanayi ve iç ticaret alanlarıyla görevlendirilmiştir. Ayrıca, bu birleşme
sırasında, Ticaret Bakanlığı’nın “Dış Ticaret Dairesi Reisliği” Bakanlıktan ilk kez
ayrılarak Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı kurulmuştur293. Dış Ekonomik İlişkiler
Bakanlığı 26 Mart-11 Aralık 1971 tarihleri arasında çok kısa bir süre faaliyette
bulunmuştur. Bu dönemden itibaren Türkiye’deki bakanlık yapılanmasında birçok
görev değişikliği ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiş; sanayi, dış ticaret,
maliye, hazine ve planlama gibi iç ve dış ekonomi politikalarında ağırlığı olan
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alanlarda çeşitli birleşme ve ayrılmalar yaşanmıştır. Bu kurumsal değişim olgusu,
Türkiye’nin dışa açılma çabalarının doğal bir sonucu olarak görülebilir294.
Öte yandan, 1970’li yıllarda özel sektörün de dış ekonomik ilişkilere dâhil
olmasıyla birlikte, ekonomi bürokrasisinin ve iş dünyasının diplomatik ve örgütsel
yeteneklerinde artış görülmüş; bu dönemde ilk önemli açılım Ortadoğu ve Kuzey
Afrika pazarlarına yönelik olarak inşaat alanında gerçekleştirilmiştir295. Ayrıca, Türk
firmalarının iş yaptıkları ülkelerde ödeme sorunlarıyla karşılaşması; bu firmaların hem
yatırımcı, hem finansör, hem de tüccar olmalarını ve bu alanlarda Batılı firmalara
oranla daha deneyimli hale gelmelerini sağlamıştır296.
1980 sonrasında, ithal ikameci politikalar bırakılarak piyasa ekonomisi ve
ihracata dayalı büyüme politikası benimsenmiştir. 1980’lerde yaşanan yapısal
değişimle birlikte, tarım ve sanayi ürünleri için pazar arayışı tetiklenmiş; yurt dışı
müteahhitlik hizmetleriyle dış ticaret gelirleri artmış, ihracata konu olan kalemler
çoğalmıştır. Tekstil ve gıda sektörünün başını çektiği ihracat artışı ile birlikte küçük
ve orta ölçekli girişimci sınıf da ortaya çıkmaya başlamıştır297. Türk ihracatçıların dış
dünyayla iletişimini ve iş birliğini artırmak için 1986 yılında Türkiye Odalar ve
16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasal
altyapısı tesis edilmiş; 24 Haziran 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda parlamenter
hükümet sistemi bırakılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girmiştir. 9 Temmuz 2018
tarihinde çıkarılan son Bakanlar Kurulu kararıyla anayasadaki değişikliklere uyum sağlamak için tüm
kamu kurum ve kuruluşları kapatılmış ve bütün mevzuatta “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
şeklinde değiştirilmiştir. 10 Temmuz 2018 tarihinde ise 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CTHCK) ile yeni bir örgütlenme modeli benimsenmiş;
Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı yeniden oluşturulmuş, bakanlık sayısı azaltılmış ve çeşitli kurum ve
kuruluşlar yeniden oluşturulmuştur. Bu kararname, iç ve dış ekonomik ilişkiler alanında da yeni
düzenlemeler getirmiştir. Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı birleştirilerek Hazine ve Maliye
Bakanlığı; Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleştirilerek Ticaret Bakanlığı
kurulmuştur. Ayrıca, Kalkınma Bakanlığı kapatılarak bu kurumdan farklı olarak Cumhurbaşkanlığı’na
bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kurulmuş; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı
ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmıştır. Ayrıca, kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren
çeşitli genel müdürlükler veya bağlı kuruluşlar da bu kararnameyle farklı bakanlıkların bünyesine dahil
edilmiştir. Detaylı bilgi için bknz. (Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf). Bu tez çalışması 2018 yılı
Temmuz ayı itibarıyla tamamlanmasına rağmen, söz konusu dönemde gerçekleşen yönetim sistemi
değişikliği nedeniyle Kalkınma Bakanlığı kapatılmış ve tez çalışmasına resmi onay alınamamıştır.
Aradan geçen 7 aylık süre içerisinde mevzuat değişiklikleri ve kurumsal yapılanmalar dikkate alınarak
tez tekrar güncellenmiştir. Ancak ilerleyen bölümlerde kapatılan ya da birleştirilen kurumlara “mülga”
ifadesiyle yine de atıf yapılmaktadır; çünkü söz konusu dönemde anılan kurum temsilcileriyle sözlü
görüşmeler yapılmış ve ayrıca kurumların stratejik planları incelenmiştir.
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Öğütçü, 1998: 174
296
a.g.e.: 134
297
Yalçınkaya, 2004: 17
294

88

Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
faaliyetlerine başlamış; Türkiye’nin ihracata yönelik stratejisini desteklemek amacıyla
1987 yılında Türk Eximbank kurulmuş; aynı yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile
teknik yardımın DPT Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda yapılması kararlaştırılmıştır.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılması, 1990 sonrasında
Türkiye için yeni pazarlar ortaya çıkarmıştır. Eski Doğu Bloku ülkelerinde yaşanan bu
dönüşüm, Türkiye için bir fırsat olarak ele alınmıştır. Daha önce bu ülkelere yönelik
yakın bir iş birliği politikası belirlemeyen Türkiye, bölge ülkeleriyle çeşitli iş birliği
zeminleri ortaya koymaya çalışmış ve çeşitli örgütlenmelere gitmiştir. Bu dönemde,
Türkiye’nin öncülüğü ile gündeme gelen bir ‘uluslararası örgütler enflasyonu’nun
yaşandığı da ifade edilmektedir. Bu örgütlerle, Türkiye pazar ihtiyacını gidermeye
çalışmış; üç kriz bölgesinde (Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu) etnik, siyasi, ekonomik
ve toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışmıştır298. Öğütçü’ye göre, Türkiye’nin
1970’lerde başlayan ve 1980 sonrasında hızlanarak gelişen dışa açılım çabası, aslında
1990’lı yıllarda tam olarak yerine oturmuştur. Bu yıllarda siyaset ve ekonomi ayrımı
kalkmaya başlamış, iç politika ve dış politika birbirine daha fazla eklemlenmiş, dış
ekonomik ilişkiler yurt içi ekonomiyle daha fazla iç içe geçmiştir299.
2000’li yıllara gelindiğinde Türk dış politikasının ilgi alanı zamanla
genişlemiştir. AB’ye tam üyelik, NATO’yla müttefiklik ilişkileri ve transatlantik
ilişkiler bağlamındaki çok taraflı diplomasinin yanı sıra, tarihi ve kültürel bağların
bulunduğu Balkan, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerine yönelik bölgesel
açılımlar ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak, Sahra altı Afrika, Latin Amerika ve
Asya-Pasifik gibi uzak coğrafyalardaki ülkelere yönelik diplomatik girişimlerde de
artış yaşanmıştır. Bu dönemde, Türk dış politikası önceki dönemlere kıyasla daha aktif
bir karakter kazanmış; Türkiye birçok bölgesel sorunda arabulucu ve civar
coğrafyalarda sorun çözen ülke konumuna gelmiş; ‘yüksek politika’ya dayalı güvenlik
temelli bir felsefe yerine, ‘alçak politika’ya dayalı ekonomi ve kültürel unsurları içeren
bir stratejiyle hareket etmiştir300.

Yalçınkaya, 2004: 18-19
Öğütçü, 1998: 22
300
Kutlay, 2012: 102
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3.1.2. Ekonomi, İş ve Zirve Diplomasisinin Gelişimi
Türkiye’nin ekonomi diplomasisi, 1950’li yıllar sonrasında kurumsal bir
yapıya kavuşmaya başlamıştır. Bu dönemden itibaren, ülkelerle Ekonomik, Ticari,
Bilimsel, Kültürel ve Teknik İş Birliği Anlaşmaları imzalanarak, ikili ilişkilerin hukuki
zemini oluşturulmaya başlanmıştır. Örneğin, Almanya ile 1952, Japonya ile 1955,
Hindistan ile 1978 ve Brezilya ile 1995 yıllarında bu çerçeve anlaşmalar imzalanmıştır.
Bu temel anlaşmalarla ekonominin birçok alanında iş birliği niyeti ortaya konulmuş,
Türkiye ile diğer ülkeler arasında ikili komisyonlar oluşturulmuş, tüm ulusal kurumlar
bu komisyonlarda alınan kararlar çerçevesinde iş birliği geliştirmeye çalışmıştır.
Dolayısıyla, ekonomi diplomasisi bürokratik bir çerçevede yürütülmüştür.
İş diplomasisi, 1980 sonrasında piyasa ekonomisi ve ihracata yönelik
sanayileşme hedefi doğrultusunda özel sektörün dış ekonomik ilişkilerde ön plana
çıkmasıyla birlikte gündeme gelmiştir. 1985 yılında ilk İK olan Türk-Amerikan İş
Konseyi301 ve 1986 yılında ise DEİK faaliyetlerine başlamıştır. DEİK dış ticaret, dış
yatırım ve müteahhitlik başta olmak üzere, Türk özel sektörünün dış ekonomik
ilişkilerini yürütme görevini üstlenmiştir302. Daha sonra DEİK bünyesinde kurulan
birçok İK aracılığıyla iş adamları bürokrasiye ek olarak gayri resmi diplomasi
yürütmeye başlamış, diğer ülkelerdeki muhataplarıyla iş geliştirme çalışmalarını
sürdürmüşlerdir.
Zirve diplomasisi de 1980 sonrasında Türkiye’nin gündeminde yer almış ve
siyasiler tarafından diğer ülkelere üst düzeyli ziyaretler yapılmıştır. Bu ziyaretlere iş
dünyası da dâhil edilmiş ve dış politika yapım sürecinde özel sektör de rol almaya
başlamıştır303. 2002 sonrasında üst düzeyli siyasiler tarafından tekrar yoğun bir şekilde
kullanılan zirve diplomasisi ve resmi ziyaretler, Türkiye’nin diğer ülkelerle siyasi ve
ekonomik ilişkilerini kurumsallaştırma amacı taşımaktadır304. Stratejik ortaklık
anlaşmaları veya stratejik iş birliği bildirileri ile kurulan yüksek düzeyli komisyonlar
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Altun, 2009: 88
DEİK, (çevrimiçi), https://www.deik.org.tr/deik-deik-hakkinda, 14 Ekim 2017
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aracılığıyla başbakan veya cumhurbaşkanı seviyesinde diğer ülkelerle düzenli iş birliği
temasları gerçekleştirilmektedir.
Türkiye, kamu-özel sektör-siyasetçi üçlüsünün diplomatik kapasitesi ve
girişimi

doğrultusunda, ekonomi

temelli

dış

politika

yaklaşımını

giderek

güçlendirmekte ve ikili iş birliği seviyesini hukuki ve kurumsal düzlemde
yükseltmektedir305. Bunlara ek olarak, son yıllarda Türkiye’nin tematik diplomasi
alanları da ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanlığı Stratejik
Araştırmalar Merkezi (SAM) tarafından 2015 yılında hazırlıklarına başlanan “21.
Yüzyılda Diplomasi” başlıklı proje kapsamında, diplomasinin çeşitli alanlar
bakımından ele alınacağı bir konferans düzenlenmesi ve sonrasında diplomasiyi enerji,
çevre, ekonomi, sağlık, kültür gibi birçok alan açısından ele alan bir kaynak kitap
oluşturulması öngörülmüştür. Ancak, söz konusu projeye ilişkin daha sonra herhangi
bir gelişme olmamıştır306.
3.1.3. Kurucu Anlaşmalardaki Sayısal Gelişmeler
Dış politikadaki etkinlik alanının genişletilmesi ve ikili iş birliğinin diplomatik
temelinin atılması amacıyla Büyükelçilik sayısı yıllar içinde artış göstererek, 2002
yılında 93 olan Büyükelçilik sayısı 2016 yılı sonu itibarıyla 135’e yükselmiştir307.
Türkiye’nin hâlihazırda 130 ülkeyle Ekonomik, Ticari, Bilimsel, Kültürel ve
Teknik İş Birliği Anlaşması; 76 ülkeyle YKTKA, 85 ülkeyle ÇVÖA, 20 ülkeyle de
STA yürürlükte bulunmaktadır308. Stratejik iş birliği girişimlerinin artmasıyla birlikte,
SO anlaşmaları, ortak siyasi bildiriler veya üst düzeyli ziyaretler kanalıyla kurulmuş

Yeşiltaş ve Balcı, 2011: 22, 29
Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://sam.gov.tr/tr/21-yuzyilda-diplomasikonulu-proje-hazirlik-veistisare-toplantisi/, 15 Kasım 2017
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Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/2016-yili-idare-faaliyetraporu.pdf, 14 Ekim 2017
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Ticaret Bakanlığı, (çevrimiçi), https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/ticari-ekonomik-anlasmalar;
Resmi Gazete, (çevrimiçi), http://www.resmigazete.gov.tr, 14 Ekim 2017. Ülker ile yapılan görüşmede
(14 Eylül 2017), son dönemde yapılan yeni anlaşmalarda teknik sözcüğünün çıkarıldığı, çünkü Ekonomi
Bakanlığı’nın teknik bir işinin olmadığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, teknik iş birliğinin ekonomik ve
ticari anlaşmalardan ayrı tutulması gibi bir yaklaşım benimsendiği anlaşılmaktadır.
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olan Türkiye’nin hâlihazırda 41 tane SO’su bulunmaktadır309. Bu anlaşmaların ve
bildirilerin imzalandığı ülkeler listesi Ekler kısmında yer almaktadır.
Bunların yanı sıra, hemen hemen bütün sektörel alanlarda sayıları giderek artan
ikili anlaşmalar, iş birliği protokolleri, mutabakat zaptları ve iyi niyet beyanları da ikili
ilişkilerin hukuki zemininde yer almakta ve birçok kamu kurumu tarafından çeşitli
ülkelerle imzalanmaktadır.
Zirve diplomasisi açısından bakıldığında, 2003-2014 yılları arasında, 5 kıtadan
93 ülkeye Başbakan seviyesinde toplam 305 üst düzeyli resmi ziyaret yapılmıştır310.
2002 yılında 36.1 milyar ABD Doları olan ihracat 2017 yılı sonu itibarıyla 157,0
milyar ABD Dolarına311; 85 milyon ABD Doları olan Resmi Kalkınma Yardımları
(RKY) 2017 yılında 8.1 milyar ABD Dolarına312 ve yurt dışı yatırım stoku ise 5.9
milyar ABD Dolarından 2016 yılında 38,0 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır313. İhracat,
RKY ve yurt dışı yatırımların yıllar içerisindeki değişimi EK-4’te tablo olarak yer
almaktadır. 2016 yılında ihracat yapılan ülke sayısı 224, doğrudan Türk yatırımı
bulunan ülke sayısı 107 ve Resmi Kalkınma Yardımı yapılan ülke sayısı 116’dır314.
3.1.4. Dış Ekonomik İlişkiler İçinde İkili İş Birliğinin Yeri
Onuncu Kalkınma Planı Kalkınma için Uluslararası İş Birliği Altyapısının
Geliştirilmesi Programı Eylem Planı’nın üçüncü bileşeni olan ‘Kamu Kurumlarının
Dış İlişkiler Birimlerinin Güçlendirilmesi ve Faaliyetlerinin Etkinleştirilmesi’
kapsamında, mülga Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından 2015 ve 2016
yıllarında ayrı ayrı olmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dış İlişkiler
Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2015-yilina-girerken-dispolitikamiz.pdf; http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2016-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf; http://
www.mfa.gov.tr/site_media/html/2017-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf; mülga Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüğü, (çevrimiçi), https://kdk.gov.tr/haber/yuksek-duzeyli-isbirligi-mekanizmalari/452, 15
Ekim 2017
310
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(2017 yılı verisi geçicidir). Türkiye’nin 2016 yılında yaptığı 6.5 milyar Dolarlık RKY’sinin 5.9 milyar
Doları kamu acil yardımlarından oluşmaktadır.
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Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. Raporlarda, kamu kurumlarının dış dünyayla
gerçekleştirilen temasları, yapılan anlaşmalar, kabul edilen ve düzenlenen ziyaretler;
ikili, bölgesel ve çok taraflı iş birliği açısından değerlendirilmiştir. Söz konusu
raporlara göre Türkiye’nin ikili temasları, bölgesel ve çok taraflı temaslara oranla daha
yüksek seviyededir315. Ancak, söz konusu raporlarda tüm kamu kurumlarının ikili
ekonomik iş birliği verileri bulunmamakta ve özellikle ikili iş birliği mekanizmalarına
dair veriler de sistematik bir sınıflandırmaya tabi tutulmamaktadır.
Öte yandan, Türkiye’nin genel olarak dışa açılma politikalarının oluşturulması,
bölge stratejileri geliştirilmesi, ekonomi temelli bir dış politika anlayışının ortaya
konulması gibi girişimleri bulunmaktadır. Ancak, ikili iş birliğine dair çizilen genel
bir vizyon ve ülkelerle birebir nasıl bir ilişki kurulacağı, bu ilişkinin seviyeleri,
aktörleri, mekanizmaları, içeriği gibi hususlarda bir çerçeve bulunmamaktadır.
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan bir görüşmede, ikili iş birliğinin bölgesel ve
çok taraflı iş birliğine göre daha değişken ve hızlı bir yapıda olduğu, bu nedenle ikili
ilişkilere dair genel bir vizyonun ortaya konulmasının zor olduğu ifade edilmiş; ancak,
ikili iş birliğinin genel görünümünün ortaya konulmasının ve bir yol haritasının
oluşturulmasının faydalı olacağı vurgulanmıştır316.
Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan görüşmede, bölgesel ve çok taraflı iş
birliğinin bilgi ve belge yönünden daha zengin olduğu, dolayısıyla bu boyutlar üzerine
daha fazla düşünce geliştirilebildiği; ancak hızlı protokol gerektiren doğasından ve
pratik yapısından dolayı ikili iş birliği diplomasisine bütüncül bir bakışın ortaya
konulamadığı iddia edilmiştir317.
İcracı bakanlık temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ise, bölgesel ve çok taraflı
iş birliğinin ikili iş birliğine göre daha planlı olduğu, bilgi ve belge yönünden de daha
zengin olduğu iddia edilmiştir. Ancak, ikili iş birliğinde genel bir planlama yapmanın
zor olduğu dile getirilmiştir. Bu zorluklara rağmen, ikili iş birliği uygulamalarının
genel bir görünümünün ortaya konulması gerektiği, bu alanda bir eksiklik bulunduğu
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ve ikili iş birliğinde etkinlik sağlayacak politikaların geliştirilmesi için bu alan üzerine
araştırma yapılmasının faydalı olacağı ifade edilmiştir318.
Türkiye’nin ikili diplomatik, hukuki ve kurumsal çerçeve oluşturma
girişimleri; her ülke gibi ihracatını artırarak ulusal ekonomik büyümesine katkı
sağlama, dış yardımlarını artırarak uluslararası alanda etkin bir ülke konumuna gelme
ve dış yatırımlarını da artırarak diğer ülkelerde ekonomik, sosyal ve siyasi varlığını
artırma amaçlarına ulaşmak için birer araçtır.
İkili, bölgesel ve çok taraflı iş birliği göz önüne alındığında, hiçbirinin daha az
önemli olduğu iddia edilemez. Bu boyutlar birbirinin tamamlayıcısıdır. Ancak, ikili
ilişkiler uluslararası ilişkilerin temel bloğunu oluşturmakta, bölgesel ve çok taraflı
süreçlerin de kaynağında yer almaktadır. Türkiye’nin ikili iş birliğine dair verilerine
ve diplomasi trafiğine bakıldığında, ikili ekonomik ilişkiler alanının önemli boyutlara
ulaştığı gözlenmektedir. Böylesine yoğun bir ekonomi, iş ve zirve diplomasisi trafiği,
aktörler arasında etkin bir koordinasyon ve ikili iş birliğine dair stratejik yaklaşımı
gerektirmektedir.
3.2. Politika Koordinasyonu
3.2.1. Kamu Kurum ve Kuruluşları
Temel Aktörler
Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türk İş
Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’nın ikili dış ekonomik ilişkilerin
temel aktörlerinden olduğu söylenebilir. Bu kurumlar ikili ekonomi diplomasisinin
hem politika belirleyicileri hem de uygulayıcı kurumları olarak, aslında bütün
birimleriyle

birlikte

dışa

yönelik

faaliyetlerini

sürdürmekte,

dolayısıyla

Bakanlık/Başkanlık içindeki tek bir dış ilişkiler biriminin koordinasyonuyla hareket
etmemektedirler.
Dışişleri Bakanlığı, dış ilişkileri tüm boyutlarıyla ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliğinde bulunarak yürütme, yönlendirme, geliştirme ve ülkenin

318
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çıkarlarını koruma doğrultusunda hareket etmektedir. Ticaret Bakanlığı, dış ticaret
politikasının geliştirilmesi ve dış ticaret politikasına ilişkin faaliyet ve temasların
koordinasyonunun sağlanması, yurt dışı yatırımların gözetim, denetim ve
yönlendirilmesine ilişkin mevzuatın hazırlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasından
sorumlu kurum olarak görev yapmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu kurum
ve kuruluşlarının ekonomik, sosyal ve kültürel politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde
koordinasyonu sağlamak ve uygulamayı etkin bir biçimde yönlendirmek; kalkınma
planlarının ve yıllık programların uygulanmasını izlemek ve koordine etmekten
sorumludur. TİKA ise, ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim
alanlarındaki iş birliğini programlar ve projeler aracılığıyla geliştirmekten ve
yapılacak yardımlarla ilgili süreçleri yürütmekten sorumludur.
İkili ekonomik iş birliğinin koordinasyonu açısından bakıldığında ise, ikili
ekonomi diplomasisine ilişkin yasal düzenlemelerin aşağıdaki gibi olduğu
görülmektedir:
1 Nolu CTHCK’nin 136’ncı maddesine göre, Dışişleri Bakanlığı’nda iki adet
İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü bulunduğu, bunlardan bir tanesinin Türkiye'ye
komşu ülke veya bölgelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli
olan çalışmaları yürüttüğü, diğerinin ise belirtilen ülke ve bölgeler dışındaki diğer
ülkelerle ikili düzeydeki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli
faaliyetleri yürüttüğü belirtilmektedir. Kanunda ikili iş birliği mekanizmalarına ilişkin
bir ifade yer almamaktadır.
1 Nolu CTHCK’nin 454’üncü maddesine göre, Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü’nün görevleri “a- İkili ticarî ve ekonomik konular ile Bakanlığın görev
alanına giren diğer konularda uluslararası müzakereleri yürütmek ve bu ilişkilerden
kaynaklanan hakların takibi ve yükümlülüklerin ifası amacıyla yurt içinde ve yurt
dışında koordinasyonu sağlamak ve gerektiğinde anlaşma yapmak; b- İki taraflı
ekonomik iş birliği anlaşmaları, mal ve hizmet ticaretine yönelik iki taraflı ve bölgesel
ticaret, ekonomik, sınai, teknik iş birliği, tercihli ticaret ve benzeri anlaşmaları
gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlamak, müzakereleri
yürütmek, imzalamak, anlaşmayı uygulamak, uygulanmasını sağlamak; c- Karma
Ekonomik Komisyon, Ortak Komite, Ortaklık Konseyi ve benzeri ikili ticarî ve
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ekonomik iş birliği platformları vasıtasıyla ikili ve bölgesel ticarî ve ekonomik iş birliği
faaliyetlerini, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde yürütmek, izlemek ve gerekli
tedbirleri almak, ülkemizin zikredilen nitelikte anlaşması bulunmayan ülkelerle ticarî
iş birliğini geliştirmek; ç- İki taraflı ekonomik iş birliği ve ticaret anlaşmaları ve çok
taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe
koymak ve uygulamak”tır.
13 Nolu CTHCK’nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın
İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’nün görevlerini
düzenleyen 9’uncu maddesine göre; anılan genel müdürlük “ c- [...] ikili kalkınma,
ekonomik ve ticari iş birliğinin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık
programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde
yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak; ç- gelişmekte olan ülkelerin kalkınma
çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini
yürütmek; e- ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere iş
birliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına destek olmak” şeklinde
görevlendirilmiştir. Kararnamede ikili iş birliği mekanizmalarına ilişkin bir ifade yer
almamaktadır.
4 Nolu CTHCK (madde 521 ve 522) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlanan TİKA’nın temel görevlerinden birisi “iş birliğinde bulunulması hedeflenen
ülke ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki
ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde projeler ve faaliyetler
temelinde geliştirmek, söz konusu ülke ve toplulukların kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına
uygun iş birliği program ve projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, bununla ilgili
gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak ve bunların uygulanmasında koordinasyonu
sağlamak”tır. Kararnamede ikili iş birliği mekanizmalarına ilişkin bir ifade yer
almamaktadır.
İcracı Bakanlıklar
İcracı bakanlıklar, kendi sorumlu oldukları alanda politika ve strateji belirleme
yetkileri olsa da, ikili iş birliği diplomasisinde temel aktörlerin çizdiği yön
doğrultusunda iş birliği gerçekleştirmekte; dış ekonomik ilişkilerin temel aktörleri olan
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kurumlardan gelen talepler ve yönlendirmeler şeklinde başlatılan ikili iş birliği
sürecine katkı vermektedir. İcracı bakanlıkların giderek uluslararasılaşması, bu
kurumların diğer temel aktörlerin yanında güçlü bir konuma gelmesini sağlamaktadır.
İkili iş birliği mekanizmaları açısından icracı bakanlıkların teşkilat ve görevleri
hakkındaki kanunların ve kanun hükmünde kararnamelerin mevcut durumuna
bakıldığında, icracı bakanlıkların kuruluş mevzuatlarında genel olarak ikili iş birliği
ve özel olarak ikili mekanizmalar bakımından bir standart olmadığı anlaşılmaktadır.
İcracı bakanlıkların ikili iş birliğine dair görevleri Tablo 3.1’de yer almaktadır.
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Tablo 3.1. İkili Ekonomik, Ticari, Bilimsel, Kültürel ve Teknik İş Birliği ile İkili
İş Birliği Mekanizmalarına Yönelik Kamu Kurumlarının Görevleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Madde 395: “Bakanlığın yabancı ülkeler [...] ile ilişkilerini yürütmek,
koordinasyonu sağlamak, iki [...]taraflı bilimsel, sınai ve teknik iş birliği anlaşmaları [...]ve protokollerinin
hazırlanmasına yardımcı olmak”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Madde 97: “Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve
uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik iş birliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli,
etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. [...] Bakanlık faaliyetleri
çerçevesinde yurt dışından gelen heyetler ve Bakanlıktan yurt dışına gönderilecekler ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek”
Tarım ve Orman Bakanlığı, Madde 422: “Bakanlığın yabancı ülkeler [...] ile ilişkilerini yürütmek, koordinasyonu
sağlamak, ikili [...] bilimsel, sınai ve teknik iş birliği anlaşmaları ile [...] protokollerinin hazırlanmasına yardımcı
olmak”
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Madde 289: “Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası
kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek, […] kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin
hükümetleriyle akdedilecek iş birliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına
ilişkin işlemleri yürütmek”
Milli Eğitim Bakanlığı, Madde 315: “Bakanlığın [...] ikili anlaşmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, [...] eğitim
ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle iş birliğine
yönelik işleri yürütmek”
Sağlık Bakanlığının, Madde 360: “Sağlık alanında yabancı ülkelerle [...] ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve
bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek, ikili [...] anlaşma ve sözleşmelere ilişkin
işlemleri yürütmek”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Madde 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484: “Karayolu ulaştırma hizmetlerinin,
[...] Demiryolu ulaştırma hizmetlerinin, [...] Deniz ve içsular ulaştırma hizmetlerinin, [...] Tehlikeli mal taşımacılığı
ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin, [...] Deniz hukuku ve deniz ticaretinin, [...] Tersaneler ile gemi ve diğer deniz
araçları yapımı, bakımı, onarımı, donatımı ve geri dönüşümü ve liman, iskele ve benzeri kıyı yapısı işletmecilik
faaliyetlerinin, [...] Haberleşme, posta ve bunlarla ilgili evrensel hizmetlerin, [...]Görev alanıyla ilgili hizmetlerin
gerektirdiği uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak”
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Madde 222, 225: “Uluslararası vergi ilişkileri ile ikili [...] anlaşmalara ilişkin
çalışmaları gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yürütmek; [...] sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür
yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların
uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemleri bu
konularla ilgili olarak yabancı devlet ve bunların temsilcileriyle mali ve ekonomik konularda temas ve
müzakerelerde bulunmak”

Kaynak: 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180710-1.pdf, 10 Temmuz 2018

Kararnamesi,

Kamu kurumlarının kuruluş kanunlarında ülkelerle imzalanan ikili ekonomik,
ticari ve teknik iş birliği anlaşmalarının uygulanması ve Sekretarya kurumların
koordinasyonunda yürütülen ikili iş birliği mekanizmalarına katkı verilmesi
konusunda bir standardın olmadığı görülmektedir. Bazı kurumların kanunlarında ikili
ekonomik ve ticari anlaşmalara atıf yapılmakta, bazılarında ise ikili mekanizmalara
doğrudan ve detaylı bir şekilde yer verilmektedir.
Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan bir görüşmede; ikili iş birliği
süreçlerinin koordinasyonu bakımından mevzuattaki eksikliklerden dolayı, diğer
ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesinde sistematik olmayan bir diplomasi ve diyalog
trafiği yürütüldüğü belirtilmiştir. Özellikle ikili iş birliği mekanizmaları arasındaki
ilişkinin belirli olmamasının, icracı bakanlıkların hem Dışişleri Bakanlığı hem de
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mülga Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla aynı ülkeyle benzer iş birliği süreçleri
yürütmesine neden olduğu belirtilmiştir319.
3.2.2. Özel Sektör Kuruluşları
Türkiye’nin ikili ekonomik ilişkilerinde birçok özel sektör kuruluşu aktif
olarak yer almakla birlikte, DEİK bir çatı kuruluş olarak tüm özel sektör kuruşları
arasında ön plana çıkmakta; bu durum DEİK’in ‘özel sektörün Dışişleri Bakanlığı’
olarak nitelendirilmesine de yol açmaktadır320. DEİK 1986 yılında bir çatı kuruluş
olarak faaliyetlerine başlamasına rağmen, Çalışma ve Kuruluş Esasları TOBB
Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 1988 tarihli ve 94916 sayılı kararı ile yürürlüğe
konulmuş ve bu tarihten itibaren resmen TOBB’a bağlı olarak faaliyetlerini
sürdürmüştür321. DEİK’in tüzel bir kişiliğe kavuşturulması ise 2004 yılında
gerçekleşmiş, sonraki yıllarda da DEİK Yönetmeliği’nde çeşitli değişiklikler meydana
gelmiştir322.
11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla birlikte DEİK,
TOBB’un bağlı kuruluşu olmaktan çıkarılmış; mülga Ekonomi Bakanlığı’nın gözetimi
ve denetimi altında özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip olarak faaliyet
göstermeye devam etmiş; aynı zamanda Türk özel sektörünün dış ekonomik
ilişkilerdeki tek temsilcisi olarak görevlendirilmiştir323. DEİK’in, ticaret ve sanayi
odaları, dernekler ve birliklerden oluşan 94 tane kurucu kuruluşu bulunmaktadır. 2017
yılındaki yeniden yapılandırmayla birlikte, DEİK Yönetim Kurulu, dört ana kurucu
kuruluş olan TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) temsilcileri ile
diğer kurucu kuruluş temsilcilerinden oluşan bir yapıyla faaliyetlerine devam
etmektedir324.
9 Nisan 2016, sözlü görüşme
Altun, 2009: 403
321
Altun, 2010: 291; TOBB, (çevrimiçi), https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/
Mevzuat/Tobb/deik.pdf, 8 Kasım 2017
322
Altun, 2009: 143
323
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı
Resmi Gazete)
324
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (26
Kasım 2017 tarihli ve 30252 sayılı Resmi Gazete)
319
320

99

26 Kasım 2017 tarihli ve 30252 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik”e göre, DEİK Genel Kurulu, “DEİK çalışma programını, [Türkiye’nin]
dış ekonomik ilişkileri, kalkınma planları, hükümet programları, yıllık ve orta ve uzun
vadeli hedefleri göz önünde bulundurarak karara bağlamak” görev ve yetkisine
sahiptir. DEİK’in ikili ekonomik ilişkiler bakımından görevleri ise “Türkiye'nin
yabancı ülkelerle olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, Türkiye'nin
ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, özel sektörü temsilen hükümetler
arası müzakerelere katılmak, çeşitli ülkeler, bölgeler, kurumlar ile ilişkilere yönelik
sektörler itibarıyla veya genel ekonomik konularda stratejiler hazırlamak ve bu
stratejileri ilgili kurum ve kuruluşlara önermek, ikili ekonomik ilişkileri iş konseyleri
aracılığıyla yürütmek”tir.
Yönetmeliğe göre; iş dünyasının sınai ve coğrafi değerlendirmeleri ile ülkenin
stratejik hedefleri ve menfaati göz önünde bulundurularak DEİK Yönetim Kurulu
tarafından yapılan öneri üzerine, İK’ler Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulmaktadır.
Kurulan İK’lerin DEİK’ten bağımsız bir yapı izlenimi yaratması engellenmekte;
yönetmeliğe aykırı İK veya yönetmelik dışındaki herhangi bir ikili mekanizmada İK
ibaresi kullanılması da yasaklanmaktadır. Bu durum, ikili diplomasi faaliyetleri
bakımından devletin özel sektör üzerinde düzenleyici bir yetkiye sahip olduğunu ve
özel sektörün de kendi içinde bir çatı kuruluşa bağlı olarak hareket ettiğini
göstermektedir.
DEİK’in bağımsız bir yapıya sahip olmamasının ve bürokratik mekanizmadan
etkilenmesinin önemli bir eksiklik olduğu iddia edilmektedir325. Özkan da Türk iş
kuruluşlarının birer aktör olarak dış politikada kendilerine alan açmalarına rağmen,
devletin ikili ilişkilerde hala baskın bir aktör olarak zaman zaman iş kuruluşlarına
sağlanacak olanak ve ayrıcalıkları belirleyebildiğini ve bazı kuruluşların statüsünde
değişiklik yaparak bu kuruluşların özerk faaliyet alanlarını şekillendirdiğini
belirtmektedir326. Ayrıca, iş kuruluşlarının statüsünde yapılan değişikliklerin, özel
sektörün ödül/yaptırım vasıtasıyla diplomasi sürecine dâhil edilmesi ve kamu

325
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Altun, 2009: 403
Özkan, 2015: 13
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yararı/ulusal çıkar odaklı faaliyetlerde bulunması bakımından kolaylaştırıcı; ancak
devletle özel sektör arasında dikey ve hiyerarşik bir ilişki oluşturduğu için iletişim
mekanizmaları açısından zorlaştırıcı olduğunu iddia etmektedir327.
3.2.3. Koordinasyon Kurulları
Türkiye iç ve dış ekonomi politikalarının ağırlığına ve yönelimine bağlı olarak,
geçmişte tüm aktörlerin bir araya geldiği bakanlıklar arası koordinasyon kurulları
oluşturmuştur.

Bu

kurulların

toplantıları

çeşitli

bakanlık

temsilcilerinden

oluşmaktayken; kimisi karar alma ve uygulama işlevine sahip ve kimisi bağlayıcı
olmayan tavsiye kararları alarak danışma kurulu şeklinde işlev görmekteyken; 10
Temmuz 2018 tarihinde çıkarılan 1 Nolu CTHCK’ye göre koordinasyon sağlayan bazı
kurul ve komiteler yürürlükten kaldırılırken bazıları ise hala faaliyet göstermektedir.
Örneğin, Yüksek Planlama Kurulu kaldırılırken, yatırımlarla ilgili görev ve
sorumluluğu bulunan bakanlar ile çeşitli iş kuruluşlarının başkanlarından oluşan
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Türkiye’deki yatırımları
düzenlemek ve politika önerileri geliştirmek bağlamında hala faaliyet göstermektedir.
İhracata yönelik 2023 İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu ile dış yardıma
yönelik TİKA Danışma Kurulu, 1 Nolu CTHCK sonrasında resmen yürürlükten
kaldırılmıştır. Türkiye’nin yurtdışı yatırımlarını sistematik bir şekilde planlayan DEİK bünyesinde sadece özel sektörün oluşturduğu Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi
dışında- ve kamunun da rol aldığı bir koordinasyon kurulu da bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, 1 Nolu CTHCK dikkate alındığında; ihracat, yurtdışı yatırım ve dış
yardım alanlarına ilişkin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının
faaliyet ve eylemlerine yön gösterecek kararlar alan ve kamu ile özel sektörün dâhil
olduğu koordinasyonu sağlayan koordinasyon kurullarının hâlihazırda bulunmadığı
görülmektedir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı Dış Ekonomik İlişkiler Özel İhtisas Komisyonu
(ÖİK) Raporunda, dış ekonomik ilişkilerdeki açılımların önceliklerini ve araçlarını
kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının birlikte değerlendirmeleri gerektiği
belirtilmiştir. Bu kapsamda, dış ekonomik ilişkilerin önde gelen kurumlarının
327

Özkan, 2015: 14-15
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oluşturduğu ve sekretaryasını DEİK’in yapabileceği bir konsey kurulması önerilmiştir.
Konseyin temel işlevlerinin hedef pazarların belirlenmesi, dış yardımların
yönlendirilmesi ve uluslararası ekonomik platformlarda ortaya konacak ortak
stratejilerin üretilmesi olabileceği ifade edilmiştir328.
Öğütçü de kamunun ve özel sektörün yakın bir iş birliği içinde stratejik
yönlendirmeyi sağlaması gerektiğini, mülga Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun bu
işlevi kısmi ve daha dar bir katılımla yerine getirdiğini, dolayısıyla ekonomik
konularda yönlendirici olan ve ilgili tüm aktörleri içeren bir Ulusal Ekonomik Konsey
kurulmasının faydalı olacağını dile getirmiştir. Oluşturulacak bu konseyde dış
ekonomik ilişkilerin önde gelen tüm aktörlerinin temsil edilmesi ve kararlara katkı
vermesi gerektiğini belirterek, böylece alınan geniş tabanlı kararlara etkinlik
kazandırabileceğini ifade etmiştir329.
3.2.4. İkili İlişkiler İnsan Kaynağı
Gerek dış ekonomik ilişkilerin temel aktörlerinin gerekse icracı bakanlıkların
dış ilişkiler birimleri bünyesinde ikili iş birliği süreçlerinden sorumlu olan dairelerin,
iş yoğunluğu, personel yetersizliği, ikili ilişkiler dışındaki bölgesel ve çok taraflı
gündemlerden de sorumlu olma gibi sorunları bulunmaktadır. Bazı bakanlıklarda ikili
ilişkiler birimleri diğer birimlerden ayrı iken, bazılarında bölgesel ilişkileri de içine
alan bir birim olarak faaliyet göstermektedir. Bu ortak yapılanma doğal olarak ikili iş
birliğine ilişkin diğer ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi
açısından verimsiz sonuçlar doğurmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmede, ikili, bölgesel ve çok taraflı iş
birliğinin birbirinden ayrı tutulmasının zor olduğu, ancak yine de ikili iş birliğinin
geliştirilebilmesi için bu alana yönelik olarak personel istihdam etmenin ve uzman
kadro yetiştirmenin tüm kamu kurum ve kuruluşları için zorunlu olduğu dile getirilmiş;
Dışişleri Bakanlığı özelinde ise ikili ilişkilerde personel ihtiyacı olduğu belirtilmiştir.
Dışişleri Bakanlığı açısından diğer bir sorunun da yurt içi kadroların mevcut iş
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2007: 123
Öğütçü, 1998: 234-235
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yüklerinin fazla ve yurt içinde görevde geçen sürenin kısa olması gösterilmiştir.
Dolayısıyla belli konularda uzmanlaşmanın zor olduğu belirtilmiştir330.
Çevre

ve

Şehircilik

Bakanlığı’nda

yapılan

görüşmede,

Dışişleri

Bakanlığı’ndaki yurt dışı görevlendirmelerin icracı bakanlıklar açısından sorunlara yol
açtığı dile getirilmiştir. Örneğin, Dışişleri Bakanlığı’ndaki muhatap daire
başkanlığındaki personellerle yakın bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalışılırken,
bu personellerin yurt dışı göreve gitmesinin bakanlıklar arası koordinasyonda
sorunlara yol açtığı belirtilmiştir. Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili dairelerinin
personelinin sürekli değişmesi, icracı bakanlıklara gerek yabancı dildeki anlaşma ve
mutabakat zabıtlarının uluslararası hukuk açısından düzeltilmesi gerekse içeriğe
ilişkin görüş belirtilmesi açısından verilen desteğin kalitesinin azalmasına yol açtığı
vurgulanmıştır. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memurlarından ayrı
olarak bir uzmanlık kadrosunun oluşturulması gerektiği, istihdam edilecek uzmanların
da icracı bakanlıkların yapılanmasına bağlı olarak ilgili dairelerde görevlendirilmesi
gerektiği belirtilmiştir331.
Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde de ikili iş birliğinin
geliştirilmesinin

önündeki

engellerden

birinin

personel

yetersizliği

olduğu

vurgulanmıştır. Ülkelerle yapılan toplantıların ve varılan mutabakatların sonuçlarının
izlenebilmesi; gelecekte yeni iş birliği olanakları yaratılabilmesi ve özellikle ülke
uzmanlığı oluşturulabilmesi için kişi başına düşen ülke sayısının azaltılması gerektiği
belirtilmiştir. Örneğin, hâlihazırda KEK’lerin koordinasyonunu sağlayan Anlaşmalar
Genel Müdürlüğü’nde 40’a yakın bir personel olduğu, bu personelin birçok ülke ve
bölgeyle ilgilendiği, bunun sonucu olarak ikili iş birliğinin gerek içerik gerekse süreç
açısından geliştirilebilmesi için yeteri kadar politika üretilemediği iddia edilmiştir332.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, icracı
bakanlıkların dış ilişkiler birimlerindeki ikili ilişkiler birimlerinin olabildiğince ikili
diplomasiye odaklanması, bunun haricindeki diğer gündemlerle meşgul olmaması
gerektiği ifade edilmiştir. Örneğin, ikili iş birliği faaliyetlerinin hâlihazırda ‘Bölgesel

12 Eylül 2017, sözlü görüşme
20 Eylül 2017, sözlü görüşme
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ve İkili İlişkiler Şube Müdürlüğü’ tarafından yerine getirildiği, bu iki boyutun bir arada
ele alınmasının da ikili ilişkiler üzerine yoğunlaşma, içerik geliştirme ve ülke
uzmanlığını artırma bakımlarından olumsuz etkileri olduğu belirtilmiştir. Son olarak,
ülkelerle ikili iş birliğinin geliştirilmesi için icracı bakanlıklardaki ikili ilişkiler
birimlerinin etkinleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır333.
Mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilisi ile yapılan
görüşmede, çok sayıda ülkeyle yürütülen iş birliği süreçlerinden sınırlı sayıda uzman
personelin sorumlu olduğu, ikili ilişkilerdeki dosya yükünün yoğun ve bilgi
kaynaklarının sınırlı olduğu belirtilmiş; belirli ülkeler üzerine odaklanma ve
uzmanlaşmanın ise yabancı dil, ülke ve sektör bilgisi gerektirdiği dile getirilmiştir334.
3.2.5. Politika Yaklaşım Farkı
Dışişleri Bakanlığı dış politika, Ticaret Bakanlığı dış ticaret ve dış yatırım,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile TİKA ise dış yardım alanlarının
koordinasyonunu gerçekleştiren kurumlar olarak ele alınabilir. Öte yandan,
Türkiye’de dış ekonomik ilişkilerde birçok aktör ön plana çıktığı için hem politika
belirleme hem de uygulama açısından koordinasyon sorunları ortaya çıkmakta, bu olgu
kendini ikili ekonomik ilişkilerde de göstermekte, dolayısıyla bu alanda bir
koordinasyon eksikliği göze çarpmaktadır.
Dış ilişkileri tüm boyutuyla ele alarak diğer kurumlarla iş birliği içerisinde
hareket etmesine rağmen Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyon görevi gün geçtikçe
zorlaşmaktadır. Bakanlık bünyesinde meslek memurluğuna ek olarak bir uzmanlık
kadrosunun olmaması ve mevcut birimlerdeki personelin sürekli yurt dışı görevinde
olması, Bakanlık birimlerinde sektörel konularda derinlemesine bir uzmanlığın
oluşmasını engellemekte ve Bakanlığın ekonomi diplomasisinden ziyade siyasi
diplomasi yaklaşımıyla hareket etmesine neden olmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı genel olarak siyasal bir diplomasi anlayışına göre hareket
etmesine rağmen, Türkiye’nin artan ikili ekonomi diplomasisine uyum sağlama
yönünde zamanla bazı kurumsal değişiklikler geçirmiştir. Örneğin, Bakanlık
333
334

20 Eylül 2017, sözlü görüşme
22 Eylül 2017, sözlü görüşme
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bünyesinde tematik bir birim olan Kültür Diplomasisi Genel Müdür Yardımcılığı veya
coğrafi bazlı ve çok taraflı bir birim olan İslam İş Birliği Teşkilatı Genel Müdür
Yardımcılığı oluşturulmuştur. Ancak, Japonya ve Güney Kore’de olduğu gibi iş
diplomasisini daha kurumsal bir şekilde yürüten ve özel sektörle ilişkileri koordine
eden müstakil bir birim bulunmamaktadır. Diğer ülkelerle iş yapacak olan Türk
firmalarının ve işadamlarının sorunlarının çözümünde devlet desteği sağlanmasının;
bu amaçla Dışişleri Bakanlığı ile yakın iş birliği yapılmasının önemli olduğu
vurgulanmaktadır335. Kutlay da, devletin dış ilişkiler bürokrasisi ile özel sektör
arasında bir ilişki mekanizması olmadığını belirtmektedir336. Dışişleri Bakanlığı ile
yapılan görüşmelerde Bakanlık bünyesinde iş diplomasisine ilişkin faaliyetlerin birçok
farklı birim tarafından yerine getirildiği, dolayısıyla Bakanlık içinde bir dağınıklık
olduğu belirtilmiş; bu tematik alana ilişkin müstakil bir birimin kurulmasının faydalı
olacağı dile getirilmiştir337.
Dış ekonomik ilişkiler uzmanlık gerektiren ve teknik ayrıntıları olan bir alan
olduğu için, Dışişleri Bakanlığı’na ek olarak ikili ilişkilerin önde gelen diğer aktörü
olan Ticaret Bakanlığı ülkelerle yürütülen tüm sürece hâkim olmakta zorlanmakta;
Strateji ve Bütçe Başkanlığı da -her ne kadar iç ve dış ekonomik ilişkilere yönelik plan
ve programların uygulanmasını izlese de- kurumsal bakış açısı genel olarak iç
politikaya yönelik olmakta, dolayısıyla uygulayıcı konumdaki icracı bakanlıkların ikili
diplomatik süreçlerini yeterince takip edememektedir.
Öte yandan, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TİKA teşkilat kanunlarında, dış
yardımlara

ilişkin

politika

belirleme

yönünden

bir

boşluk

olduğu

değerlendirilmektedir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı “ c- [...] ikili kalkınma, ekonomik
ve ticari iş birliğinin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında
belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için
gerekli çalışmaları yapmak; ç- gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına
yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek; eülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere iş birliği içinde
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Altun, 2010: 430
Kutlay, 2011: 27
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olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına destek olmak” görevi kapsamında
hâlihazırda bir politika belirleme ve yönlendirme faaliyetinde bulunmamaktadır.
TİKA ise esasen uygulayıcı bir kuruluş olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Gökgöz bu duruma dikkat çekerek, Türkiye’de kalkınma iş birliği alanında politika
belirleme sorumluluğunun hiçbir kuruma verilmediğini belirtmekte; ikili kalkınma
yardımlarının sorumluluğunun mülga Kalkınma Bakanlığı’na verilebileceğini ve
TİKA’nın mülga Kalkınma Bakanlığı’na bağlanabileceğini ifade etmektedir338.
Dış ticaret, dış yatırım ve dış yardım alanlarına ilişkin genel politika
koordinasyonunun da zayıf olduğu değerlendirilmektedir. İhracata dayalı sanayileşme
politikaları çerçevesinde, dış ekonomik ilişkilerin gündeminde ihracat ön planda yer
almaktadır. Son yıllarda artan Türk dış yatırımları da dışa açılım politikalarını
destekleyen bir araç olarak görünmektedir. Öte yandan, dış yardımda-özellikle acil ve
insani yardımlarda- da birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, bu alanı dış ticaret ve dış
yatırım politikalarından ayrı olarak değerlendirmekte; bu alanları birbiriyle uyumlu
olarak yönetmemektedir. Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında hazırlanan
ÖİK Raporunda da buna dikkat çekilmekte, kalkınma iş birliği politikasının dış
politika ve diğer ekonomi politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği
belirtilmektedir. Ayrıca, özel sektörün de kalkınma iş birliği faaliyetlerine ilişkin
politika tasarımında aktif olarak rol alması, özel sektör kuruluşlarının çeşitli alanlarda
(teknoloji, insan kaynağı, ilişki ağları) diğer ülkelere yapacakları katkıların sistematik
hale getirilmesi, böylece uzun süreli sürdürülebilir ortaklıkların kurulması gerektiği
ifade edilmektedir339.
Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan bir görüşmede, dış yardımların ihracat
ve dış yatırıma temel olacak şekilde kullanılamadığı, bu politika alanlarının birlikte
düşünülerek hareket edilmesinin faydalı olacağı ifade edilmiştir. Örneğin, bir ülkeye
yapılacak olan dış yatırım için oradaki insan kaynağının uzun bir süre eğitilmesi
gerekiyorsa, bu eğitim ihtiyacının TİKA tarafından karşılanabileceği ve böylece kısa
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süreli teknik iş birliği faaliyetlerinin uzun vadeli kapasite geliştirme faaliyetlerine
dönüştürülebileceği belirtilmiştir340.
Ünay ve Dilek de bu duruma dikkat çekerek, Türkiye’nin insani yardım
yaklaşımının, dış politikada ‘insani diplomasi’ kavramının öne çıkmasını sağladığını
ve bu yaklaşımın bir karşılıklılık ilkesine dayanmadığını belirtmektedir. Ünay ve Dilek
ayrıca, bazı ülkelerin dış yardım politikalarını diğer dış ekonomi politikalarıyla ilişkili
hale getirdiklerini, böylece ekonomik çıkarlarını bütüncül olarak ele aldıklarını, ancak
Türkiye’nin böyle bir yaklaşım benimsememesinin, yapılan dış yardımların siyasi,
sosyal ve ekonomik açıdan beklenen etkileri oluşturamadığını iddia etmektedir341.
Ünay ve Kayıkçı ise Türkiye’nin dışa açılımda son yıllarda gerçekleştirdiği
çıkışa rağmen, BRICS ülkeleri ve Doğu Asya ülkelerine nazaran, ekonomik sektörler
arasında stratejik tercihler yapıp bu tercihlere göre eşgüdüm içerisinde ekonomi
temelli bir dış politika yaklaşımı geliştiremediğini öne sürmektedir. Ayrıca, ekonomik
unsurlar ile dış politik unsurlar arasında yetki ve iş birliği yönünden kamuda keskin
bürokratik ayrımların olduğunu belirtmektedir342.
3.3. Mekanizmaların Etkinliği
3.3.1.Karma Ekonomik Komisyon
Türkiye’nin birçok ülke ile imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai iş birliği
anlaşmalarında belirlenen ikili ticari ve ekonomik konuların en üst düzeyde ve
kapsamlı olarak ele alındığı ve Bakanların eş başkanlığını yaptığı bir platform olan
Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmasıyla343; ilgili ülkelerle kurulan
diyalog kurumsal hale gelmekte, anlaşmaların uygulanması izlenmekte, ikili ilişkilerin
tüm alanlarında iş birliği teşvik edilmekte ve yeni öneriler ele alınmaktadır344.

14 Eylül 2017, sözlü görüşme
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Aşula, KEK mekanizmasının yoğun olarak kullanılmadığı dönemlerde, diğer
ülkelerle iş ve ticaret olanakları yaratmak için diplomasinin daha çok siyasi temaslarla
yürütüldüğünü ve ihalelere girmeksizin diğer ülkelerin siyasi yetkilileriyle
görüşüldüğünü belirtmektedir. Ancak, diplomasinin zamanla daha kurumsal hale
geldiğini, hangi işin hangi girişimciye verileceğinin KEK protokollerine yazıldığını
ifade etmektedir345.
1980 öncesinde yapılan KEK toplantılarında iki ülke arasındaki ilişkilerin
hangi alanlarda olabileceği, hangi malların dış ticarete konu olabileceği veya hangi
alanlarda ortak yatırım yapılabileceği gibi hususların sadece teknik düzeyde ele
alındığı için, KEK’lerde alınan kararların iyi niyet çerçevesinde kalarak uygulanabilir
olmadığı ve bu toplantılarda özel sektörün yer almadığı belirtilmektedir346.
KEK’ler aracılığıyla dış ticaret ve dış yatırım alanlarında hedeflenen amaçlara
ulaşılmasının mümkün olmadığı347 ve KEK’lerin özel sektör yerine bürokrasiyi ön
plana çıkardığı için verimli sonuçlar üretmediği348 yönünde iddialar bulunmaktadır.
Öte yandan, bu mekanizmanın Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini
güçlendirerek ikili iş birliklerinin artışını sağladığı349, Türkiye’nin diğer ülkelerle
ekonomik ve ticari ilişkisini güçlendirdiği350 ve düzenli bir yapı kurduğu351 yönünde
olumlu bir bakış da bulunmaktadır.
Türkiye’nin KK’leri; KEK ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi
(ETOK)352 olmak üzere iki çeşittir. Güçlü, Avrupa ülkeleriyle KEK mekanizmasının
bulunmadığını, KEK mekanizmasının olduğu Avrupa ülkeleriyle de bu mekanizmanın
işlevini yitirdiğini belirtmektedir353. Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan bir
görüşmede, Avrupa ülkeleriyle genellikle ETOK mekanizmasının kullanıldığı, bu
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mekanizmaların KEK’lere göre daha pratik olduğu, özel sektörün katılımını içerdiği
ve birçok kamu kurumunun koordinasyonunu gerektirmediği için sadece ekonomi ve
ticaret bakanlıkları arasında yürütüldüğü belirtilmektedir354.
KEK toplantılarına eş başkanlık yapacak Bakanlar, Mülga Ekonomi
Bakanlığı’nın önerisi üzerine mülga Başbakanlık tarafından belirlenen bir genelge ile
duyurulmakta, bu belirleme yapılırken diğer bakanlıkların görüşü alınmamaktadır.
İcracı bakanlık temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, eş başkanlıklar belirlenmeden
önce icracı bakanlıkların da görüşünün alınmasının, icracıların en azından bazı ülkeleri
tercih etmesine olanak sağlayabileceği ve ilgili sektörde potansiyeli bulunan ülkeyle
söz konusu icracı bakanlık arasında daha çok iş birliği fırsatı yaratabileceği ifade
edilmiştir355.
2017/17 Sayılı mülga Başbakanlık Genelgesi’ne göre, Bakanların eş
başkanlığını yaptığı toplam 130 tane KEK mekanizması bulunmaktadır. Genelgede
tüm Bakanlar yer almaktayken, Dışişleri Bakanı yer almamaktadır. KEK’lerin 33
tanesi Avrupa, 35 tanesi Asya, 40 tanesi Afrika, 20 tanesi Amerika ve Karayipler, 2
tanesi de Okyanusya bölgesindeki ülkelerle kurulmuştur356.
KEK toplantılarının tüm hazırlık, müzakere ve izleme çalışmaları Ticaret
Bakanlığı tarafından yürütülmekte, toplantı tarihleri Ticaret Bakanlığı tarafından
belirlenmekte, buna ilişkin eşgüdüm ise temsilde birlik ilkesi gereği Dışişleri
Bakanlığı aracılığıyla sağlanmaktadır. Ülkelerle görüşülecek konular, Ticaret
Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ile kamu ve özel sektör
kuruluşlarıyla yapılan ön hazırlık toplantılarıyla belirlenmekte ve buna göre ulusal
gündem oluşturulmaktadır357.
KEK’lerin hazırlık sürecinin hızlı olduğu ve Ticaret Bakanlığı’nın KEK
toplantılarından çok kısa bir süre önce diğer bakanlıklardan bilgi, belge ve görüş talep
ettiği ifade edilmekte, bu durumun da diğer bakanlıkların gerçekçi ve öncelikli iş
9 Nisan 2016, sözlü görüşme
20 Eylül 2017, sözlü görüşme; 22 Eylül 2017, sözlü görüşme
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birliği alanı belirlemesini olumsuz etkilediği iddia edilmektedir358. Mülga Ekonomi
Bakanlığı temsilcisi de bir yıl içinde çok fazla KEK toplantısı yapıldığı için sürecin
hızlı işlediğini, diğer kurumların önerileri ve katkıları için yeterli zamanın olmadığını
vurgulamakta; KEK toplantı sayısı azaltıldığı takdirde, zaman aralığı uzayacağı için
belirli ülkelere odaklanarak detaylı ve farklılaştırılmış iş birliği alanlarının ortaya
konulabileceğini

dile

getirmektedir359.

Ayrıca,

yapılan

tüm

görüşmelerde,

kurumlardaki ikili ilişkilerden sorumlu insan kaynağının yetersiz olmasının da içerik
geliştirmeye engel olduğu dile getirilmiştir.
KEK toplantılarında diplomat veya bürokratlar başkanlığında, ilgili bakanlık
temsilcilerinin de katılımıyla, heyetler arası görüşmeler yapılmakta; heyetler çeşitli alt
komitelere bölünmekte ve tüm komitelerdeki müzakereler tamamlandığında daha
sonra Bakanlar düzeyinde toplanılarak KEK protokolü imzalanmaktadır. KEK
kapsamında birçok sektörel iş birliği alanı ele alınmakta, ülkeden ülkeye değişiklik
gösterebilecek öncelikli alanlar zamanla ortaya çıkmakla birlikte, bir ülkeyle yürütülen
iş birliğinde herhangi bir konu sınırlaması yapılmamaktadır.
Sadece belirli sektörel alanların ve bu alanlardan sorumlu kurumların bir
ülkeyle yürütülen KEK’lere dâhil edilmesinin zor olabileceği, çünkü muhatap ülkenin
birçok alanda iş birliği önerisi getirebildiği belirtilmektedir. Ancak muhatap ülkeyle
önceden yapılacak olan bir müzakereyle sadece belirli alanlara odaklanan bir iş birliği
formu oluşturulmasının faydalı olacağı, bu durumun, belirli kamu kurumlarının belirli
ülkelerle iş birliği diyaloğu geliştirmesini sağlayacağı ifade edilmektedir. Öte yandan,
muhatap ülkeyle anlaşılsa bile ulusal kurumların iş birliği niyetlerinin mülga Ekonomi
Bakanlığı tarafından sınırlandırılamayacağı, çünkü mülga Ekonomi Bakanlığı’nın
sekretarya kurum olarak böyle bir yetkisinin olmadığı, ancak bir üst otoritenin buna
yönelik bir planlama yapabileceği vurgulanmıştır360.
Birçok kurum KEK mekanizmasına bağlı olarak kendi alanında teknik
seviyede alt komite çalışmaları yürütmekte, bu çalışmaları Ekonomi Bakanlığı’na
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raporlamaktadır361. Türkiye’nin mevcut KEK’leri incelendiğinde, KEK’lerin kurucu
anlaşmaları tüm sektörel iş birliği alanlarını içermesine ve teknik iş birliğine ilişkin
maddeler de KEK protokollerinde olmasına rağmen, KEK’ler altında dış yardım,
teknik iş birliği ya da kalkınma iş birliğine yönelik daimi alt komiteler bulunmadığı
görülmektedir.
KEK’ler kapsamında çeşitli alanlarda imzalanan anlaşma, protokol, mutabakat
zaptlarının sayısında da zaman içinde büyük bir artış meydana geldiği; özellikle 5 yıl
süreli anlaşma imzalamak yerine, 1 yıl süreli mutabakat zabıtları imzalandığı icracı
bakanlık temsilcileri tarafından belirtilmektedir. 5 yıl süreli imzalanan anlaşmaların
Meclis onayından geçmesi uzun sürdüğü için Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yürürlüğe
giren 1 yıl süreli mutabakat zabıtlarının hızlı, esnek ve pratik bir uygulama süreci
başlattığı, ancak bu kez de birçok ülke ile imzalanan metin sayısı arttığı için bunların
da uygulama olanağının kalmadığı dile getirilmektedir. Ayrıca, birçok ülkeyle
imzalanan mutabakat zaptı metinlerinin standart olarak yer aldığı, dolayısıyla bir
ülkeyi diğerinden ayırıcı bir iş birliği içeriği ve eylemi ortaya koyamadığı da
belirtilmektedir362. Öte yandan, icracı bakanlıkların anlaşma veya mutabakat
zaptlarının uygulanmasının takibinde zaman zaman sorunlar yaşandığı ve somut
sonuçlara ulaşılamadığını da vurgulanmaktadır363.
Mülga Ekonomi Bakanlığı’nın 2015 yılı Faaliyet Raporu’nda çeşitli bölge ve
ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için 2016 yılında yoğun bir KEK
takvimi planlandığı; KEK’lerin geliştirileceği; 2016 ve sonrasında temel önceliğin
imzalanmış olan anlaşmaların etkin bir şekilde uygulanması olacağı; KEK
platformlarının düzenli ve etkili bir şekilde çalıştırılmasına devam edileceği; ticaret ve
ekonomik iş birliğine ilişkin yapılması planlanan anlaşmaların etki analizi

Mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Menu/59/TarimYurutme-Komitesi-Toplantilari; Mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (çevrimiçi), https://ab.sanayi.gov.tr/
DokumanGetHandler.ashx?dokumanId=aff4583a-9eb0-4127-8301-b6da9f7e02e8, Mülga Kültür ve Turizm
Bakanlığı, (çevrimiçi), http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr/TR,22137/ikili-kulturel-iliskiler.html; Mülga
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çalışmalarının yapılacağı belirtilmektedir364. Hâlihazırda kamuya açık böyle bir
çalışma bulunmamaktadır.
Türkiye-İran KEK Mekanizmasının Değerlendirilmesi
Söz konusu eleştirilere rağmen tüm KEK’lerin başarısız sonuçlara ulaştığı
iddia edilemez. Örneğin, Türkiye-İran arasındaki ikili komisyon, taraflar arasında 9
Mart 1982 tarihinde imzalanan Ekonomik, Sınai ve Teknik İş Birliği Anlaşması
uyarınca, düzenli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.
36 yılda 27 toplantı yapıldığı göz önüne alındığında, bu dönem içerisinde
yaklaşık olarak her bir buçuk yılda bir toplantı yapıldığı görülmektedir365. Dolayısıyla,
sınır komşusuyla ikili iş birliğinin düzenli bir kurumsal zeminde ilerlediği söylenebilir.
Komisyon çalışmalarının içeriğinin de zamanla genişlediği görülmektedir.
Örneğin, 1984 yılında imzalanan ikinci dönem protokolü petrol, enerji, sanayi,
müteahhitlik, tarım, taşımacılık ve ticaret alanlarında iş birliğini öngörürken; 2016
yılında imzalanan yirmi beşinci dönem protokolünün gündemi oldukça fazladır. İki
ülke arasındaki TTA, ticaret politikası araçları, çok taraflı anlaşmalar, ortak ticaret
komitesi, ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasının imzalanması, özel sektör kuruluşları
arasında ortak tahkim mekanizması kurulması, e-ticaret, yatırım, bankacılık, petrol ve
gaz, madenler, yenilenebilir enerji ve elektrik, sanayi, KOBİ’ler arasında iş birliği,
standardizasyon, bilim, ulaştırma, sivil havacılık, bilgi ve iletişim teknolojileri, fikri
mülkiyet hakları, gümrük, sınır illeri arasında iş birliği, kültür ve turizm, eğitim,
sağlık, çevre, tarım, ormancılık, atık su çalışmaları, radyo ve televizyon yayıncılığı,
çalışma ve sosyal güvenlik, kadın ve aile konularında iş birliği ile spor alanında iş
birliği olmak üzere birçok alanda iş birliği öngörülmektedir.
TTA müzakerelerinin yürütülmesi ve 2014 yılında imzalanmasında; iki ülke
merkez bankaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve 2017 yılında yerel paralarla
ikili ticaretin desteklenmesi için SWAP anlaşmasının imzalanmasında; alt komite
olarak çalışan Gümrük İdareleri Başkanları toplantıları sonucunda bazı gümrük

Ticaret Bakanlığı, 2015: 45, 47, 122, 126
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kapılarının yenilenmesinde KEK mekanizmasının önemli katkıları bulunmaktadır.
Özellikle Ticaret Bakanlığı İran masasının büyük bir dosya yükü olduğu
düşünüldüğünde, sekretarya kurumun aktif çalıştığı ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarını iş birliğine teşvik ettiği gözlenmektedir.
Ancak KEK mekanizmasındaki bahsi geçen konu çeşitliliği, uygulamada doğal
olarak riskler yaratmaktadır. Gündem sayısı çoğaldıkça uygulanamayan gündemlerin
sayısı da artmaktadır. İki sınır komşusu olarak Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerde
ticaret, bankacılık, enerji, ulaştırma, gümrük konularının temel konular olduğu
söylenebilir. Diğer konular ise yeni iş birliği olanakları yaratmakla birlikte, KEK
gündemini hantal bir yapıya çevirmekte ve diğer konulara odaklanmayı
engellemektedir.
Özellikle iki ülke arasındaki ulaştırma, gümrük ve bankacılık konuları yoğun
bir gündem teşkil etmekte; çözüme ulaşmak için iki taraf da irade ortaya koymakla
birlikte bu alanlarda zaman zaman sorunlar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla, bu
sorunları çözmek ve bu alanlardaki iş birliğini ilerletmek için daha fazla çaba
harcanabileceği; temel konular harici diğer konularda sürekli bir mutabakat zaptı ve
niyet beyanı imzalanmayabileceği değerlendirilmektedir. Farklı birçok alanda iş birliği
başlatmanın, önceliklendirme yapma ve temel bazı alanlara odaklanma bakımından
verimli olmadığı düşünülmektedir.
3.3.2. İş Konseyi
Giderek yoğunlaşan ikili iş birliğinin yönetilmesi için Türk özel sektörü de
diplomaside işlevsel hale gelmiş; bu işlev Türk özel sektörünün diğer ülkedeki
muhatabıyla kendi arasındaki yatay iletişim ve özel sektör-devlet arasındaki dikey
iletişim şeklinde kendini göstermiştir366. İkili iş birliğinin, belirli dönemlerde toplanan
ortak komisyonlar ve bürokratlar tarafından hazırlanan planlarla geliştirilmesinin
mümkün olmadığı ve işadamlarının da dünya pazarlarında iş bağlantıları kurması
gerektiğinden hareketle İK’ler kurulmaya başlanmıştır367.
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Aslında, 1980’lerin başında KEK mekanizmasının eşgüdümünün tamamen
DEİK sorumluluğuna verilmesinin istendiği, ancak bürokrasinin olumsuz bakışı
nedeniyle bu fikirden vazgeçildiği ve bunun yerine DEİK’in KEK’lerde temsil
edilmesi sürecinin başladığı belirtilmektedir368.
Türk özel sektörünün diğer ülkelerle İK oluşturma düşüncesinin, Amerikan
özel sektörünün oluşturduğu İK modeline dayandığı ve bu modelin öncelikle Türkiye
için stratejik öneme sahip olan ABD ile kurulmasının teşvik edildiği belirtilmektedir.
İş dünyasının, ABD ile İK kurulmasına en üst seviyede destek vermesine rağmen,
İK’nın kurulma çalışmaları, hem böyle bir yapının daha önce Türkiye’de bir örneğinin
olmaması hem de konseyin faaliyetlerinin neler olacağının belirsiz olması yüzünden
yavaş ilerlemiştir369.
ABD ile kurulan İK ile DEİK’in kuruluşu birbirinden bağımsız olarak aynı
döneme denk gelmiş, bu İK daha sonra DEİK bünyesinde oluşturulan diğer İK’lere de
örnek olmuştur. DEİK’in kuruluş döneminde Japonya ve Güney Kore de örnek
alınmış; DEİK’in misyonu hem diğer ülkelerden Türkiye’ye gelen heyetlere tek
temsilci olarak ev sahipliği yapmak ve hem de Türkiye’den diğer ülkelere yapılacak
dış gezilere öncülük etmek şeklinde belirlenmiştir370.
Kurulan ilk İK’ler, Türkiye’nin o dönemde yoğun ekonomik ilişkilerinin
olduğu ülkelerle kurulmuş; Türkiye’nin dış ekonomik ilişkileri genişledikçe İK
sayıları da zamanla artış göstermiştir. Mehmet Altun DEİK’in kuruluşuna, gelişimine
ve faaliyetlerine ışık tuttuğu iki ciltlik çalışmasında, çeşitli siyasetçi, iş adamı ve
bürokratlarla gerçekleştirdiği söyleşilere ve yazılı belgelere de yer vermektedir. Birkan
Erdal ile gerçekleştirilen bu söyleşilerden birinde, ilk yıllarda İK’ler bünyesinde
yapılan çalışmaların KEK toplantılarına somut projeler şeklinde sunulduğu, mevcut
engellerin aşılma yollarının işaret edildiği ve İK’lerin hükümetler için her zaman
yardımcı bir mekanizma olduğu belirtilmiştir371.
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Hâlihazırda DEİK bünyesinde 5 tane sektörel, 2 tane özel amaçlı ve 135 tane
ülke odaklı İK olmak üzere üç farklı iş konseyi yapısı bulunmaktadır372.
Sektörel İK’ler, Türkiye’nin hizmet ihracatı potansiyelinin geliştirilmesi
amacıyla sağlık turizmi, eğitim ekonomisi, enerji, lojistik ve uluslararası teknik
müşavirlik konuları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Özel amaçlı İK’ler
kapsamında, Dünya Türk İK’si yurt dışında faaliyet gösteren Türk girişimcileri tek bir
çatı altında toplamak için faaliyetler gerçekleştirmekte ve Yurt Dışı Yatırımlar İK’si
ise Türk özel sektörünün yurt dışı yatırımlarına ilişkin strateji üretmekte, kamu ile
eşgüdümü sağlamakta ve yurt dışı yatırım yapmayı planlayan şirketlerin kapasitelerini
artırıcı çalışmalar yapmaktadır. Ülke İK’leri, ilgili ülkedeki muhatap kuruluşlarla
imzalanan iş birliği anlaşmaları ile kurulmakta olup, söz konusu kuruluşlar o ülkelerin
özel sektörünü temsil eden kurumlar olmaktadır. İK’lerde her iki ülkeden birer işadamı
eş başkan olarak görev yapmaktadır.
İkili İK’lerin bölgesel ayrımında, BM’nin bölge sınıflandırması dışında bir
sınıflandırmaya gidilmiştir. Bu kapsamda, ikili İK’lerin 41 tanesi Afrika, 12 tanesi
Amerika, 19 tanesi Asya-Pasifik, 13 tanesi Avrasya, 37 tanesi Avrupa, 13 tanesi de
Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki ülkelerle kurulmuştur. Amerika İK’lerinden bir
tanesi Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi adı altında 36 ülkeye yönelik iş
geliştirme faaliyetlerine odaklanan bir İK mekanizmasıdır.
İK’lerin ulusal çalışma boyutunda, muhatap ülke ile ikili iş birliğinin
geliştirilmesi için stratejiler geliştirilmekte ve karşı ülke şirketlerinin ve kurumlarının
bilgi ihtiyacı karşılanmaktadır. Uluslararası müzakere boyutunda ise, İK’ler
kapsamında yıllık olarak ya da birkaç yıl arayla ortak toplantı düzenlenmektedir. İlgili
İK’nin iki ülkedeki üyeleri ve ikili iş birliği açısından potansiyel taşıyan sektör
temsilcileri bir araya gelmekte; yatırım, sanayi, hizmetler ve teknoloji temelinde iş
birliği olanakları tespit edilmekte; bu olanakların önündeki engellerin giderilmesi için
yapılan öneriler hükümetler arası müzakerelere aktarılmaktadır373.
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Ortak toplantılar değişimli olarak Türkiye'de ve muhatap ülkede yapılmakta ve
genel oturum ile ikili görüşme bölümlerinden oluşmaktadır. İki ülke işadamlarını
bilgilendirme amaçlı olarak düzenlenen genel oturumda, ülke ekonomilerinin ve iş
ortamlarının mevcut durumu, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin seyri ve potansiyel
gösteren sektörel iş birliği alanları hakkında sunumlar yapılmaktadır. Genel
oturumlarda iki ülkenin üst düzeyli siyasileri ve bürokratları da bulunabilmektedir.
İkili görüşme bölümünde ise, çeşitli sektörlerden Türk şirketlerinin temsilcileri
muhatap ülke şirket temsilcileri ile birebir iş görüşmeleri gerçekleştirmekte, ürün
bilgileri

ile

ihracat-ithalat

olanakları

hakkında

detaylı

bilgi

alışverişinde

bulunmaktadır.
Toplantılar sonucunda, iki ülkenin iş dünyasını bilgilendiren, iki ülke özel
sektörünün ortak girişimlerini kısıtlayıcı mevzuat ve uygulamaları tespit eden ve buna
ilişkin

çözüm

önerileri

sunan

Sonuç

Raporları

DEİK

internet

sitesinde

yayımlanmaktadır. Bağlayıcı olmayan bu raporlar, aslında karar verici bürokrat ve
siyasiler için iki ülke ilişkilerine yönelik çözüm ve yol haritası sunmaktadır.
Organizasyon, insan kaynağı, içerik geliştirme, toplantı sıklığı, üye şirketlerin
profili, muhatap ülke özel sektör kuruluşlarının iş birliğine yatkınlığı bakımından,
Mehmet Altun’un gerçekleştirdiği söyleşilere dayanarak aşağıda İK’ler için çeşitli
görüş ve öneriler sunulmaktadır.
Yılmaz Çakır ve Birkan Erdal’a göre, bir yılda birçok ülkeyle toplantı
yapılmakta ve bu toplantıların organizasyonel boyutu çok iyi yönetilmektedir. Ancak
toplantılar sonucunda ortaya konulan önerilerin somut projelere aktarılmasında
eksiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle, yapılan toplantıların, sermaye ortaklığı, ihracat
pazarlarına ulaşım, üçüncü ülkelerle proje ortaklığı ve finansman koşullarını içeren
somut proje teklifleriyle sonuçlandırılması gerektiği belirtilmektedir374.
Öte yandan, İK’ler çerçevesinde somut ve detaylı projeler geliştirilebilmesi
nitelikli kadro sayısında artış gerektirmektedir. DEİK ve benzeri iş dünyası
örgütlerinin artan faaliyet hacmi ile iş geliştirme ve üyeleri yönlendirme rolleri göz
önünde bulundurulduğunda, eğitim ve tecrübe açısından yetişmiş eleman ihtiyacının
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ortaya çıktığı ifade edilmektedir375. Bu kapsamda, DEİK bünyesinde çalışan personele
stratejik planlama, müzakere teknikleri, proje geliştirme, sunum teknikleri gibi
konularda eğitim olanakları sağlanmaktadır376.
Tamer Taşkın’a göre, ihracat yapılan ülkelerin çeşitlenmesiyle birlikte, kurulan
yeni İK’lere hem Türk hem de muhatap ülkeden üye olacak işadamı bulmada zorluklar
yaşanmakta, muhatap ülke kuruluşlarının düzenlediği toplantı organizasyonlarında
kalite düşük kalmakta ve bazı İK’lerde muhatap ülkeden eş başkan dahi
bulunamamaktadır. Mehmet Kabasakal da yeterince iş birliği potansiyeli bulunmayan
birçok ülkeyle İK oluşturulmasının, İK’nin verimli bir şekilde çalışmamasına ve iş
birliğinin başarısız olmasına neden olduğunu belirtmektedir. 377. Bu nedenle, mevcut
İK’lerin ülkeler bazında değerlendirilmesi; bu ülkelere ilişkin detaylı ekonomik
analizlerin yapılması ve ülkemizle iş olanaklarının tespit edilmesi gerekmektedir.
Ayşe Yener Kolat, yıllık toplantıları düzensiz işleyen ülke İK’lerinin yeniden
değerlendirilmesi, belirli ülke ve bölgelerin dışına çıkılarak farklı coğrafyalardaki iş
olanaklarının yatırımcılara tanıtımının yapılması gerektiğini ifade etmektedir378.
Tuncay Melektosun ise, İK toplantılarında ele alınan gündem maddelerinin sayıca
fazla olduğu için uygulanabilir olmaktan uzak kaldığını belirtmektedir. Örneğin, bazı
İK’lerde birçok sektörden firma temsil edilmekte ve bu ülkelere yönelik olarak birçok
sektörü kapsayan bir uzmanlık alanı oluşturmada zorluklar yaşanmaktadır. Bu
nedenle, DEİK’in, İK’ler kapsamında sektör sınırlaması yaparak uzmanlaşmaya
gitmesi önerilmektedir379.
Tunç Uluğ ve Yavuz Canevi, İK’leri gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle
ilişkiler bakımından ele almakta; gelişmekte olan ülkelerle kurulan İK’ler kapsamında
sanayi, ticaret ve altyapı alanlarına odaklanılarak bu ülkelere destek olunması ve
gelişmiş ülkelerle ise karşılıklı iş fırsatları yaratılması gerektiğini belirtmektedir.
Örneğin, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarına yönelik İK’ler aktif olarak
kullanılmaktadır, çünkü bu bölgelerle olan ilişkilerde şirket tanışmaları, fuarlar ve
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tanıtım toplantılarına hala ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak büyük firmalar, gelişmiş
ülkelerle ilişkilerini kendi ikili temaslarıyla yürüttüğü için İK’lerin etkisi bu ülkelerde
azalmaktadır. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerle olan diyaloğun tanıtımdan ziyade somut
projeler üreten yapılara kavuşturulması gerektiği belirtilmektedir380.
İK’lerde KOBİ’lere yeterince fırsat verilip verilmemesi de tartışılmaktadır.
Mustafa Akşin, İK platformlarının KOBİ’lere yurt dışına açılmada zemin yaratması
gerektiğini ifade etmekte381; Bahriye Öncü, DEİK’te firma ölçeğinde KOBİ’lere daha
geniş yer verilmesinin yerinde olacağını savunmakta ve Yılmaz Çakır da İK
faaliyetlerinin KOBİ’lerin yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik olarak
tasarlanması gerektiğini belirtmektedir. Bu kapsamda, İK’ler aracılığıyla büyük üretim
kapasitesine sahip olan ve dışa açılmamış olan küçük işletmelerin belirli ülkelerin
küçük

işletmeleriyle

bir

araya

getirilebileceği

Tuğrul

Erkin

tarafından

önerilmektedir382.
Türkiye-Güney Kore İK Mekanizmasının Değerlendirilmesi
1980’li yılların sonundan itibaren Güney Kore’nin önemli bir ihracatçı ülke
konumuna gelmesi ve söz konusu dönemde Türkiye’nin dışa açılma çabalarının
artması; ikili ilişkilerin yakınlaşmasını, iki ülke özel sektörleri arasındaki iş birliğinin
kurumsal bir çatıya kavuşmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda, DEİK ve KCCI
arasındaki görüşmeler sonucunda 1989 yılında iki ülke arasında İK kurulmuştur.
Piyasa ekonomisi doğrultusunda hareket eden iki ülkenin özel sektörü, İK
kanalıyla düzenli bir çalışma platformuna sahip olmuş; üst düzey siyasilerin de
katılımıyla ortak toplantılar düzenlemiş; her iki ülkedeki şirketlerin ticari ilişkilerde
birbirleriyle yaşadıkları sorunlar bürokrasiye aktarılmıştır383. Bu bağlamda,
Türkiye’nin dışa açılma döneminin ilk yıllarından itibaren güçlü bir özel sektör
kanalına sahip olması ve yaklaşık otuz yıldır Güney Kore ile İK mekanizmasına sahip
olması, iki ülke ilişkilerinde iş diplomasisinin de aktif rol oynadığını göstermektedir.
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2000’li yıllara doğru gelindiğinde İK’nin gündemine nükleer enerji, otomotiv,
kimya, elektronik, bilgisayar, gıda, yem, hayvancılık, inşaat, plastik enjeksiyon,
savunma sanayi, gemi inşaat ve sağlık gereçleri gibi birçok konu girmiştir384. Örneğin,
2008 yılında Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ve Kore Deniz Donatım
Ürünleri Birliği (Korea Marine Equipment Association-KOMEA) arasında ticari iş
birliği anlaşması imzalanmış ve anlaşma sonrasında ticaret hacminde artış
görülmüştür. Ayrıca, potansiyele sahip olduğu değerlendirilen bilişim sektörü odaklı
detaylı toplantılar da gerçekleştirilmiş; 2009 yılında DEİK ile KBIZ arasında teknoloji
transferi, yatırımların teşviki ve ortak teşebbüslerin kurulmasına yönelik mutabakata
varılmıştır385. İK’lerin gündeminin giderek öncelikli ve somut projelere odaklandığı;
faaliyetlerin

sonuç

odaklı

olduğu

ve

ticari

değerlere

de

yansıdığı

değerlendirilmektedir.
Strateji, program ve öneri sunma bakımından da İK aktif bir özellik
sergilemektedir. Özellikle 2008 yılı sonrasında yaygınlaştığı görülen “odaktaki ülkeler
ve sektörler” serisine, 2017 yılında Güney Kore de eklenmiş ve iki ülke ekonomik ve
ticari ilişkilerine yönelik önerilerden oluşan bir rapor kamuoyuna sunulmuştur386.
3.3.3. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi
Türkiye’nin uzun vadeli stratejik iş birliği oluşturabilmesi için diğer ülkelerle
karşılıklı ekonomik bağımlılıkların kurulması, bu bağımlılıkların kırılmaz hale
gelmesi ve stratejik iş birliğinin Türkiye’nin uzun vadeli dış ekonomik ilişkiler
vizyonunun temel dinamiklerinden biri olması gerektiği dile getirilmiştir387. Ayrıca,
ikili ilişkilere stratejik bir derinlik katan ve karşılıklı bağlayıcılık getiren bir ilişki
boyutu olarak stratejik ortaklık politikasının gerek Türkiye'nin diğer ülkelere teklifi
gerekse diğer ülkelerin Türkiye’ye teklifi şeklinde oluşturulduğu belirtilmiştir388.
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Özdaşlı ve Kodaman’a göre, “stratejik derinlik kavramı, her ülke ile teke tek
ve derinliğine uzanan bir ilişki biçimini kapsamaktadır. [...] Bu yeni dış siyaset
anlayışı Soğuk Savaş’ın güvenlik odaklı bakış açısının aksine Türkiye’nin tarih, kültür
ve ekonomi gibi unsurları da dikkate alan bir strateji izlemesini,

bu anlamda

Türkiye’nin ‘kültür hinterlandını’ daha iyi kullanmasını hedeflemektedir. [...] Bu
bağlamda stratejik derinlik Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ülkeler ile topyekûn
bir ilişki ağı olmaktan öte her ülke ile olumlu ve olumsuz tüm yönleri dikkate alarak
teke tek ilişki geliştirme biçimi olarak değerlendirilmektedir”389.
Türkiye uzun yıllardır stratejik ortaklık politikası çerçevesinde çeşitli ülkelerle
stratejik ilişkiler yürütmüş; ancak, özellikle 2006 yılından itibaren söz konusu stratejik
ilişkiler hız kazanmıştır. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde bazı
ülkelerle oluşturulan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi (YDSK) mekanizması; ikili
iş birliğinde zirve diplomasisinin bir aracı olarak yürütülmekte ve Başbakan veya
Cumhurbaşkanı seviyesinde bir eş başkanlık temsiline sahip bulunmaktadır.
İş birliği düzeyi aslında müzakerelerin önem derecesini belirlemekte ve
‘yüksek

düzeyli’

müzakerelerden

daha

kısa

sürede

sonuç

alınabileceği

varsayılmaktadır390. Yazında ve resmi politika belgelerinde genel olarak YDSK olarak
adlandırılmasına rağmen, ülkelerle yürütülen iş birliğinin seviyesine göre yüksek
düzeyli iş birliği konseyi (YDİK), üst düzey iş birliği konseyi (ÜDİK), ortak iş birliği
konseyi (OİK) gibi farklı adlar kullanılmaktadır391.
İkili ilişki seviyesinin ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği ve her ülkeyle
stratejik bir iş birliği kurulmadığı da belirtmektedir. Çeşitli ülkelerle bu mekanizmanın
kurulmasının birinci nedeni, stratejik görülen ülkelerle hükümet veya devlet başkanı
seviyesinde bir araya gelerek daha hızlı kararlar almak ve alınan kararların daha çabuk
uygulanmasını sağlamaktır. İkinci neden ise, bu mekanizma kapsamında birçok
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anlaşma yaparak Türkiye’nin iş birliği yaptığı havzanın genişletilmesi ve özel sektöre
uygun bir zemin yaratılmak istenmesidir392.
Ünay ve Kayıkçı, YDSK’lerin küresel kriz ortamında Türk ekonomisine yeni
ihraç pazarları açtığını iddia etmektedir393. Göle, YDSK’leri yeni dış politika üretim
ve uygulama sürecinin bir aracı olarak görmekte ve bu araç vasıtasıyla Türkiye’nin
özellikle yakın bölge ülkelerindeki siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler hakkında söz
sahibi olmak istediğini belirtmektedir394. Kutlay ise, YDSK’lerin Türkiye’nin ikili
diyalog kanallarını kurumsallaştırdığını ifade etmektedir395.
YDSK’ler, anlaşma veya bildirilerle kurulmaktadır. Örneğin, Brezilya ile
Mutabakat Muhtırası, Kazakistan ile Stratejik Ortaklık Anlaşması ve Irak ile Ortak
Siyasi Bildirge zemininde bu mekanizma kurulmuştur. Türkiye’nin hâlihazırda 41
ülkeyle stratejik ortaklık ilişkisi olmasına rağmen, bunların sadece 28 tanesiyle YDSK
mekanizması bulunmakta ve düzenli şekilde toplantılar yapılmaktadır396. YDSK’lerin
13 tanesi Asya, 9 tanesi Avrupa, 3 tanesi Amerika ve 3 tanesi Afrika bölgesinden
ülkelerle kurulmuştur. Bu YDSK’lerden sadece Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ile olan mekanizmanın (Türkiye-ABD Ekonomik ve Ticari Stratejik İş Birliği
Çerçevesi) eşgüdümü Ticaret Bakanlığı tarafından yapılmakta, diğer tüm YDSK’lerin
eşgüdümü Dışişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir.
‘Ortak Bakanlar Kurulu’ olarak adlandırılan ve tek bir hükümet gibi karar
alınması öngörülen toplantılarda, iki ülke ilişkileri ve küresel gelişmeler hakkında
kararlar alınmakta, çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzalanmakta, ortak stratejiler
geliştirilmeye çalışılmaktadır397. Toplantılar kapsamında Stratejik Planlama Grubu,
Toplumsal Forum ve diğer sektörel alanlarda alt komiteler bir araya gelmekte, aynı
zamanda iş dünyasının oluşturduğu İK’ler de eş zamanlı olarak toplanabilmektedir.
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2006-2016 döneminde toplam 56 YDSK toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu
toplantılarda bilim, sanayi, teknoloji, savunma, ticaret, enerji, kalkınma, bankacılık,
vize uygulamaları, turizm, çevre, sağlık, tarım, altyapı, ulaştırma, kültür, eğitim,
iletişim gibi çeşitli alanlarda toplam 450 anlaşma imzalanmıştır398.
Toplantılar sonucunda bildiri formatında ortak eylem planları da kabul
edilmekte ve Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayımlanmaktadır. Ancak bu eylem
planlarının bir standardı bulunmamakta; ülkeden ülkeye farklılık göstermekte; kimi
eylem planları toplulaştırılmış teknik seviyede anlaşmalardan meydana gelmekte; kimi
eylem planları da daha genel ve uzun vadeli hedefler çizen maddelerden oluşmaktadır.
İcracı bakanlıklarla gerçekleştirilen görüşmelerde, YDSK toplantıları
öncesindeki ulusal hazırlık sürecinin KEK toplantılarına benzer bir şekilde hızlı
işlediği, bu mekanizma kapsamında ele alınan konuların KEK’lerde de ele alındığı,
dolayısıyla ekonomik iş birliğine ilişkin diyalog bakımından tekrara düşüldüğü
belirtilmiştir. Ayrıca, icracı bakanlıklar açısından iki mekanizma arasında bir ayrım
yapılamadığı, bunların esasen aynı amaçlara hizmet eden benzer araçlar olduğu ifade
edilmiştir. Son olarak, toplantı hazırlık süreçleri hızlı gelişse bile, kamu kurumlarının
mevcut sistem içerisinde nitelikli uzman sayısını ve içerik geliştirebilme kapasitelerini
artırmaları durumunda, YDSK’lere daha kaliteli destek verebilecekleri de
vurgulanmıştır399.
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmede, YDSK toplantılarının hazırlık
sürecinin önceden planlanamadığı, üst düzeyli siyasilerin programına göre anlık olarak
belirlendiği vurgulanmıştır. Öte yandan, her ülke ile stratejik bir iş birliği ilişkisi
kurulup kurulmayacağının iyi analiz edilmesi gerektiği, sayısı giderek artan YDSK
mekanizmasına her ülke için ihtiyaç duyulmayabileceği dile getirilmiştir400.
Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan görüşmede ise, teknik düzeyde
KEK’lerde ele alınabilecek konuların YDSK gibi daha üst düzey platformlara
taşınmasının, her iki mekanizmayı da mükerrer hale getirdiği iddia edilmiş;
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YDSK’lerin kapsamının belirli tematik alanlara odaklanabileceği ve sadece sınırlı
alanlarda bir iş birliği çerçevesi çizebileceği belirtilmiştir401.
YDSK’lerin mevcut durumda bir üst makam tarafından izleme ve
değerlendirmesi yapılmamakta; Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kamuya açık
bir analiz ve değerlendirme raporu bulunmamaktadır. Sadece mülga Kamu
Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından YDSK’lere ilişkin ülke ve toplantı sayıları
yayımlanmaktadır.
3.3.4. Mekanizmaların Ülke Dağılımı
Harita 3.1’de ikili iş birliği mekanizmalarının ülkelere göre dağılımı yer
almaktadır. Buna göre sadece KEK kurulan ülke sayısı 19; sadece İK kurulan ülke
sayısı 20; hem KEK hem de İK kurulan ülke sayısı 86; KEK, İK ve YDSK
mekanizmalarının üçünün birden bulunduğu ülke sayısı ise 28’dir. Türkiye’nin yakın
bölgesinde sadece KEK kurulan ülkeler grubundan hiçbir ülke bulunmamakta, bu
ülkelerin uzak bölgelerde yer aldığı görülmektedir. Sadece İK kurulan ülkelerin ise
çeşitli bölgelere yayıldığı görülmektedir. Türkiye’nin ikili iş birliği diplomasisinde
genel olarak KEK ve İK’lerin birlikte kullanıldığı görülmektedir. Üç mekanizmanın
birlikte kurulduğu ülkelerin ise komşu ve çevre ülkeler olduğu görülmekte, uzak
bölgelerden sadece ABD, Meksika ve Brezilya bu ülkeler grubunda bulunmaktadır.
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Harita 3.1. Türkiye’nin İkili İş Birliği Mekanizmalarının Ülke Dağılımı

Üç iş birliği mekanizmanın olduğu ülkelerden, ABD ile aslında KEK
mekanizması bulunmamakta, ikili iş birliğinin kurumsal yapısını Türkiye-ABD
Ekonomik ve Ticari Stratejik İş Birliği Çerçevesi ve Türkiye-ABD İş Konseyi
oluşturmaktadır. ABD’nin haritada üç mekanizmanın da olduğu ülkeler arasına dâhil
edilmesinin nedeni, stratejik iş birliğinin en kapsamlı iş birliği seviyesi olması ve
hâlihazırda ABD ile böyle bir mekanizmanın varlığıdır. KEK eş başkanlıklarına
ilişkin mülga Başbakanlık Genelge’sine göre, Türkiye’nin Suriye ve Tunus ile de KEK
mekanizması bulunmamaktadır. Ancak bu ülkelerle de YDSK mekanizması olduğu
için ikili iş birliğinin en kapsamlı seviyede olduğu kabul edilmekte ve üç
mekanizmanın olduğu ülkeler arasına dâhil edilmektedir.
Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan bir görüşmede, bazı ülkelerle hem KEK
hem de YDSK kurulmuş olması ‘mekanizma enflasyonu’ olarak nitelendirilmekte ve
bu durumun söz konusu ülkelerle yürütülen ikili iş birliğinde koordinasyonsuzluğa yol
açtığı belirtilmektedir

402

.

Örneğin, Meksika ile hâlihazırda KEK mekanizması varken, Meksika
Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto'nun 2013 yılında Türkiye’ye gerçekleştirdiği
ziyaret sırasında ‘Üst Düzey İki Uluslu Komisyon’ adı altında bir YDSK kurulmuş ve
bu komisyonun siyasi, ekonomi ve ticaret, adalet ve içişleri ve kültür, eğitim, bilim ve
kalkınma iş birliği olmak üzere toplam dört alt komite şeklinde çalışması
kararlaştırılmıştır403. Ancak, kurulan ekonomi ve ticaret ile kültür, eğitim, bilim ve
kalkınma iş birliği komitelerinin yapacağı çalışmalara benzer çalışmalar esasen KEK
mekanizması altında da yürütülmektedir. Meksika özelinde ifade etmek gerekirse,
YDSK’de siyasi ve güvenlik boyutu dışında ele alınan birçok konu aslında KEK
mekanizması altında ele alınabilecek konulardır. Her ne kadar YDSK’nin eş başkanlık
temsili daha yüksek seviyede olsa da, KEK ve YDSK kapsamında aynı konuların
gündeme alınması ve iki farklı kurum tarafından eşgüdüm sağlanmasının sorunlara
neden olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, daha önce de ifade edildiği gibi bir ülke
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ile KEK ve YDSK mekanizması arasında mevzuat bakımından bir ilişki
bulunmamaktadır.
Benzer şekilde, Rusya ile KEK mekanizması kapsamında ele alınan birçok
konu iki ülkenin devlet başkanları seviyesinde kurulan Türkiye-Rusya ÜDİK’inde de
ele alınmakta; Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) ve Toplumsal Forum alt
mekanizmaları haricindeki ekonomik, ticari ve kültürel konular KEK’lerde ele alınan
konulardan farklılaşmamaktadır. Çelikpala, Türkiye ve Rusya arasındaki kurumsal
mekanizmalar arasındaki işlevsel ilişkiyi yorumlarken, ÜDİK altında KEK
mekanizmasının ekonomik konuları ele aldığını ve OSPG’nin de siyasi konuları
yönettiğini belirtmektedir404. Ancak, Dışişleri Bakanlığı bir sekretarya kurum olarak,
ÜDİK kapsamında sadece OSPG’yi değil aynı zamanda ekonomik ve ticari konuların
da takibini ve eşgüdümünü yapmaktadır. Ayrıca, kurucu anlaşmalarda da KEK
mekanizmasının ÜDİK mekanizması altında yer aldığı belirtilmemektedir.
Suudi Arabistan ile Başbakan Yardımcısının eş başkanlığında KEK
mekanizması bulunmaktayken, YDSK’lerin hükümet başkanı veya devlet başkanı
düzeyindeki eş başkanlık temsilinden farklı olarak, Dışişleri Bakanı’nın eş
başkanlığında Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi ve altında sekiz tane alt komite
oluşturulmuştur. KEK mekanizması kapsamında, tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve
teknoloji konularında iş birliği yürütülmekteyken405; Koordinasyon Konseyi’nin
birinci toplantısı kapsamında ele alınan ekonomik ve ticari konular; konut, lojistik,
enerji ve madencilik, tarım, KOBİ’ler, eğitim, bilim ve teknolojiden oluşmaktadır406.
İki farklı bakan tarafından iki farklı mekanizmaya eş başkanlık yapılmasının ve
mekanizmalar kapsamında aynı konuların farklı zamanlarda müzakere edilmesinin
bürokraside eşgüdüm sorunları yarattığı değerlendirilmektedir.
Brezilya’yla olan ilişkilere bakıldığında, ikili ilişkilerin kurumsal ve hukuki
zemini, üç iş birliği mekanizmasıyla birlikte en üst seviyede bulunmaktadır. KEK
kapsamında; ticaret, yatırım, enerji, petrol, tarım, ormancılık, otomotiv, savunma ve
uzay sanayi, taşımacılık, eğitim, kültür, bilim ve teknoloji konularında iş birliği
Çelikpala, 2015: 137
Türkiye-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü (26
Haziran 2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmi Gazete)
406
Dışişleri Bakanlığı, 2017
404
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yürütülmekte ve özel sektörün iki ülkenin iş birliği için teşvik edileceği
belirtilmektedir407. Öte yandan, YDSK kapsamında Brezilya ile ekonomi ve ticaret,
bilim, teknoloji, savunma sanayi, maliye, yatırımlar, turizm ve kültür konularında iş
birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, işadamları arasındaki temasları teşvik
etme, ticareti kolaylaştırmak amacıyla bilgi değişiminde bulunma, sergilere ve benzeri
faaliyetlere işadamlarının katılımını sağlama konusunda da komisyonun aktif olacağı
belirtilmektedir408.

Brezilya’yla

olan

ilişkilerde

de

aynı

konuların

farklı

mekanizmalarda gündeme geldiği görülmektedir.
Bunun yanı sıra, ‘mekanizma enflasyonu’ olgusu sadece bu mekanizmalar
arasında bulunmamakta; diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu mekanizmalar
dışındaki bazı yeni diyalog platformları oluşturmasının da sorunlara yol açtığı
düşünülmektedir. İmzalanan bazı teknik iş birliği anlaşmalarına (TİA) dayanarak
TİKA diğer ülkelerle ortak komisyonlar oluşturabilmekte ve bu komisyonların
KEK’lerle organik bir bağı bulunmamaktadır. Çünkü TİKA’nın ülkelerle oluşturduğu
bazı ortak komisyonların eş başkanlığı Dışişleri Bakanı tarafından yürütülmektedir.
Mevcut durumda KEK eş başkanlığı Bakan seviyesinde ve alt komiteler de teknik
seviyede yürütülmektedir. Ancak, TİKA’nın diğer ülkelerle kurduğu bazı komisyonlar
KEK’ler altında yer alan alt düzeyli teknik komiteler değildir. Bu duruma örnek olarak
Peru verilebilir. Peru ile kurulan KEK mekanizmasının eş başkanı mülga Gümrük ve
Ticaret Bakanı olmasına rağmen, imzalanan TİA kapsamında409 oluşturulan Ortak
Komisyon’un eş başkanı Dışişleri Bakanı’dır. Bu durumun, Peru ile bütüncül bir ikili
iş birliği geliştirilmesine engel olduğu değerlendirilmektedir.
Sistematik olmayan bu dış temaslara bağlı olarak aynı ülkelerle ve aynı
kurumlarla çok kısa aralıklarla benzer içerikli toplantılar yapılması eleştirilmektedir.
Kamunun ve özel sektörün dış ekonomik ilişkilerdeki temsilinde ve faaliyetlerinde çok

Türkiye-Brezilya Ticari, Ekonomik ve Sınai İş Birliği Karma Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı
Tebliği, (10.01.2005 tarihli ve 25696 sayılı Resmi Gazete)
408
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek
Düzeyli İş Birliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası (8 Ekim 2016 tarihli ve 26313
sayılı Resmi Gazete)
409
Türkiye-Peru Teknik İş Birliği Anlaşması, (çevrimiçi), http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0722.pdf,
5 Kasım 2017
407
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başlılık olduğunu iddia edilmekte; bu çok başlılığın eşgüdümü zorlaştırarak kaynak,
enerji ve zaman israfına yol açtığı belirtilmektedir410.
3.4. Stratejik Vizyon
3.4.1. Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar
KEK’lere ve İK’lere ilk kez Yedinci Kalkınma Planı’nda411; YDSK’lere ise ilk
kez 2011 Yılı Programında412 referans verilmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı’nın “Kalkınma İçin Uluslararası İş Birliği”
bölümünde “Kalkınmamızın sürdürülebilir kılınabilmesi için, komşularımız ve yakın
bölge ülkeleri başta olmak üzere, karşılıklı ekonomik ve ticari iş birliğinin
güçlendirilmesi ve stratejik ortaklıkların kurulması büyük önem taşımaktadır” ibaresi
yer almakta; “yüksek düzeyli stratejik iş birliği mekanizmaları aracılığıyla başlatılan
kapsamlı ekonomik iş birliği [...] programları, Türkiye’nin yakın coğrafyasıyla artan
ve çeşitlenen iktisadi ve ticari etkileşiminin önünü açmakta ve ilişkilerin
kurumsallaşmasını sağlamaktadır” vurgusu yapılmaktadır413.
2016 Yılı Programında “Yükselen ekonomilerle ekonomik ve ticari ilişkilerin
artırılmasına dönük strateji ve programlar geliştirilecektir” politikası altında,
“Türkiye’nin

uluslararası

ekonomik

ve

kalkınma

iş

birliği

faaliyetlerini

küreselleştirmek amacıyla Latin Amerika’ya yönelik açılım sağlanacaktır” tedbiri
çerçevesinde “Brezilya ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Mekanizması
derinleştirilecek, Meksika ile İki Uluslu Üst Düzey Komisyon kurulacak [...]” ifadesine
yer verilmiştir414.
2017 ve 2018 Yılı Programlarında da “Türkiye ile diğer ülkeler arasında
Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının gerçekleştirilmesi, yüksek düzeyli
stratejik konsey mekanizmalarının kurulması [...] için gerekli çalışmalar yapılacaktır”
ibaresi yer almaktadır415.

410

Altun, 2010: 448
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 1995: 56-57
412
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2010: 285-286
413
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2013: 141, 143
414
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2015: 349
415
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2016: 315; 2017: 308
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Mülga Bakanlar Kurulu’nun “2018 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ının 29. maddesinde, “Ekonomi Bakanlığı,
yapılacak Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının [...] takvimlerini üçer
aylık dönemler halinde; KEK Protokolleri[nin] birer kopya nüshasını en geç
imzalanmalarını takip eden bir ay içinde Kalkınma Bakanlığı’na iletilir” ibaresi yer
almaktadır.
Ancak uygulamada KEK toplantılarının takviminin üç ay öncesinden mülga
Kalkınma Bakanlığı’na ve diğer bakanlıklara bildirilmesinde sorunlar yaşanmakta ve
toplantılardan kısa süre öncesinde bildirim yapılabilmektedir. Ayrıca, Yıllık
Programlarda YDSK toplantı takvimlerinin paylaşılmasına ilişkin yönlendirici ifadeler
yer almamaktadır. Yapılan bir görüşmede, mülga Ekonomi Bakanlığı temsilcisi, ikili
iş birliği mekanizmalarına Kalkınma Planlarında detaylı bir şekilde yer
verilebileceğini, bölgeler ve ülkeler itibarıyla yapılacak toplantıların Yıllık
Programlarda belirlenebileceğini ifade etmektedir416.
Öte yandan, Onuncu Kalkınma Planı’nın yirmi beş adet Öncelikli Dönüşüm
Programına yirmi altıncısının eklenmesi DEİK tarafından talep edilmiş; söz konusu
programın adının Küresel Ekonomik İlişkiler Öncelikli Dönüşüm Programı olarak
adlandırılabileceği ve DEİK sorumluluğunda yürütülebileceği belirtilmiş; ancak böyle
bir program oluşturulmamıştır417.
3.4.2. Dışa Açılım Stratejileri
TBMM Genel Kurulu’nda Yapılan Konuşma
Her yıl Bütçe Tasarısı görüşmeleri vesilesiyle; Hükümetin geçmiş dış politika
uygulamalarına, mevcut gelişmelere ve ileriye yönelik hedeflere ilişkin Dışişleri
Bakanlığı tarafından bir değerlendirme kitabı hazırlanmakta ve bu kitap Dışişleri
Bakanı tarafından, TBMM Genel Kurulu’na sunulmaktadır. Söz konusu kitaplar
incelendiğinde, KEK, İK ve YDSK’lere ilişkin çeşitli verilerin yer aldığı ve bu
mekanizmaların kurulmadığı ülkelerle de bir an önce ikili mekanizmaların kurulması
yönünde hedeflerin bulunduğu görülmektedir. Örneğin, Çek Cumhuriyeti ile YDSK
416
417

9 Nisan 2016, sözlü görüşme
DEİK, (çevrimiçi), https://www.deik.org.tr/uploads/kuresel_aralik_2015.pdf, 18 Ekim 2017
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kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Öte yandan, Ekvator, Guatemala,
Guyana, Jamaika, Kolombiya, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili ve Uruguay ile
ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalanarak KEK mekanizmaları için
hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulduğu ve ortak komisyon çalışmalarıyla ikili
ilişkilerin canlandırılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir. Malta ile kurulan İK’nin
ise ikili ülke arasındaki ticari ilişkileri hızlandırmasının beklendiği belirtilmektedir418.
Coğrafi Stratejiler
2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Geliştirme Stratejisi, 2003
yılında Afrika Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi, 2005 yılında
Asya-Pasifik Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Stratejisi, 2006
yılında Kuzey ve Latin Amerika Ülkeleri ile Ekonomik ve Ticari İlişkileri Geliştirme
Stratejisi uygulamaya konulmuştur. Bu bölgelerdeki ülkelerle yapılan KEK
toplantılarının, söz konusu stratejilerin araçları olduğu belirtilmektedir419.
Sektörel Stratejiler
2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’ne göre, “Türk
özel sektörünün yurt dışındaki doğrudan yatırımlarını [...] ve Türkiye’nin ihracat
politikasını kapsayan bir dış ekonomik ilişkiler çerçevesi, etkin bir sanayi stratejisinin
ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Küreselleşme süreci içinde ulusal ekonomilerin
birbiriyle gittikçe daha entegre hale gelmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler
arasında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlardaki artış, dış ekonomik ilişkilere
dair belirlenecek stratejinin sanayi stratejisi açısından önemini artırmaktadır.”
Ayrıca, eylem planında belirlenen “Ülkemizin uluslararası ticaret ve yatırım
kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.” politikası altında, mülga
Hazine Müsteşarlığı sorumluluğunda 46. Eylem olan “Ülkemizdeki işletmelerin yurt
dışında yapacakları firma satın alma ya da ortak olma işlemlerinde cazip kredi desteği
sağlanacaktır.” eylemi yer almaktadır. Sorumluluğu mülga Ekonomi Bakanlığı’nda
olan 48. Eylemde ise “Başta AB ülkeleri olmak üzere, [...] ikili ilişkiler kapsamında
pazara giriş imkânlarının artırılmasına yönelik faaliyetler sürdürülecektir” ifadesi yer

418
419

Dışişleri Bakanlığı, (çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/dis-politika-genel.tr.mfa, 18 Ekim 2018
TBMM, 2006
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almakta ve eylemin performans göstergesi “Yıllık KEK toplantısı ve Bakan/üst düzey
yetkililerce gerçekleştirilen ikili temas sayısı” olarak belirlenmiştir420.
Tematik Stratejiler
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nın vizyonu, “2023 yılında 500
milyar dolar ihracata ulaşarak ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer
almasıdır”. Stratejide, ikili ticaret iş birliklerinin güçlendirilmesi, finansman ve ticaret
destek araçlarının artırılması ve verimli kullanılmasının sağlanması stratejik hedefleri
bulunmaktadır421. Ancak, ikili iş birliği mekanizmalarına yönelik herhangi bir referans
bulunmamaktadır.
Dış yardım alanına ilişkin 2013 ve 2014 yıllarında paydaş kurumların
katılımıyla taslak bir metin oluşturulmakla birlikte, hâlihazırda kamuya açık resmi bir
strateji belgesi bulunmamaktadır.
Dış ekonomik ilişkilerin temel bileşenlerinden biri olan dış yatırıma ilişkin de
Türkiye’nin kamuya açık herhangi bir stratejisi bulunmamaktadır. Yabancı ülkelerde
yatırım yapan firmalara gerekli desteğin verilmesi gerektiği 422 ve Türkiye’nin bir dış
yatırım stratejisine ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir423. Kutlay, Türk dış
yatırımlarının, kapsamlı bir devlet stratejisiyle yönlendirilmediğini ve ülkelere göre
belirlenmiş ve öncelik sıralaması yapılmış bir stratejinin ürünü olmadığını iddia
etmektedir424.
Dış yatırım stratejisine olan ihtiyacın en önemli nedenlerinden birinin
“finansmana erişim ve aktif bir Eximbank yapısı”nın kurulması olduğu belirtilmekte;
“özellikle stratejik görülen sektörlere ve doğal kaynaklara yönelik olarak, topyekûn
bir devlet stratejisi ile atılım yapılabileceği” önerilmektedir425. DEİK temsilcisi ile
yapılan bir görüşmede, üst düzeyli siyasilere sunulan bir taslak strateji belgesi olduğu
ancak söz konusu taslağın tamamlanarak kamuya açık hale gelmediği belirtilmiştir426.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (25 Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete): 51, 79, 80
2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (13 Haziran 2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi
Gazete): 18, 20
422
Altun, 2010: 408
423
Sak, 2016
424
Kutlay, 2012: 112
425
DEİK, 2014: 60
426
20 Ekim 2017, çevrimiçi görüşme
420
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Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan bir görüşmede, dış yatırım stratejisinin
resmileşmesinin,

dış

yatırımların

dünyadaki

çeşitli

bölgelere

ve

ülkelere

yönlendirilmesi açısından aktörlere yön göstereceğini ifade edilmiştir427.
3.4.3. Kurumsal Stratejik Planlar
Bakanlıkların kurumsal stratejik planları, genel olarak ikili ekonomik ilişkiler
ve özel olarak ikili iş birliği mekanizmaları açısından incelendiğinde, teşkilat
kanunlarında olduğu gibi, kurumsal stratejik planlarda da standart bir yaklaşımın
olmadığı görülmektedir. Stratejik yönetim sürecinde her kurum ikili ekonomik ilişkiler
açısından kendi politika ve uygulama alanını ön plana çıkarmakta, dolayısıyla ikili
ekonomik ilişkilere yönelik stratejik bakış bir bütün olarak ele alınamamaktadır. Tablo
3.2.’de kamu kurumlarının ikili ekonomik ilişkilere dair var olan stratejik yaklaşımları
amaç, hedef, eylem/proje/faaliyet ve performans göstergesi ekseninde yer
almaktadır428.

14 Eylül 2017, sözlü görüşme
4 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı teşkilat sisteminde yer alan bakanlıkların yeni
stratejik plan çalışmaları devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır.
427
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Mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
Bakanlığın kurumsal yapısı ile yönetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi; uluslararası düzeyde iş birliği kapasitesinin geliştirilmesi stratejik amacı çerçevesinde; Bilim, sanayi ve teknoloji
alanlarında uluslararası kuruluşlarla iletişim ve iş birliğinin artırılması, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması; ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve toplantılar düzenlenmesi ve
uluslararası anlaşma ve protokollere yönelik altyapı hazırlıklarının yürütülmesi alt amacı belirlenmiştir. Hedef, bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında diğer ülkelerle iş birliği daha ileri bir seviyeye
çıkarılması, karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulması olarak ifade edilmiştir. Amaç, alt amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki eylemlere yer verilmiştir: i) Başka ülkelerin muhatap
bakanlıklarıyla oluşturulan Ortak Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Çalışma Grupları’nın etkin ve verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması, ii) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantıları
kapsamında çalışmalar yürüterek bilim, sanayi ve teknoloji konularında ilgili ülkelerle iş birliğinin artırılması, iii) Stratejik İş Birliği Konseyleri ve diğer üst düzey toplantılar kapsamında çalışmalar
yürüterek bilim, sanayi ve teknoloji konularında ilgili ülkelerle iş birliğinin artırılması, iv) Diğer ülkelerle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla bilimsel, sınai, teknik ve teknolojik iş birliği anlaşmalarının
ve protokollerinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi, v) Diğer ülkelerin bilim, sanayi ve teknoloji bilgilerini içeren ülke profillerinin oluşturulması. Performans göstergeleri olarak ise,
toplantı katılım sayılarıyla anlaşma ve protokol sayıları yer almaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015-2017 Stratejik Planı
Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu için kurumsal kapasite gelişimini sağlamak amacı ve Uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği müktesebatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında kurumsal kapasite
artırılmasına yönelik çalışmalar ve ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak faaliyetler sürdürülecektir hedefi doğrultusunda; Avrupa Birliğine tam üyelik sürecindeki bölgesel ve ikili
anlaşmalar ve uluslararası sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli çalışmalar ve koordinasyon yürütülecektir stratejisi yer almaktadır.
Mülga Ekonomi Bakanlığı
Mal ve hizmet üretimi ve ihracatının geliştirilmesini sağlamak; sürdürülebilir ihracat artışını desteklemek amacıyla katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlerin ihracatını artırmak stratejik
amacı çerçevesinde, İhracatçılarımızın dünya pazarlarında rekabet gücünün ve ihraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki payının arttırılması sağlanacaktır hedefi ortaya konulmuştur. Performans
göstergesi olarak da Akdedilecek Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmaları belirlenmiştir. İkili [... ]ticaret ve yatırım ilişkilerini ülkemizin çıkarları doğrultusunda yürütmek stratejik amacı
çerçevesinde ise aşağıdaki hedefler ortaya konulmaktadır: i) İkili stratejilerimizin oluşturulmasında nicel ve nitel analiz yöntemlerinin etkin kullanımı sağlanacaktır, ii) Gelişmekte olan ülkelerin
çok taraflı ticaret sistemine entegrasyonu desteklenecektir, iii) Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticari konularda üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacaktır. Ülkemiz ile diğer
ülkeler arasında ikili bazda ticari ve ekonomik konularda yapılacak iş birliği alanlarını tespit etmek, mevcut sorunlara çözüm üretmek, hâlihazırda sürdürülmekte olan iş birliğini izlemek, ikili ticari
ve ekonomik ilişkilerin bu çerçevede daha ileriye taşınmasını temin etmek üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak amacıyla Ortak Komite ve benzeri iş birliği platformları
oluşturulacak ve mevcut olanların etkinliği sürdürülecektir. Performans göstergeleri olarak, ikili düzeyde ülkemizce sağlanan teknik yardım ve eğitim programlarının sayısı ve Kurulacak üst düzey
ikili Ticari ve Ekonomik Mekanizma sayısı belirlenmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
Bakanlığın faaliyet alanına ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, uluslararası iş birliğine yönelik çalışmaları geliştirmek ve koordine etmek, uluslararası platformlarda Bakanlığın tanınırlığını
ve etkililiğini artırmak, ülkemizde gençlik alanındaki uluslararası faaliyetlerin düzenlenmesine destek olmak stratejik amacı çerçevesinde, Ülke menfaatleri ve dış politikamız doğrultusunda yabancı
ülkelerle var olan ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek, yeni ilişkiler tesis edilmiş olan ülke sayısını %50 oranında artırmak hedefi bulunmaktadır. Performans göstergesi olarak, Gençlik ve spor
alanında iş birliği kapsamında gerçekleştirilen ziyaret sayısı ve Gençlik ve spor alanında diğer ülkelerle imzalanan anlaşma ve protokol sayısı belirlenmiştir.
Mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı
Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak amacı doğrultusunda, Uluslararası alanda daha etkin bir
şekilde yer almak ve uluslararası ilgili örgütlerin karar süreçlerine dâhil olmak hedefi yer almaktadır. Belirlenen stratejiler, İkili ilişkiler kapsamında yürütülen Tarım Yürütme Komitesi Toplantıları
ve Tarım İş Forumlarında iş birliği alanlarının artırılmasıdır. Performans göstergeleri ise İkili ilişkiler kapsamında yürütülen üst düzey toplantı sayısıdır.
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Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Hızlı, Etkili, Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesini Sağlamak amacı doğrultusunda, AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası
kuruluşlarla ve diğer ülkelerle çok taraflı ve ikili iş birliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalara taraf olmak hedefi yer almaktadır. Hedef altında, Gümrük konularında bölge ülkelerinin teknik
bilgilerini artırmak, taraflar için yeni iş birliği alanlarını yaratmak ve kapasite geliştirilmesine katkı sağlamak projesi yer almakta ve performans göstergesi olarak eğitim verilen ülke sayısı
belirlenmektedir. Bakanlığın uluslararası çalışma kültürünü artırarak sürdürmek projesi altında ise ülkemizde yapılan uluslararası toplantı ve etkinlik sayısı ile sonuçlandırılan uluslararası anlaşma,
sözleşme, protokol, mutabakat zaptı sayısı performans göstergesi olarak yer almaktadır.
Mülga Kalkınma Bakanlığı 2014-2018 Stratejik Planı
Türkiye’nin başta komşuları ve bölge ülkeleri ile olmak üzere ikili ve çok taraflı ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamak amacı doğrultusunda, Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında, iş birliği
faaliyetlerinin artırılması ve bu kapsamda kalkınma iş birliği programlarının oluşturulması ve uygulanması sağlanacaktır hedefi bulunmaktadır. Başta komşu ülkeler ve yakın çevre ülkeleri olmak
üzere, diğer ülkelerle ikili iş birliği faaliyetleri gerçekleştirilecektir ve Kalkınma iş birliği faaliyetlerinin kurumsallaşması, geliştirilmesi ve yeni programlar başlatılmasına yönelik çalışmalar
desteklenecektir şeklinde ifade edilen stratejiler yer almaktadır. Performans göstergesi ise Yeni başlatılan kalkınma iş birliği programı sayısı, İkili iş birliği kapsamında yürütülen teknik iş birliği
faaliyet sayısı belirlenmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı
Kültür ve Turizm alanında uluslararası ilişkileri ve kültürlerarası iletişimi güçlendirerek uluslararası barışa katkıda bulunmak amacı çerçevesinde, Ülkemizin uluslararası kültür ve turizm
ilişkilerinin artırılarak sürdürülmesi hedefi yer almaktadır. Bu hedef altında, İkili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde kültür ve turizm anlaşmalarının imzalanması veya yenilenmesi,
bu kapsamda toplantı, ağırlama faaliyetleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi faaliyetleri yer almaktadır. Performans göstergeleri olarak Hazırlanan ve teklif edilen kültür ve turizm
anlaşmaları sayısı ile Koordine veya organize edilen uluslararası toplantı/kongre sayısı belirlenmiştir.
Mülga Maliye Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
Kurumsal kapasiteyi artırmak amacı doğrultusunda, stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek hedefi bulunmaktadır. Hedef altında,
Bakanlık milletlerarası ilişkilerini koordinasyon içerisinde yürütmek stratejisi yer almaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak amacı doğrultusunda, Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür
ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak hedefi belirlenmiştir. Bu hedef altında, Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim sorunlarının çözülmesi amacıyla Karma Eğitim
Uzmanları Komisyonu (KEUK) ve Daimi Komisyon toplantılarının ülkeler nezdinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır stratejisi yer almaktadır. Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum
ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân
sağlamak amacı doğrultusunda, Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmak hedefi belirlenmiştir. Bu
hedef altında, İkili kültürel anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler tarafından hükümetimiz emrine verilen burs sayısının artırılması için yabancı ülke temsilcilikleri ile istişare toplantıları
düzenlenecektir stratejisi bulunmaktadır. Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen
bir kurumsal yapıyı tesis etmek amacı çerçevesinde, Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf, hesap
verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak hedefi bulunmaktadır. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olarak da Ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak mevcut
anlaşmalar güncellenecek, müzakereleri devam edenler tamamlanacak ve dış politika açılım ve hedeflerine uygun olarak ülkelerle ihtiyaç duyulan alanlarda yeni iş birliği anlaşma ve protokolleri
imzalanacaktır stratejisi belirlenmiştir.
Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2017-2021 Stratejik Planı
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacı doğrultusunda, Az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ikili ve bölgesel iş birliğini arttırmak hedefi ve bu hedefe bağlı
olarak İlgili birimlerin uluslararası organizasyon hazırlıkları takip ve koordine edilecektir stratejisi belirlenmiştir.
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Sağlık Bakanlığı 2013-2017 Stratejik Planı
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam etmek amacı çerçevesinde, iş birliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla
küresel sağlığa katkı sağlamak hedefi belirlenmiştir. Hedefe yönelik stratejiler ise Küresel ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere insani yardım ve kalkınma yardımlarını artırmak, Acil ve afet
durumlarında küresel ve bölgesel ölçekte destek vermeyi sürdürmek, Küresel ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere sağlık yönetimi ve sunumu konusunda destek vermeyi sürdürmek ve Küresel
ve bölgesel düzeyde ihtiyacı olan ülkelere yatırım, personel, ilaç ve tıbbî cihaz desteğini sürdürmek olarak belirlenmiştir.
Mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2014-2018 Stratejik Planı
Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme altyapı ve hizmetlerini ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak üzere, dengeli ve teknolojik yeniliklere uygun
politikalar oluşturmak ve planlamak amacı çerçevesinde, Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında uluslararası çok taraflı ve ikili iş birliğini geliştirmek hedefi bulunmaktadır. Faaliyetler, İkili
uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarının arttırılmasına yönelik olarak; öncelikle Afrika ülkelerine yönelik anlaşma örneklerinin müzakere edilmesi, Uluslararası karayolu taşımalarının
serbestleştirildiği ülke sayısının arttırılmasına yönelik olarak ilgili ülke yetkili makamlarıyla müzakerelerde bulunulması, Deniz ticareti yapabileceğimiz potansiyel ülkelerle teknik ön hazırlık
toplantılarının gerçekleştirilmesi faaliyetler olarak belirlenmiştir.
Mülga Hazine Müsteşarlığı 2014-2018 Stratejik Planı
Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal sistemdeki etkinliğini artırmak amacı doğrultusunda, Ülkemizce Yurt Dışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma
için Uluslararası İş Birliği Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması hedefi oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Türkiye Kalkınma İş Birliği Politika ve Strateji Belgesinin hazırlanması
çalışmalarına katkı sağlanması, Uluslararası kalkınma yardımları ile ilgili değerlendirme ve karar mekanizmalarının etkinleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi ve Çok taraflı kalkınma iş
birliği platformları çerçevesindeki kalkınma yardımlarımızın yakından takibinin yapılması faaliyetleri belirlenmiştir.
Performans göstergesi olarak, Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmaların tanımlanması ve işler hale getirilmesi ortaya konulmuştur.
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Stratejik planlarda bazı bakanlıklar, kendi politika alanlarındaki anlaşma ve
protokollerden ikili iş birliği mekanizmalarına kadar ayrıntılı bir amaç, hedef ve eylem
çerçevesi ortaya koyarken, bazı bakanlıklar detaylı olmasa da ikili mekanizmalara yer
vermektedir. Diğer bazı bakanlıklarda ise ikili iş birliğine ilişkin sadece genel ifadeler
yer almaktadır. Örneğin, mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ikili iş birliği
mekanizmalarına ve kendi sorumluluğunda yürütülen alt komiteye detaylı bir şekilde
yer verirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sadece ikili anlaşmalara vurgu yaptığı
görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Karma Kültür Komisyonu toplantıları
gerçekleştirmesine rağmen, buna ilişkin herhangi bir ifadenin kurumsal stratejik
planda yer almadığı gözlenmektedir.
Bunun yanı sıra, bazı kurumların stratejik planlarında ikili ekonomik iş
birliğine dair farklılaştırılmış ve detaylı amaçlara ve hedeflere yer verilirken; bazı
kurumların stratejik planlarında ise ikili, bölgesel ve çok taraflı iş birliği birlikte ele
alınmakta, dolayısıyla bu boyutlar arasındaki sınırlar belirsiz hale gelmektedir. Öte
yandan, stratejik planlarında ikili ekonomik iş birliği mekanizmalarına yer veren
bakanlıkların, eylemlerindeki ölçmeyi sadece yapılan toplantı sayısı veya imzalanan
anlaşma sayısı olarak belirlediği, bu mekanizmaların içeriği ile ulusal koordinasyon
ve uluslararası müzakere boyutlarının değerlendirilmesine yönelik hedeflerin yer
almadığı görülmektedir.
Her kurumun stratejik planında ikili ekonomik iş birliğine dair stratejik amaç,
hedef ve eylemlerindeki farklılık, ikili ekonomik ilişkilere dair kurumlar arasındaki
kısa, orta ve uzun vadeli bakış açısını farklılaştırmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı
kapsamında yapılan bir çalışmada da bu duruma değinilmiş, stratejik planlama
sürecinin tasarımından ve yönetiminden sorumlu kuruluşların farklı bakış açılarıyla
farklı kavramlara yönelmesinin, dil birliğini bozduğu ve kavramsal tutarlılığı
sağlamada zorluklara neden olduğu ifade edilmiştir429. Ayrıca, kamu kurumlarının
dikkate aldığı çok sayıda üst politika belgesinin, kurumsal stratejik planları somut bir
şekilde yönlendiremediği; stratejik planların; aslında çeşitli üst politika belgelerinin
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kuruluş düzeyindeki uygulama aracı olması gerekirken bu işlevi yerine getirmekte
yetersiz kaldığı belirtilmiştir430.
Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan bir görüşmede, ikili ekonomik ilişkiler
açısından da aynı sorunun olduğu; sürekli bir strateji üretiminin uygulama bakımından
işlev yaratmadığı; çünkü uygulama araçlarındaki etkinliğin stratejilerden bağımsız
olduğu iddia edilmiştir431. Mülga Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan görüşmede ise, her
kurumun kurumsal stratejik planında ikili ekonomik iş birliğine ilişkin detaylı ya da
genel hedefler ortaya koyduğunu, ancak bu hedeflerin operasyonel hale geleceği
mekanizmaların belirtilmediği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, kurumsal stratejik
planların ikili ekonomik iş birliği mekanizmalarına referans verilerek oluşturulmasının
faydalı olacağı dile getirilmiştir432.
3.4.4. Ülke Eylem Planları
İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılarak ihracatın artırılması hedefi
doğrultusunda, ilk olarak 2010-2011 dönemi için belirlenen hedef ülkeler listesi, daha
sonra hedef ve öncelikli ülkeler listesi olmak üzere Pazara Giriş Komitesi Sekretaryası
tarafından iki yıllık dönemler itibarıyla kabul edilmektedir. Söz konusu listeler Ticaret
Bakanlığı’nın internet sitesinden kamuya duyurulmaktadır.
2016-2017 dönemi için 15 hedef ülke ve 33 öncelikli ülke belirlenmiş; hedef
ülkelere yönelik olarak eylem planları oluşturulmuştur433. Eylem planları
incelendiğinde, genel nitelikli faaliyetler kapsamında İK toplantılarıyla KEK
toplantılarının yapılması öngörülmekte; tanıtım faaliyetleri kapsamında fuarlar
öngörülmekte, ihracat politikası araçları kapsamında ise yurt dışı pazarlama amacıyla
genel ve sektörel ticaret heyetlerinin ziyaretleri öngörülmektedir.
Eylem planları belirlenirken tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü
alınmasına rağmen, eylem planlarının nihai halinde sorumlu aktörler olarak Türk
Eximbank ve mülga Ekonomi Bakanlığı’nın yer aldığı görülmektedir. Örneğin, 2016-
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2017 dönemi için Hedef Ülke olan Etiyopya ve Nijerya’nın eylem planlarında
TİKA’nın ve icracı bakanlıkların teknik yardım faaliyetleri yer almamaktadır.
Öncelikli Ülkeler’den olan Cezayir, Gana, Kazakistan, Libya, Şili, Ürdün gibi
ülkelerin eylem planlarında da aktör çeşitliliği açısından aynı eksiklik göze
çarpmaktadır. Eylem planları mevcut haliyle sadece Ticaret Bakanlığı’nın kurumsal
eylem planı olmakta, KEK toplantılarında ele alınacak konulara ilişkin detaylar ve bu
konulardan sorumlu kurumlar bu eylemlerde yer almamaktadır.
Söz konusu eylem planları dışında, bir ülkeyle ekonomik iş birliği yürüten tüm
kamu ve özel sektör aktörlerinin sorumluluğunun belirtildiği, belirli bir takvime
bağlanan, somut eylemlerin yer aldığı ve kamuya açık resmi ülke stratejileri ve eylem
planları bulunmamaktadır.
Kapsamlı ülke stratejilerinin ve eylem planlarının oluşturulmasına ilişkin
çeşitli görüşler bulunmaktadır.
Ünay ve Kayıkçı, Türkiye’nin dış politika açılımlarının eşgüdüm içinde belirli
ülkelere ve bu ülkeler için de belirli sektörlere odaklanması gerektiğini ifade
etmektedir434. Altun da devlet ve özel sektörün birçok ülkeye yönelik gerçekleştirdiği
üst düzey temasların ve konseylerin eskisi kadar faydalı olmadığını, öncelikle hedef
ülkelerin belirlenmesi ve daha sonra da sektörel uzmanlıkların devreye sokulması
gerektiğini belirtmektedir435. Vardan ise ülkelere yönelik yıllık ‘ekonomik ilişkiler
eylem planları’nın kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun katılımıyla kapsamlı
bir şekilde hazırlanması, uygulanması, takip edilmesi ve raporlanması gerektiğini dile
getirmektedir436.
Çeşitli

kamu

kurumlarıyla

gerçekleştirilen

görüşmelerde,

Ticaret

Bakanlığı’nın eylem planlarının, YDSK kurulan ülkelerle oluşturulan genel iş birliği
çerçevesine dayanarak oluşturulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, diğer kamusal
aktörlerin eylemlerini de içerecek şekilde genişletilmesinin faydalı olacağı ve KEK
mekanizmalarındaki gündemlerin de bu kapsamlı eylem planlarına dayanarak
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oluşturulabileceği dile getirilmiştir437. Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmelerde
ise, dış ekonomik ilişkilere yönelik oluşturulan çeşitli coğrafi, sektörel ve tematik
stratejilerin yeterli olduğu, oluşturulabilecek kapsamlı ülke stratejilerinin ve eylem
planlarının hızla değişen küresel gündem karşısında uygulanabilir olmayacağı iddia
edilmiştir438.
DEİK’in, özellikle ikili ekonomik ilişkilerin gelişmemiş olduğu veya
duraklamış olduğu ülkelerle İK’ler çerçevesinde gerçekleştireceği iş birliğinde,
kamuyla birlikte strateji oluşturması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, bu stratejilerin,
dışa açılımın finansman boyutunu içermesi gerektiği, bölgesel açılım politikalarıyla
pazar potansiyeline sahip olan ülkelere odaklanabileceği ve bu odaklanmanın
finansman

boyutunda

Eximbank

kredilerinin

kullanılabileceği

de

vurgulanmaktadır439. Kutlay, Türkiye’nin ülke analizleri neticesinde öncelikli ülkeler
belirleyerek bu ülkelere odaklanması gerektiğini dile getirmektedir440.
Onuncu Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında hazırlanan ÖİK raporunda da
dış ekonomik ilişkilerin bütüncül bir şekilde ele alınmasına ve ülke odaklı hale
getirilmesine yönelik öneriler yer almaktadır. Raporda ticaret, yatırım ve kalkınma iş
birliği politikalarının, orta ve uzun vadeli stratejiler çerçevesinde sistematik hale
getirilerek uyumlaştırılması ve ülke odaklı hale getirilmesi önerilmektedir. Bu
kapsamda, yardım yapılan bölgelere ve ülkelere Türk özel sektörünün ticaret ve
yatırım kanalıyla yayılmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtilmektedir. İş birliği
yapılacak ülke tespitinde, hem Türkiye’nin hem de muhatap ülkenin uzun vadeli
önceliklerinin dikkate alınabileceği ve öncelikli ülkelerin bu şekilde seçilebileceği
ifade edilmektedir. İş birliği yapılacak her bir ülke ile farklı faaliyetlerin
gerçekleştirileceğinden hareketle, her ülkeye yönelik farklı stratejik hedeflere yer
verilebileceği belirtilmektedir441.

14 Eylül 2017, sözlü görüşme; 20 Eylül 2017, sözlü görüşme; 22 Eylül 2017, sözlü görüşme
12 Eylül 2017, sözlü görüşme
439
Altun, 2009: 415, 477
440
Kutlay, 2012: 53
441
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2015a: 65-66, 71
437
438
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3.5. Sözlü Görüşmelerin Değerlendirilmesi
Gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi görüşmelere dayanarak oluşturulan
sorun alanları, Tablo 3.3.’te yer almaktadır.
Tablo 3.3. Sözlü Görüşmelerden Elde Edilen Temel Sorun Alanları
İK

Politika Koordinasyonu

Dışa Açılımın Arka
Planı

KEK
 Anlaşma boyutunda, teknik iş birliğinin
ekonomik ve ticari iş birliğinden ayrı
tutulması eğilimi

 Özel sektörün kamunun
diplomasi desteğinden
kurumsal olarak yeterince
yararlanamaması

YDSK
 Çok sayıda ülkeyle
stratejik bir iş birliği
oluşturulması

 İkili iş birliği diplomasisi üzerine politika geliştirilmemesi ve bütüncül bir bakışın olmaması
 Hızlı ve protokol gerektiren doğasından dolayı ikili iş birliğinin plansız işlemesi
 Dış ticaret, dış yardım ve dış yatırım alanlarının bütüncül bir şekilde ele alınmaması
 Kamu kurumlarının ikili iş birliği
birimlerinin kurumsal ve beşeri
kapasitesinin zayıflığı
 Eş başkanlık belirlenirken kurumlardan
görüş alınmaması

 Dışişleri Bakanlığı’nda
müstakil bir özel sektör
masasının bulunmayışı
 DEİK’in nitelikli personel
yetersizliği
 Dış yatırım gündeminin,
kamunun da dâhil olduğu bir
Dış Yatırım Kurulu tarafından
yönlendirilmemesi
 DEİK’in TİKA Danışma
Kurulu’nda temsil edilmemesi

 Hazırlık sürecinin çok
hızlı olması
 Dışişleri Bakanlığı’nda
sektörel ve tematik alan
odaklı uzmanlık
kadrosunun bulunmaması

Stratejik Vizyon

Mekanizmaların Etkinliği

 İş birliği mekanizmaları arasındaki işlevsel ilişkinin tesisi bakımından yasal mevzuatta eksiklikler bulunması
 Aynı ülkelerle mükerrer iş birliği süreçlerinin yürütülmesi nedeniyle sistematik olmayan bir diplomasi trafiği
 İkili mekanizmaların faaliyetlerinin izleme değerlendirmesinin yapıldığı bir kurulun bulunmaması
 Bir yıl içinde yapılan toplantı sayısının
fazla ve hazırlık sürecinin hızlı olması
 Birçok alanda anlaşma ve mutabakat zaptı
imzalandığı için alınan kararların
uygulanamaması
 Sekretarya kurumun ülkelere göre iş
birliği alanı belirleme ve kurumları
sınırlandırma yetkisinin olmaması
 Kalkınma iş birliğine yönelik daimi alt
komiteler bulunmaması

 Gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerle kurulan iş birliği
içeriğinin farklılaştırılamaması
 KOBİ’lerin ikili platformlarda
yeterince yer almaması
 Sektör sınırlaması ve
önceliklendirme yapılmaması

 Kurulurken yeterince
ekonomik ve ticari analiz
yapılmaması
 Gerçekçi ve öncelikli iş
birliği alanları
belirlenememesi
 Kapsamının belirli tematik
alanlara odaklanmaması

 Dış Yardım Strateji’nin olmaması
 Kurumsal stratejik planlarda ayrıntılı
amaç, hedef ve eylemlerin bulunmaması
 Tüm aktörlerin eylemlerini içeren
kapsamlı ülke stratejilerinin ve eylem
planlarının bulunmaması

 Aktörlere yöne gösteren bir
Dış Yatırım Stratejisi’nin
bulunmayışı

 Yayımlanan ortak
bildirilerin ayrıntılı eylem
planı ortaya koyamaması
 Oluşturulan üst düzeyli iş
birliği çerçevesinin diğer
mekanizmaları somut
olarak yönlendirmede
yetersiz kalması

 Plan ve programlarda ikil iş birliği mekanizmalarına ayrıntılı bir şekilde yer verilmemesi
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3.6. Bölüm Değerlendirmesi
Kuruluşundan bu yana ikili iş birliklerini yoğun bir şekilde kullanan
Türkiye’nin ekonomi diplomasisi, 1950’li sonrasında KEK mekanizması aracılığıyla
bürokratik bir çerçevede ve birçok iş birliği alanında yürütülmüştür.
1980 sonrasında yurt dışı pazar arayışı başlamış; dış yatırım ve dış yardım
faaliyetleri de artış göstermiştir. Özel sektör kanalıyla iş diplomasisi gündeme gelmiş;
İK

mekanizması

aracılığıyla

diğer

ülkelerdeki

muhataplarla

görüşmeler

gerçekleştirilmiştir.
1990’lı yıllarda çeşitli bölgesel açılımlar gerçekleştirilmiştir. 2000’li yıllarda
yoğun bir şekilde kullanılan zirve diplomasisine bağlı olarak ortaya çıkan YDSK
mekanizması, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının katılımını içeren ikili ekonomik iş
birliği müzakere aracı olarak işlev görmüştür.
Türkiye’nin ikili ekonomik ve ticari temasları giderek artmasına rağmen; ikili
mekanizmalara ilişkin sistematik bir sınıflandırma bulunmamakta ve ikili iş birliği
diplomasisine bütüncül yaklaşılamamaktadır. Özellikle ikili mekanizmalar arasındaki
işlevsel ilişkinin belirli olmaması, aynı ülkelerle mükerrer iş birliği süreçlerinin
yürütmesine neden olmaktadır.
Kamu kurumlarının ikili iş birliğinden sorumlu olan birimlerinin, fazla iş yükü,
personel yetersizliği, bölgesel ve çok taraflı gündemlerle de meşgul olma gibi sorunları
bulunmaktadır. Dosya yükünün yoğun olması, belirli ülkelere odaklanmayı
engellemekte ve bu alanda uzmanlaşma ise ülke ve sektör bilgisi gerektirmektedir.
Dış ticaret, dış yatırım ve dış yardım alanlarına ilişkin genel politika
koordinasyonunda da engeller bulunmaktadır. Dış yardım politikası, dış ticaret ve dış
yatırım politikalarıyla uyumlu bir şekilde ve kamu-özel sektörün birlikte yaptığı bir
politika tasarımıyla yürütülememektedir.
Mekanizmaların etkinliği de bir sorun alanı olarak ortaya çıkmaktadır.
KEK mekanizmasında birçok sektörel iş birliği alanı ele alındığı için öncelikli
iş birliği alanları belirlenememekte; imzalanan anlaşma, protokol, mutabakat
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zaptlarının sayısının fazla olması da bunların uygulanmasının takibinde sorunlara yol
açmaktadır.
İK mekanizmasında, organizasyon, insan kaynağı, üye şirketlerin profili, içerik
geliştirme ve sektörel alan sınırlaması bakımından İK’lerin yürütülme biçiminde de
çeşitli sorunlar bulunmaktadır.
YDSK mekanizmasının ulusal hazırlık süreci hızlı işlemekte, ele alınan
konular KEK’lerde ele alınanlarla benzerlik göstermektedir. Ayrıca, birçok ülke ile
stratejik iş birliği kurulması, belirli tematik alanlara odaklanılmaması ve diğer
mekanizmaları yönlendirici somut bir içeriğe sahip olmaması da bir eksiklik olarak
göze çarpmaktadır.
Bu mekanizmalara ek olarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bazı yeni
diyalog platformları oluşturması da eşgüdüm sorunlarına yol açmaktadır. Sistematik
olmayan dış temaslar; dış ekonomik ilişkilerde çok başlılık yaratmakta; bu çok başlılık
kaynak, enerji ve zaman israfına yol açmaktadır.
Sekretarya kurum ve kuruluşlar haricinde, üç iş birliği mekanizmasının farklı
bir kurum veya kurul tarafından izleme ve değerlendirmesi yapılmamakta; sekretarya
kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan bir analiz ve değerlendirme raporu da
bulunmamaktadır.
Kalkınma planlarında ve yıllık programlarda mekanizmalara dair ayrıntılı
ifadeler yer almamakta; teşkilat kanunlarında olduğu gibi, kurumsal stratejik planlarda
da standart bir yaklaşım bulunmamaktadır. Her kurum ikili ekonomik ilişkiler
açısından kendi politika ve uygulama alanını ön plana çıkarmakta, mekanizmalara
referans verilmemektedir.
Dış yardım ve dış yatırıma ilişkin strateji bulunmamakta; ikili mekanizmalarda
bu alanlara yönelik hedef odaklı ve somut eylemler oluşturulamamaktadır. Ülke odaklı
stratejilerin oluşturulmasında da eksiklik bulunmakta; mevcut ülke eylem planları,
sorumlu kamu ve özel sektör aktörlerinin tümünün eylemlerini içermemektedir. Bu
eylem planları dışında, bir ülkeyle iş birliği yürüten tüm aktörlerin faaliyetlerinin,
eylemlerinin ve sürelerinin belirtildiği ülke stratejileri bulunmamaktadır.
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Bu bölümde, akademik yazın, ülke örnekleri ve Türkiye’nin mevcut durumu
dikkate alınarak, Türkiye’nin kurumsal iş birliği mekanizmalarının daha etkin
yürütülebilmesi için değerlendirme ve öneriler yer almaktadır.
Dışa Açılımın Arka Planı
Değerlendirme 1: Türkiye, Çin ve Brezilya gibi aktif bir ikili diplomasi ve ikili
ekonomik iş birliği aracılığıyla diğer ülkelerle ekonomik ortaklıklar kurarak birçok
alanda iş birliği görüşmesi yapmaktadır. Ancak, Türkiye’nin dışa açılım politikasına
bakıldığında, diplomasi trafiği açısından ikili ekonomik iş birliğinin bölgesel ve çok
taraflı iş birliğine göre önde olmasına rağmen, Türkiye’nin ikili ekonomik iş birliği
sürecini bir bütün olarak ele alan ve iş birliğinin içeriğine, seviyelerine, kurucu
anlaşmalarına ve mekanizmalarına ilişkin genel görünüm sunan herhangi bir rapor
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’nin ikili ekonomik iş birliği sürecinin -belirli
ülke, sektör ya da tematik alan üzerinden incelenmekle birlikte- gerek resmi politika
belgelerinde gerekse akademik yazında bir bütün olarak kurucu anlaşmalar,
mekanizmalar, aktörler ve strateji belgeleri üzerinden yeterince değerlendirilmediği
düşünülmektedir.
Öneri 1.1: Dışişleri Bakanlığı’nın yarım kalan “21. Yüzyılda Diplomasi”
başlıklı projesinin aktif hale getirilebileceği ve proje kapsamında yazılması düşünülen
kaynak

kitabın

Türkiye’nin

ikili

ekonomi

diplomasisini

içerecek

şekilde

genişletilebileceği değerlendirilmektedir.
Öneri 1.2: Yıllık olarak hazırlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Dış
İlişkiler Değerlendirme Raporu’nda, ikili ekonomik iş birliğinin bölgesel ve çok taraflı
süreçlerden ayrı olarak ve daha ayrıntılı değerlendirilmesinin faydalı olacağı
düşünülmektedir. Ayrıca, tüm kamu kurumlarının verilerinin bu raporda içerilmesi ve
ikili mekanizmalar açısından sistematik bir sınıflandırmaya tabi tutulması
gerekmektedir.
Öneri 1.3: Hazırlanabilecek İkili Ekonomik İlişkiler Değerlendirme
Raporu’nda bugüne kadar yapılan KEK, YDSK ve İK toplantılarının; bu
mekanizmalar altındaki alt komitelerin; bu alt komiteler kapsamında yapılan
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toplantıların ülke bazında toplam sayısı ortaya konulabilir. Çeşitli tematik alanlarda
imzalanan anlaşma, protokol ve mutabakat zaptlarının toplam sayısının da yer alacağı
raporda, Türkiye’nin ikili ekonomik iş birliğine konu olan tematik alanların mevcut
durumu değerlendirilebilir.
Değerlendirme 2: Dış yardımdan sorumlu iş birliği ajansları Güney Kore,
Japonya ve Brezilya’da Dışişleri Bakanlığı’na; Çin’de Ticaret Bakanlığı’na bağlı
olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye’de ise dış yardım alanına ilişkin politika
belirleme sorumluluğunda mevzuat boşluğu bulunmaktadır. Hâlihazırda Dışişleri
Bakanlığı dış politikanın, Ticaret Bakanlığı dış ticaret ve dış yatırım politikalarının
belirlenmesinden sorumlu kurumlar iken; TİKA dış yardımların yönetiminden
sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kurum olarak görünmektedir.
TİKA’nın görevleri ve yetkileri dikkate alındığında Kültür ve Turizm Bakanlığı
bünyesinde

yer

almasının,

dış

ekonomik

ilişkilerde

bütüncül

politikalar

oluşturulmasına engel olduğu değerlendirilmektedir.
Öneri 2: TİKA’nın Dışişleri Bakanlığı ya da Ticaret Bakanlığı’na
bağlanabileceği

akla gelmektedir. Ticaret Bakanlığı’na bağlanma durumunda;

esasen dış ticaret, dış yatırım ve dış yardım alanlarının bütüncül bir şekilde
yönetilebileceği ve ticari iş birliği ile teknik iş birliğinin uyum içinde ülkelere
yönlendirilebileceği değerlendirilmektedir. Ancak, Türkiye’nin acil-insani yardım
eksenli ve ekonomik çıkar odaklı olmayan dış yardım politikası göz önüne alındığında,
TİKA’nın Ticaret Bakanlığı’na bağlanması düşüncesinin gerçekçi olmadığı
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, TİKA’nın Dışişleri Bakanlığı’na bağlanabileceği
ve

dış

politika

çıkarlarıyla

uyumlu

bir

şekilde

faaliyet

gösterebileceği

düşünülmektedir. Bu durumda; dış yardım uygulamaları için bir politika belirleme
yeri olabilmesi için bakanlığın siyasal diplomasi yaklaşımından ziyade ekonomik ve
ticari diplomasi odaklı bir uzmanlık altyapısına geçmesi gerekmektedir.
Politika Koordinasyonu
Değerlendirme 3: Birçok ülke hem Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde SO’ları
hem de Dış Ticaret Bakanlığı eşgüdümünde KK’leri kullanmaktadır. Örneğin,
Brezilya özelinde, SO’lar öncelikli olarak politika yakınlaşmasını ve ikili ilişkilerin

144

gündemini genişletmeyi hedeflediği için uzun vadeli bir araç olarak işlev görmektedir.
Dolayısıyla, bu mekanizma ile daha teknik ve alt düzeyli bir mekanizma olan KK
mekanizması arasında bir ilişki çerçevesinin kurulması önerilmekte ve sektörel
alanların buna göre önceliklendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Türkiye’de de söz
konusu

mekanizmalar

arasında

mevzuat

bakımından

bir

ilişki

çerçevesi

bulunmamaktadır. Bazı kurumların kanunlarında ikili ilişkilere dair maddeler yer
almamakta, bazılarında sadece ikili ekonomik ve ticari anlaşmalara atıf yapılmakta,
bazılarında ikili mekanizmalara doğrudan yer verilmektedir. Dolayısıyla, kamu
kurumlarının kuruluş kanunlarında ülkelerle imzalanan ikili ekonomik, ticari ve teknik
iş birliği anlaşmalarının uygulanması ve ikili kurumsal mekanizmalara katkı verilmesi
konusunda bir standart bulunmamaktadır. Ayrıca, mevcut durumda sadece KEK
mekanizmasına

ilişkin

düzenlemede

bulunan

genelge,

İK

ve

YDSK’leri

düzenlememektedir. Bu nedenle, ikili mekanizmalar arasındaki işlevsel ilişki belirsiz
kalmakta ve mevzuat bakımından uyumsuzluklar bulunmaktadır.
Öneri 3.1: Diğer ülkelerle ikili ekonomik iş birliğinin sistematik bir diplomasi
ve diyalog kanalıyla gerçekleştirilebilmesi için mevcut durumda sadece KEK
mekanizmasına ilişkin düzenlemede bulunan genelgenin, İK ve YDSK’leri de içerecek
şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Böylece sekretarya kurum ve kuruluşların görev
ve yetkilerinin netleşeceği ve mekanizmaların farklılaştırılabileceği düşünülmektedir.
Öneri 3.2: İcracı bakanlıkların kuruluş kanunlarına “Dışişleri Bakanlığı’nın
koordinasyonunda yürütülen YDSK ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda
yürütülen KEK mekanizması çerçevesinde müzakerelere destek vermek, gerektiğinde
alt komiteler kurmak, bu mekanizmalar çerçevesinde imzalanan anlaşma ve
protokollerin uygulanmasını takip etmek, bunların sonuçlarını Dışişleri Bakanlığı ve
Ticaret Bakanlığı’na raporlamak” şeklinde bir madde eklenebilir.
Değerlendirme 4: Devletin ikili ilişkilerde baskın bir aktör olarak iş
kuruluşlarının statüsünde değişiklik yapma yetkisine sahip olmasının, DEİK’in
bağımsız bir yapıya sahip olmamasına ve bürokratik mekanizmadan etkilenmesine
neden olduğu eleştirilmektedir. Ancak, Güney Kore ve Japonya’dan farklı olarak, Türk
özel sektörünün ikili diplomasisinde tek bir kurumsal temsilci bulunmasının, gerek
özel sektörün kendi içindeki gerekse özel sektör-kamu arasındaki koordinasyonu
145

sağlaması bakımından önemli ve faydalı bir gelişme olduğu değerlendirilmektedir. Öte
yandan, Türkiye’de, Güney Kore ve Japonya’daki gibi, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde
diğer ülkelerdeki Türk şirketlerinin girişimlerini desteklemek, dışa açılım faaliyetlerini
koordine etmek ve kamu-özel sektör iletişimini sağlamak için müstakil bir birim
bulunmamaktadır. DEİK mevcut durumda Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü’nün kurumsal diplomasi desteğini almakta ve Dışişleri Bakanlığı’nın
müstakil bir biriminden ise bir destek almamaktadır. Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü’nde çalışan mevcut uzman sayısı dikkate alındığında verilen desteğin
yeterli olmayacağı düşünülmekte ve Dışişleri Bakanlığı’nda müstakil bir birim
kurulmasına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir.
Öneri 4: Dışişleri Bakanlığı’nda tematik bir birim olarak İş Diplomasisi Genel
Müdür Yardımcılığı kurulabileceği, bu birimin Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde çalışabileceği düşünülmektedir. Böylece, Türk
şirketlerinin diğer ülkelerde karşılaştığı diplomatik, kurumsal ve hukuki ihtiyaçlar,
Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki merkezi bir birim tarafından karşılanabilir.
Değerlendirme 5: Ülke örneklerinde aktörler arası koordinasyon kurullarının
oluşturulmasına yönelik çeşitli öneriler bulunmaktadır. Nijerya’da Dışişleri Bakanlığı
çatısı altında KK’lerin bağlı olacağı bir Bakanlıklar Arası Kurul’un kurulması ve
Japonya’da JICA ile KEIDANREN arasında Düzenli Danışma Konseyi adı altında bir
yapı kurularak özel sektörün de dış yardım politikalarına katkıda bulunması
önerilmektedir. Japonya’nın ayrıca dış yardım, dış ticaret ve dış yatırım alanlarındaki
politika koordinasyon eksikliğini giderebilmek için bir Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
kurması da önerilmektedir. Brezilya’da ise çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşan
bir Dış İlişkiler Konseyi kurulması yönünde çalışmalar başlatılmış, ancak bir ilerleme
kaydedilememiştir. Türkiye için ise DEİK eşgüdümünde bir Konsey kurulması ile
geniş katılımlı bir Ulusal Ekonomik Konsey kurulması önerilmiştir.
Türkiye’de, daha önce var olan Yüksek Planlama Kurulu, TİKA Danışma
Kurulu ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu 1 Nolu CTHCK ile
yürürlükten kaldırıldığı için hâlihazırda dış ticaret, dış yatırım ve dış yardım alanlarına
yönelik koordinasyon kurulları bulunmamaktadır. Hâlihazırda DEİK bünyesinde
faaliyet gösteren Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi bulunmasına rağmen, sadece özel
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sektörün yaptığı planlamanın eksik kaldığı, kamusal aktörlerin de katıldığı daha
kapsamlı bir kurula ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.
İkili kurumsal mekanizmaların izleme ve değerlendirmesine yönelik bir kurul
da bulunmamaktadır. Hâlihazırda ikili iş birliği mekanizmaları arasındaki işlevsel
ilişkinin belirli olmaması, diğer kamu kurumlarının hem Dışişleri Bakanlığı’nın hem
de Ticaret Bakanlığı’nın eşgüdüm sağladığı farklı mekanizmalar kapsamında
mükerrer iş birliği içeriği geliştirmesine ve her iki kuruma ayrı raporlamalar
yapmalarına neden olmaktadır. Öte yandan, sekretarya kurumlar mevzuat bakımından
diğer kamu kurumları üzerinde bir üst otorite gibi söz hakkına sahip olamamaktadır.
Bu durum, mekanizmalar kapsamında hangi kurumların hangi ülkelerle iş birliği
geliştirmesi gerektiğinin belirlenememesine yol açmaktadır. Ayrıca, bu ülkelerle ele
alınacak öncelikli konulara ilişkin de bir sıralama yapılamamaktadır. Benzer şekilde,
mekanizmalar kapsamındaki toplantılarda yapılan anlaşmaların ve imzalanan
mutabakat zaptlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde de sorunlar bulunmaktadır.
Sekretarya kurumlar diğer kamu kurumlarının vardığı anlaşmaların uygulamasını
izlerken bir yaptırıma gidememekte, ayrıca kamuya açık bir analiz ve değerlendirme
raporu da hazırlamamaktadır. Dolayısıyla, ikili kurumsal mekanizmaların bir üst
otorite tarafından izleme ve değerlendirmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Öneri 5.1: Dış ticaret, dış yatırım ve dış yardım alanlarına yönelik politika
uyumlaştırma görevi bulunan bir Konsey ya da geniş katılımlı bir Ulusal Ekonomik
Konsey kurulması gerçekçi görünmemektedir. Dış ekonomik ilişkiler alanı detaylı
uzmanlık gerektiren teknik konulardan oluşmaktadır. Böylesine geniş bir alanın tek
bir kurul tarafından ele alınması hantal ve işlemez bir yapı yaratabileceği için, bu
alanlara ilişkin ayrı ayrı kurulların oluşturulmasının daha işlevsel olacağı
düşünülmektedir. Bu kapsamda, bir İhracat Kurulu, Dış Yardım Kurulu ve Dış Yatırım
Kurulu’nun oluşturulabileceği önerilmektedir.
Öneri 5.2: Taslak Dış Yardım Kanunu’nun, sekretaryasını Dışişleri
Bakanlığı’nın yapacağı bir Dış Yardım Kurulu’nun kurulmasına yönelik olarak
güncellenebileceği ve bir an önce resmileşerek kamuya açık hale gelebileceği
düşünülmektedir. Oluşturulacak Dış Yardım Kurulu’nda özel sektörü temsilen
DEİK’in de yer alması faydalı olacaktır. Kurulda DEİK’in temsil edilmesi, dış
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yardımların bir kısmının Türkiye’nin ekonomik ve ticari politikalarıyla birlikte ele
alınmasını sağlayacaktır.
Öneri 5.3: Ticaret Bakanlığı’nın sekretaryasını yapacağı, kamu ve özel
sektörün temsil edileceği bir Dış Yatırım Kurulu oluşturularak, Türkiye’nin son
dönemde artan yurt dışı yatırımlarının eşgüdüm içerisinde ve stratejik bir yaklaşımla
diğer ülkelere yönlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Oluşturulacak bu kurulun
öncelikli ülkelere yönelik yurt dışı yatırım vizyonu çizebileceği değerlendirilmektedir.
Öneri 5.4: Çeşitli kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan bir İkili
Ekonomik İlişkiler Kurulu oluşturularak, bu kurula KEK, İK ve YDSK mekanizmaları
kapsamında imzalanan anlaşmaların, protokollerin ve ileriye yönelik olarak kabul
edilen niyet beyanlarının uygulanmasını izleme ve denetim yetkisi verilebilir. Yıllık
olarak bu mekanizmaların değerlendirilmesinin yapıldığı bir değerlendirme raporu bu
kurul tarafından hazırlanarak kamu kurumlarına sunulabilir. Dışişleri Bakanlığı ve
Ticaret Bakanlığı, bu kurula ikili mekanizmalara ilişkin düzenli raporlamalar
yapabilir. Bu kapsamda, sekretarya kurumların kuruluş kanunlarına, mekanizmalar
kapsamında yürütülen müzakerelerin, alt komite toplantılarının ve yapılan
anlaşmaların belirli dönemler itibarıyla İkili Ekonomik İlişkiler Kurulu’na
raporlanacağına yönelik maddeler de eklenmesi gerekmektedir.
Değerlendirme 6: Güney Kore’de Personel Değişim Programı ile birçok
bakanlığın dış ilişkiler birimleri arasında personel değişimi gerçekleştirilmektedir.
Çin’de ise dış ilişkiler bürokrasisinde kısa vadede, diplomatlara görev dışı eğitimlerin
verilmesi; orta vadede, Dışişleri Bakanlığı’nın icracı bakanlıklardan uzman transfer
etmesi; uzun vadede ise Dışişleri Bakanlığı’nda bir uzmanlık kadrosu oluşturulması
önerilmektedir. Türkiye’de ise kamu kurumlarının ikili iş birliği süreçlerinden sorumlu
birimlerinin iş yoğunluğu, personel yetersizliği, ikili ilişkiler dışındaki bölgesel ve çok
taraflı gündemlerden de sorumlu olma gibi sorunları bulunmakta; ayrıca, Dışişleri
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın da uzman personel ihtiyacı bulunmaktadır. Çeşitli
kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ve Türkiye’nin diğer ülkelerle
kurduğu mevcut ikili ilişkiler ağı dikkate alındığında, dış ilişkiler birimlerinde ikili iş
birliğine yönelik olarak personel ihtiyacı ve uzmanlaşma sorunu olduğu
değerlendirilmektedir.
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Öneri 6.1: İlk olarak, ikili ekonomik ilişkilerden sorumlu dairelerdeki bölgesel
ve çok taraflı iş birliği süreçlerine ilişkin iş yoğunluğunun giderilmesi ve bu dairelerin
ikili ekonomik diplomasi yaklaşımıyla etkinleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda,
ikili ekonomik ilişkileri yürüten insan kaynağının tespit edilmesi, sayı ve nitelik olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme neticesinde, ikili ilişkiler
birimlerinde çalışan personelin ülke ve bölge uzmanlığının teşvik edilmesi, yabancı
dil bilgisinin artırılması, sektörel/tematik alanlara ek olarak genel diplomasi bilgisinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Sekretarya kurumların da yeterli içerik geliştirmek, takip
ve koordinasyon sağlayabilmek için ikili iş birliği mekanizmalarının sayısıyla orantılı
bir personel istihdam politikası benimsemesi gerekmektedir.
Öneri 6.2: KEK ve YDSK mekanizmaları kapsamında sürekli takip gerektiren
ülke dosyalarının icracı bakanlıklarda takip edilmesinin sağlanması, ülke özelinde
ilgili ve yeterli sayıda uzmanların doğrudan KEK ve YDSK’lerden sorumlu olmaları
sağlanmalıdır.
Öneri 6.3: Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memurluğundan ayrı olarak bir
uzmanlık kadrosu oluşturulabileceği düşünülmektedir.
Değerlendirme 7: KEK eş başkanlıkları belirlenirken Ticaret Bakanlığı
tarafından diğer bakanlıkların görüşü alınmamakta ve bu durum bazı kamu
kurumlarının kendi sektörel alanlarında diğer ülkelerle derinlemesine iş birliği
geliştirmesine engel olabilmektedir.
Öneri 7: KEK eş başkanlıkları belirlenmeden önce icracı bakanlıkların da
görüşünün alınmasının, icracı bakanlıkların en azından bazı ülkeleri tercih etmesine
olanak sağlayabileceği ve ilgili sektörde potansiyeli bulunan ülkeyle daha çok iş birliği
fırsatı yaratabileceği düşünülmektedir.
Mekanizmaların Etkinliği
Değerlendirme 8: KEK’lerin kurucu anlaşmaları tüm sektörel iş birliği
alanlarını içermesine ve teknik iş birliğine ilişkin maddeler de KEK protokollerinde
olmasına rağmen, KEK’ler altında kalkınma iş birliğine yönelik daimi alt komiteler
bulunmamaktadır. TİKA’nın hâlihazırda teknik iş birliği anlaşmalarıyla ayrı bir
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kanaldan yürüttüğü ve teknik düzeyde bir alt komite yerine eş başkanının bakan olduğu
komisyonların teknik düzeyde alt komitelere dönüştürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Öneri 8: KEK’ler altında bir kalkınma iş birliği komitesi kurulabileceği
düşünülmektedir. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’nün görevlerine,
“Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma tecrübesini diğer ülkelere aktarmak için
gerektiğinde KEK mekanizması altında gelişmekte olan ülkelerle kalkınma iş birliği
komitelerinin kurulabileceği; bu komitelerde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik,
sosyal, kültürel, kurumsal ve beşeri kapasitesine katkı verecek politikaların kabul
edilebileceği; alınan kararların ve varılan anlaşmaların uygulama sonuçlarının
Ticaret Bakanlığı’na raporlanacağı” yönünde bir ifade eklenebilir. TİKA’nın
görevlerini düzenleyen CTHCK’ye ise “KEK mekanizmalarına bağlı olarak
gelişmekte olan ülkelerle kurulmuş olan kalkınma iş birliği komitelerinde alınan
kararlarla varılan mutabakatların uygulama ve teknik koordinasyon takibinin
yapılacağı”na ilişkin bir madde eklenebilir. Böylece, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve
Bütçe Başkanlığı ve TİKA söz konusu teknik komiteler aracılığıyla ikili kalkınma iş
birliği politikalarını birlikte yönlendirebilir.
Değerlendirme 9: Bir yıl içinde çok sayıda ülkeyle İK toplantısı yapılması ve
sektörel sınırlama bulunmaması, İK toplantıları sonucunda somut ve detaylı projeler
geliştirilebilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Ayrıca, birçok ülkeyle somut
projeler geliştirmek ve şirketleri yönlendirebilmek için DEİK’in eğitim ve tecrübe
açısından yetişmiş eleman ihtiyacı bulunduğu da değerlendirilmektedir. İK’lerin
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle ilişkiler bakımından içerik olarak
farklılaştırılması; KOBİ’lere yurt dışına açılmada zemin yaratması ve KOBİ’lerin yurt
dışı pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik olarak tasarlanması gerekmektedir.
Örneğin, Japonya’da KEIDANREN, İK’ler kapsamında uzak coğrafyalara altyapı
yatırımlarını ön plana çıkarmakta; Güney Kore’de FKI büyük firmaların dışa
açılımında rol alırken, KBIZ KOBİ’lerin denizaşırı pazarlara girebilmesi için İK’leri
kullanmaktadır.
Öneri 9.1: Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri ve iş potansiyelleri göz önünde
bulundurularak belirli ülkelerin seçilebileceği, bu seçimin ilgili bakanlıklarla
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koordinasyon içerisinde yapılabileceği ve İK’lerin gündeminin buna göre
geliştirebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, mevcut ve potansiyel iş hacmi dikkate
alınarak DEİK’in personel istihdam etmesi gerektiği düşünülmektedir.
Öneri 9.2: Gelişmekte olan ülkelerle kurulan İK’ler kapsamında sanayi, ticaret
ve altyapı bakımından bu ülkelere katkıda bulunulması; gelişmiş ülkelerle ise karşılıklı
iş fırsatlarının yaratılması ve bu ülkelerden teknoloji transferi yapılması şeklinde bir
tasarım yapılabileceği düşünülmektedir.
Öneri 9.3: İK’ler aracılığıyla büyük üretim kapasitesine sahip olan ve dışarıya
açılmamış olan KOBİ’lerin diğer ülkelere yönelik ticaret ve yatırım olanaklarının
artırılması sağlanabilir.

Ayrıca, fuarlara katılım bakımından KOBİ’lere destek

olunabilir.
Değerlendirme 10: Bir ülke ile stratejik iş birliği kurulmadan önce detaylı
analizlerin yapılmasına, Çin örneğinde önerildiği gibi, Türkiye’nin YDSK’leri
açısından da ihtiyaç bulunmaktadır. Öte yandan, YDSK toplantıları öncesindeki ulusal
hazırlık süreci de KEK toplantılarına benzer bir şekilde hızlı işlemekte, bu mekanizma
kapsamında ele alınan konular KEK’lerde de ele alınmakta, dolayısıyla iki mekanizma
içerik bakımından tekrara düşülebilmektedir.
Öneri 10.1: Sayısı giderek artan YDSK mekanizmasının kurulacağı ülkelerin
sadece siyasi değil, ekonomik ve ticari potansiyellerinin de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, bu mekanizma kurulmadan önce diğer
kurumların da görüşlerinin alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Öneri 10.2: YDSK toplantılarına katılım sağlayan kurumlarda ülkeler bazında
sınırlamaya gidilebileceği ve iş birliği çerçevesinin belirli tematik alanlara
odaklanacak şekilde sınırlandırılabileceği değerlendirilmektedir.
Stratejik Vizyon
Değerlendirme 11: Nijerya’nın “Nigeria Vision 20: 2020” belgesine temel
teşkil eden Dış Politika ve Ticaret Teknik Çalışma Grubu raporlarında, ikili ilişkilerin
geliştirilmesi, ikili ekonomik anlaşmalarının gözden geçirilmesi, mevcut KK’lerin
değerlendirilerek faal olmayanların faal hale getirilmesine yönelik hedefler
bulunmaktadır. Çin’in ise son dönemde çok taraflı iş birliğiyle tematik diplomasiye
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ağırlık verdiği için ‘ülke odaklı’ bir yaklaşımdan uzaklaştığı, bu nedenle ikili ilişkilere
yönelik iyi tasarlanmış genel bir stratejiye ihtiyacı olduğu belirtilmektedir.
Türkiye’nin de ikili ekonomik iş birliği mekanizmalarına ve ikili ekonomik
anlaşmalarına yönelik hedefler; sektörel stratejiler, kalkınma planları, kurumsal
stratejik planlar ve yıllık programlarda yer almasına rağmen, bu alana yönelik ayrıntılı
bir planlama ve programlamanın olmadığı değerlendirilmektedir.
Öneri 11.1: İkili iş birliği süreçlerinin ve bu süreçlerin yürütüldüğü
mekanizmaların kalkınma planı hazırlık çalışmalarında ayrıntılı bir şekilde ele
alınabileceği düşünülmekte; bu çalışmalardan yararlanarak kalkınma planlarında ikili
iş birliğinin daha ayrıntılı olarak gündeme getirilebileceği değerlendirilmektedir.
Öneri 11.2: İkili iş birliği mekanizmalarının içeriğine, koordinasyonuna ve
yıllık toplantı sayılarına ilişkin yönlendirici ifadelerin stratejik planlarda yer
alabileceği düşünülmektedir. Yıllık KEK ve YDSK sayılarının bölgeler ve ülkeler
itibarıyla stratejik planlarda hedeflere bağlanmasıyla, bu mekanizmaların hazırlık
sürecinin hızlı olması sorunu da aşılabilecek ve sınırlı sayıda toplantı yapılması
sağlanabilecektir.

Ayrıca,

stratejik

planlarda

tüm

kamu

kurumlarının

bu

mekanizmalara katkı vermesi ve alt komite çalışmalarının aktifleştirilmesine yönelik
detaylı hedefler ve eylemlerin yer alabileceği düşünülmektedir.
Değerlendirme 12: Tematik stratejilerin oluşturularak kamu ve özel sektör
aktörlerine yön göstermek için ülke örneklerinde bazı uygulama ve öneriler
bulunmaktadır. Güney Koreli şirketler dış yatırımlara odaklandığı için hükümet 2005
yılında ‘Yurt Dışı Yatırım Eylem Planı’nı çıkarmıştır. Japonya’da da 2013-2015 yılları
arasında ‘Ekonomik İş Birliği ve Altyapı İhracına Yönelik Strateji’ başlığıyla yapılan
toplantılarda çeşitli bölge, ülke ve sektörlere odaklanılmıştır. Çin’in de ‘Ticaret ve Dış
Yatırım Stratejisi’ ortaya koyarak, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler ile ikili
ekonomik iş birliğini geliştirmesi önerilmektedir. Türkiye’nin coğrafi, sektörel ve
tematik birçok stratejisi bulunmasına rağmen, bir Dış Yardım Stratejisi ile Dış Yatırım
Stratejisi bulunmamaktadır.
Öneri 12: Taslak halde olan Dış Yardım Stratejisi bir an önce resmileşerek
kamuya açık hale gelmeli, oluşturulacak Dış Yardım Kurulu bu stratejinin
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uygulanmasına ilişkin koordinasyon görevi yapmalıdır. Dış Yatırım Stratejisi de
oluşturularak, Dış Yatırım Kurulu tarafından uygulamaya geçirilmelidir.
Değerlendirme 13: İngiltere örneğinde, sektörel ve ülke odaklı stratejilerin
oluşturulabileceği önerilmektedir. Güney Kore’de de FKI, belirli ülkelere yönelik
eğilimleri tespit etmek ve ülke stratejileri oluşturmak için ulusal düzeyde toplantılar
yapmaktadır. Türkiye’de ise hedef ülkeler ve öncelikli ülkeler listesi oluşturulmakta;
bu listeler oluşturulurken diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmamakta;
ancak, hedef ülkelere yönelik eylem planları hazırlanırken kamu kurum ve
kuruluşlarının görüşü alınmaktadır. Görüş alınmasına rağmen eylem planları tematik,
coğrafi ve sektörel stratejiler doğrultusunda kapsamlı olarak hazırlanmamakta, tüm
aktörlerin eylemlerini içermemekte, sadece Ticaret Bakanlığı ile Eximbank’ın
eylemlerini kapsamaktadır. Öte yandan, KEK protokolleri, İK sonuç raporları ve
YDSK sonuç bildirileri, ikili ekonomik iş birliği için birer yol gösterici belge olmasına
rağmen, bu belgeler yalnızca iki ülkenin müzakeresi sonucunda ortaya konan ortak yol
gösterici belgelerdir. Dolayısıyla, Türkiye'nin ikili müzakerelerine girdi teşkil etmek
üzere, kendi ulusal hedeflerini içeren kapsamlı ülke stratejileri ve eylem planlarına
ihtiyaç bulunmaktadır.
Öneri 13: Coğrafi, sektörel ve tematik stratejilerin, belirli ülkelere yönelik
hazırlanacak olan stratejilerin girdisi olarak ele alınabileceği düşünülmektedir. Kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının birlikte çalışarak yaptıkları çeşitli
analizler sonucunda, potansiyel ülkelerin belirlenebileceği değerlendirilmektedir. Bu
belirlemeler yapılırken sadece ihracat odaklı değil aynı zamanda dış yatırım ve dış
yardım vizyonunun da dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda,
kurulacak olan Dış Yardım Kurulu ve Dış Yatırım Kurulu tüm paydaş kurumlarla
birlikte ülke stratejileri belirleyebilir. Bu stratejilerde, icracı bakanlıkların ve DEİK’in
kendi görev alanlarıyla ilgili eylemler belirli süreye bağlanabilir ve resmileşebilir.
Belirlenen bu ülkelere yönelik ulusal stratejiler ve eylemler de KEK, İK ve YDSK’ler
çerçevesinde muhatap ülkelerle müzakere edilebilir. Böylelikle, uluslararası
müzakerelerin, ülke stratejilerinin bir parçası olarak hedef odaklı yürütülebileceği
değerlendirilmektedir.
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İkili iş birliğine yönelik getirilen öneriler, Tablo 4.1.’de hukuksal, kurumsal ve
beşeri bakımlardan gruplandırılmakta ve böylece bu öneriler Tablo 3.3.’te gösterilen
sorun alanlarıyla eşleştirilmektedir.
Hukuksal, kurumsal ve beşeri boyutlardaki düzenleme önerileri neticesinde,
Türkiye’nin ikili ekonomik iş birliği sürecinin ve bu süreçte kullanılan
mekanizmaların etkinliğinin artacağı değerlendirilmektedir. Şekil 4.1.’de, bu
düzenleme önerileri bir iş akış şemasında yer almaktadır.
Söz konusu akışa göre, ilk olarak politika yakınlaşması sağlanmakta ve buna
bağlı olarak da politika geliştirme faaliyetleri daha sistematik hale getirilmektedir.
Böylece, ikili iş birliğinin ulusal müzakere boyutu etkinleştirilmektedir. Daha sonra
uygulama ile izleme ve değerlendirme aşamaları gelmekte; bu aşamalarla birlikte
uluslararası

müzakere

boyutunun

da

düşünülmektedir.
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sistematik

bir

yapıya

büründüğü
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KEK
İK
YDSK
 Öneri 5.2. Dış Yardım Kurulu’nda DEİK’in
 Öneri 4. Dışişleri Bakanlığı’nda İş Diplomasisi Genel Müdür  Öneri 10.1. YDSK
temsil edilmesi (hukuksal ve kurumsal)
Yardımcılığı kurulması (kurumsal)
kurulurken diğer
bakanlıkların görüşünün
 Öneri 5.3. Dış Yatırım Kurulu kanalıyla dış
alınması (kurumsal)
yatırım vizyonunun geliştirilmesi (kurumsal)
 Öneri 8. Kalkınma İş Birliği Komitesi
kurulması (kurumsal)
 Öneri 1.1. 21. Yüzyılda Diplomasi projesinin faal hale getirilmesi (kurumsal)
 Öneri 1.2. Kamu kurum ve kuruluşlarının dış ilişkiler değerlendirme raporunda mekanizmaların sistematik analizi (kurumsal)
 Öneri 1.3. İkili ekonomik ilişkiler değerlendirme raporu hazırlanması (kurumsal)
 Öneri 2. TİKA’nın Dışişleri Bakanlığı’na bağlanması (kurumsal)
 Öneri 6.1. İkili iş birliği dairelerinin
 Öneri 4. Dışişleri Bakanlığı’nda İş Diplomasisi Genel Müdür  Öneri 6.3. Dışişleri
etkinleştirilmesi ve personel sayısının
Yardımcılığı kurulması (kurumsal)
Bakanlığı’nda meslek
artırılması (kurumsal ve beşeri)
memurluğuna ek olarak
 Öneri 5.1. İhracat Kurulu, Dış Yardım Kurulu ve Dış Yatırım
uzmanlık kadrosu
 Öneri 6.2. Ülke dosyalarının uzmanlar
Kurulu oluşturulması (kurumsal)
oluşturulması (kurumsal
tarafından KEK ve YDSK odaklı takip
 Öneri 5.2. Dış Yardım Kurulu’nda DEİK’in temsil edilmesi
ve beşeri)
edilmesi (beşeri)
(hukuksal ve kurumsal)
 Öneri 11.2. YDSK’lerin
 Öneri 7. KEK eş başkanlıkları belirlenmeden  Öneri 5.3. Dış Yatırım Kurulu kanalıyla dış yatırım
kurumsal stratejik
önce icracı bakanlıkların da görüşünün
vizyonunun geliştirilmesi (kurumsal)
planlarda yer alması
alınması (kurumsal)
 Öneri 9.1. İK’lerde potansiyel ülkelerin önceliklendirilmesi
(kurumsal)
ve DEİK’in uzman personel sayısını artırması (kurumsal ve
beşeri)
 Öneri 3.1. İkili mekanizmaların genelgeyle düzenlenmesi (hukuksal)
 Öneri 3.2. İcracı bakanlıkların kuruluş kanunlarının ikili mekanizmaları içerecek şekilde güncellenmesi (hukuksal)
 Öneri 5.4. İkili Ekonomik İlişkiler Kurulu oluşturulması (kurumsal)

Tablo 4.1. Türkiye’nin İkili İş Birliği Mekanizmalarının Etkinliği İçin Gereken Hukuksal, Kurumsal ve İnsan Kaynaklarına
İlişkin Düzenleyici Öneriler

Dışa Açılımın Arka Planı

Politika Koordinasyonu
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 Öneri 9.1. İK’lerde potansiyel ülkelerin önceliklendirilmesi
ve DEİK’in uzman personel sayısını artırması (kurumsal ve
beşeri)
 Öneri 9.2. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle kurulan
İK’lerin farklılaştırılması (kurumsal)
 Öneri 9.3. İK’lerde KOBİ’lerin yer alması (kurumsal)

 Öneri 11.2. İkili mekanizmaların kurumsal
 Öneri 12. Dış yardım stratejisi ve dış yatırım stratejisi
stratejik planlarda yer alması (kurumsal)
oluşturulması (hukuksal ve kurumsal)
 Öneri 12. Dış yardım stratejisi ve dış yatırım
stratejisi oluşturulması (hukuksal ve
kurumsal)
 Öneri 13. Kapsamlı ülke stratejileri
hazırlanması (hukuksal ve kurumsal)
 Öneri 11.1. İkili mekanizmaların kalkınma planlarında yer alması (hukuksal ve kurumsal)

 Öneri 8. Kalkınma İş Birliği Komitesi
kurulması (kurumsal)
 Öneri 11.2. KEK’lerin kurumsal stratejik
planlarda yer alması (kurumsal)

 Öneri 10.1. YDSK
kurulurken diğer
bakanlıkların görüşünün
alınması (kurumsal)
 Öneri 10.2. YDSK’lerin
içeriğinin
sınırlandırılması
(kurumsal)
 Öneri 13. Kapsamlı ülke
stratejileri hazırlanması
(hukuksal ve kurumsal)

Tablo 4.1. Türkiye’nin İkili İş Birliği Mekanizmalarının Etkinliği İçin Gereken Hukuksal, Kurumsal ve İnsan Kaynaklarına
İlişkin Düzenleyici Öneriler (devamı)

Mekanizmaların
Etkinliği

Stratejik Vizyon
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Şekil 4.1. İkili Ekonomik İş Birliği Sürecinin Ulusal ve Uluslararası Boyutunun Etkinleştirilmesine Yönelik İş Akış Şeması

SONUÇ
Uluslararası iş birliği faaliyetleri siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortaya çıkmaktadır. Ülkeler yalnızca kendi sınırları
içindeki kaynaklarla uzun süre varlıklarını refah içinde sürdüremediği için diğer
ülkelerin ekonomik kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Ülkelerin birbirleriyle
yürüttükleri ekonomik ilişkilerde mal, emek, sermaye ve teknoloji alışverişinde
bulunulmakta; bunun sonucunda diplomatik girişimler, ekonomik hareketlilikler,
bütünleşme çabaları, ticari faaliyetler ve uluslararası anlaşmalar ortaya çıkmaktadır.
Hükümet ve hükümet dışı kuruluşlar birlikte dışa dönük faaliyetler
gerçekleştirmekte ve ulusal aktörler arasındaki sınırlar belirsiz bir hale gelmektedir.
Ayrıca, ulusal konularla uluslararası konular kesişmekte, ‘yüksek politika-alçak
politika’ ve ‘iç-dış politika’ ayrımı ortadan kalkmaktadır. Değişen diplomasi anlayışı
dış ekonomik ilişkileri dönüştürmekte, açık diplomasi anlayışını geliştirmektedir.
Ülkeler ikili, bölgesel veya çok taraflı boyutlar bakımından diplomasiyi kullanırken;
aynı zamanda iş, ekonomi veya zirve gibi tematik diplomasi yöntemleriyle de ikili iş
birliklerini geliştirmektedir.
Diğer ülkelerle ikili ekonomik iş birliği kurulurken, çeşitli ülkelerde bürokrasi,
iş dünyası ve hükümet başkanları farklı oranlarda olmak üzere ön plana
çıkabilmektedir. Bürokrasinin ekonomi diplomasisi, özel sektörün iş diplomasisi ve
devlet/hükümet başkanlarının zirve diplomasisi girişimleri yoğun iş birliği trafiği
yaratmaktadır. İkili ekonomik iş birliği konularında diplomasi trafiğini kurumsal hale
getirmek için ülkeler arasında KK’ler, İK’ler ve SO’lar oluşturulmakta;

bu

mekanizmalarla ekonomik, sosyal ve kültürel iş birlikleri geliştirilmektedir. Söz
konusu mekanizmaların etkin bir şekilde yönetilebilmesinde; ülkelerin ekonomik alt
yapıları, aktörlerin diplomatik kapasiteleri, dışa açılım politikaları, ulusal politika
koordinasyonu ve dış politika stratejileri etkili olmaktadır.
Ülkelerin ikili iş birliği trafiği incelendiği zaman, öncelikli olarak ticari
ilişkilerin yürütülmeye çalışıldığı; ekonomisi gelişen ülkelerin zamanla dış yardım
faaliyetlerine odaklandığı; sanayileşen ve belirli bir sermaye birikimi olan ülkelerin
ise daha kalıcı bir iş birliğine yönelerek diğer ülkelerdeki yatırımlarını artırdığı
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görülmektedir. Öte yandan, her ülke ekonomik kalkınmışlık seviyelerine göre; enerji,
sağlık, teknoloji, kültür, altyapı gibi tematik ve sektörel alanlara dış ekonomik
ilişkilerinde ağırlık verebilmektedir.
İkili iş birliği mekanizmaları kullanılırken çoğu ülkede aktörler arasında
rekabet olabilmekte, politika yaklaşımında farklılıklar meydana gelebilmekte, ikili
mekanizmaların

kullanılmasında

koordinasyon

sorunları

ve

mükerrerlikler

oluşabilmekte ve ikili ilişkilere yönelik stratejik vizyon bakımından eksiklikler
olabilmektedir. Bu eksikliklerin ve sorunların aşılması için ülkelerde çeşitli kurumsal
düzenlemeler yapılmakta, aktörler arasında politika koordinasyonunu sağlamak için
koordinasyon kurulları oluşturmakta, ikili mekanizmaların birbiriyle ilişkisinin
kurulmasına ve ülke odaklı ekonomik stratejilerin oluşturulmasına yönelik öneriler
getirilmektedir.
Türkiye ikili ekonomik iş birliği mekanizmalarını yoğun bir şekilde
kullanmaktadır. 1950’li yıllardan itibaren bir ekonomi diplomasisi aracı olarak KEK
mekanizması, 1980 sonrasında özel sektörün iş diplomasisi aracı olan İK mekanizması
ve 2006 yılından itibaren de zirve diplomasisine bağlı olarak YDSK mekanizması ikili
ekonomik iş birliğinde müzakere aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak, ikili iş birliği
süreçleri üzerine yeterince politika geliştirilmemesi, mekanizmalar arasındaki işlevsel
ilişkinin belirli olmaması, dış ticaret-dış yardım-dış yatırım üçlüsünün uyumlu
kullanılamaması, kamu-özel sektör arasındaki kurumsal ilişkinin güçlü bir şekilde
tesis edilememesi, bazı tematik alanlara ve ikili ekonomik ilişkilere yönelik
bakanlıklar arası koordinasyon kurullarının olmaması, ikili iş birliği insan kaynağının
uzmanlaşamaması ve kapsamlı ülke stratejilerinin olmaması gibi sorunlar
bulunmaktadır.
Bu sorunların aşılabilmesi için;
 İkili ekonomik iş birliği süreçlerinin tüm paydaşların katılımıyla bütüncül bir
şekilde ele alınarak değerlendirilmesi ve mevcut durumun ortaya konulması
gerekmektedir.
 TİKA’nın Dışişleri Bakanlığı’na bağlanabileceği değerlendirilmektedir.
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 İkili mekanizmalar arasındaki işlevsel ilişkinin tesis edilmesi için çeşitli
mevzuat güncellemelerinin yapılması gerekmektedir.
 Dışişleri Bakanlığı’nda İş Diplomasisi Genel Müdürlüğü adı altında müstakil
bir birim kurularak kamunun özel sektöre kurumsal bir şekilde diplomasi
desteği verebileceği değerlendirilmektedir.
 İhracat Kurulu, Dış Yatırım Kurulu ile Dış Yardım Kurulu’nun kurulabileceği;
ayrıca, ikili ekonomik iş birliği süreçlerinin izleme ve değerlendirmesini
yapacak

bir

İkili

Ekonomik

İlişkiler

Kurulu’nun

kurulabileceği

düşünülmektedir.
 Kamu kurumlarının iş hacimleriyle orantılı bir şekilde ikili ilişkiler
dairelerinde uzman personel istihdam edebileceği ve ayrıca Dışişleri
Bakanlığı’nda meslek memurluğu dışında bir uzmanlık kadrosunun
oluşturulabileceği düşünülmektedir.
 KEK eş başkanlıkları belirlenirken kamu kurumlarının görüşünün alınabileceği
ve KEK’ler altında bir Kalkınma İş Birliği Komitesinin oluşturulabileceği
değerlendirilmektedir.
 İK’ler kapsamında artan iş hacmiyle orantılı olarak DEİK’in uzman personel
istihdam etmesi, İK’lerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre
yapılandırılması ve İK’ler kapsamındaki diyalog trafiğinde KOBİ’lerin daha
fazla yer alması önerilmektedir.
 Ülkelerle YDSK mekanizması kurulmadan önce detaylı ekonomik analizlerin
yapılması ve kurulan YDSK’lerin sınırlı alanlarda iş birliği çerçevesi
çizebileceği değerlendirilmektedir.
 İkili iş birliği mekanizmalarının kalkınma planı hazırlık çalışmalarında ele
alınabileceği ve bu çalışmaların çıktılarının kalkınma planlarında yer
alabileceği düşünülmektedir.
 Kamu kurumlarının stratejik planlarında ikili mekanizmalara yönelik detaylı
hedeflerin ve eylemlerin yer alabileceği değerlendirilmektedir.
 Dış Yatırım Stratejisi, Dış Yardım Stratejisi ile tüm aktörlerin sorumluluğunu
ve eylemlerini içeren kapsamlı ülke stratejilerinin oluşturulabileceği
değerlendirilmektedir.
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EKLER
EK-1: Türkiye'nin İkili Ekonomik, Ticari, Bilimsel, Kültürel ve Teknik İş Birliği
Anlaşmaları
Afganistan

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Almanya

Ticaret ve Ödeme Anlaşması

Angola

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Arjantin

Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Arnavutluk

Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Avustralya

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Avusturya

Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı

Azerbaycan

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Bahreyn

Ekonomik, Sınaî ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Bangladeş

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Belçika

Ekonomik, Sınai ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması

Benin

Ekonomik, Ticari ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Belarus

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması
Bolivya

Ekonomik ve Ticari İş Birliği Anlaşması

Bosna-Hersek

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Botsvana

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Brezilya

Ticari, Ekonomik ve Sınai İş Birliği Anlaşması

Brunei

Ekonomik, Ticaret ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Bulgaristan

Ticaret, Ekonomi, Sanayi ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşması

Burkina Faso

Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Burundi

Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Cezayir

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Cibuti

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Çad

Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Çek Cumhuriyeti

Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

Çin

Ticari ve Ekonomik İş Birliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşması

Danimarka

İktisadi, Sınai, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Dominik Cumhuriyeti

Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Ekvador

Ticaret İş Birliği Anlaşması

Ekvator Ginesi

Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Endonezya

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Eritre

Ekonomik ve Ticari İş Birliği Anlaşması

Etiyopya

Ekonomik ve Teknik İş Birliği ve Ticaret Anlaşması

Fas

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Fildişi Sahili

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Filipinler

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Finlandiya

Ekonomik, Sınai ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması

Fransa

Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin Protokol

Gabon

Genel Ticari, Ekonomik, Kültürel ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Gambiya

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Gana

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması
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EK-1: Türkiye'nin İkili Ekonomik, Ticari, Bilimsel, Kültürel ve Teknik İş Birliği
Anlaşmaları (devamı)
Gine

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Guatemala

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Guyana

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Güney Afrika

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Güney Kore

Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İş Birliği Hakkında Anlaşma

Gürcistan

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Hırvatistan

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Hindistan

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Hollanda

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Ortak Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mektup Teatisi

Honduras

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Irak

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

İran

Ticaret Anlaşması

İspanya

Ekonomik ve Sınai İş Birliği Anlaşması

İsrail

Ticari, Ekonomik, Sınai, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

İtalya

Ekonomik, Endüstriyel ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması

Jamaika

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Kamboçya

Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Kamerun

Ekonomik, Ticari ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Karadağ

Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Katar

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Kazakistan

Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına Dair Protokol

Kenya

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Kırgızistan

Ekonomik ve Ticari İş Birliği Dair Anlaşma

Kolombiya

Ticaret İş Birliği Anlaşması

Komor

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Kongo

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Kongo Demokratik Halk
Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması
Cumhuriyeti
Kosova

Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Kuveyt

Ekonomik Sınai İş Birliği Anlaşması

Küba

Ticaret, Ekonomik ve Sınai İş Birliği Anlaşması

Laos

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Libya

Ekonomik İş Birliği ve Ticaret Anlaşması

Litvanya

Ekonomik ve Ticari İş Birliği Anlaşması

Lübnan

Ticaret, Sınaî, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

Lüksemburg

Ekonomik, Sınai ve Teknolojik İş Birliği Anlaşması

Macaristan

Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınai ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

Madagaskar

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Makedonya

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Malavi

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Malezya

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Mali

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Malta

Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi Kurucu Deklarasyonu

Mauritius

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması
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EK-1: Türkiye'nin İkili Ekonomik, Ticari, Bilimsel, Kültürel ve Teknik İş Birliği
Anlaşmaları (devamı)
Meksika

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Mısır

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Moğolistan

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Moldova

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Moritanya

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Myanmar

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Namibya

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Nijer

Ekonomik, Ticari ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Nijerya

Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Nikaragua

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Norveç

Ticari, Ekonomik, Sınai ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Özbekistan

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Pakistan

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Paraguay

Ticari İş Birliği Anlaşması

Peru

Ekonomik ve Ticari İş Birliği Anlaşması

Polonya

Ekonomik ve Teknik İş Birliğinin Geliştirilmesine Dair Anlaşma

Portekiz

Ekonomik, Sınai ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Romanya

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Rusya

Ticari ve Ekonomik İş Birliğine Dair Anlaşma

Saint Vincent ve
Grenadinler

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Senegal

Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Sırbistan

Uzun Vadeli Ekonomik, Teknik, Sınaî ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

Sierra Leone

Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Slovakya

Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Slovenya

Kültür, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşması

Somali

Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Sri Lanka

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Sudan

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Surinam

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Suudi Arabistan

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Şili

Ticari, Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

Tacikistan

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Tanzanya

Ticari İş Birliği Anlaşması

Tayland

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Türkmenistan

Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına Dair Anlaşma

Uganda

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Ukrayna

Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Umman

Ticaret ve Ekonomik, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

Uruguay

Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Venezuela

Kültür, Eğitim ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması

Vietnam

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Yemen

Ticari, Ekonomik ve Teknik İş Birliği Anlaşması

Yeni Zelanda

Ekonomik ve Teknik İş Birliği Karma Komisyonu Kurulmasını Öngören Mektup Teatisi

Yunanistan

Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Zambiya

Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TBMM ve T.C. Resmi Gazete
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EK-2: Türkiye’nin Yürürlükte Bulunan YKTKA, ÇVÖA ve STA’ları
ÇVÖA

YKTKA
Amerika Birleşik Devletleri



Afganistan



Almanya



Arjantin



Arnavutluk





Avustralya





Avusturya





Azerbaycan





Bahreyn





Bangladeş





Belarus





Belçika





Birleşik Arap Emirlikleri





Bosna Hersek












Brezilya
Bulgaristan

STA








Cezayir
Çek Cumhuriyeti





Çin Halk Cumhuriyeti





Danimarka





Endonezya





Estonya





Etiyopya





Fas





Filipinler







Faroe Adaları




Filistin
Finlandiya





Fransa






Güney Afrika
Güney Kore







Gürcistan







Hırvatistan





Hindistan





Hollanda





İngiltere





İran






İrlanda
İspanya





İsrail





İsveç





İsviçre





İtalya





Japonya









Kanada



Karadağ
Katar





Kazakistan
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EK-2: Türkiye’nin Yürürlükte Bulunan YKTKA, ÇVÖA ve STA’ları (devamı)
ÇVÖA

YKTKA
Kırgızistan



STA




KKTC



Kosova
Kuveyt



Küba





Letonya



Libya



Litvanya





Lübnan









Lüksemburg
Macaristan





Makedonya







Malezya







Malta






Mauritius


Meksika
Mısır





Moğolistan





Moldova










Norveç
Özbekistan





Pakistan





Polonya





Portekiz





Romanya





Rusya Federasyonu





Senegal



Sırbistan







Singapur







Slovakya





Slovenya






Sudan
Suriye





Suudi Arabistan





Tacikistan





Tayland





Tunus





Türkmenistan





Ukrayna





Umman





Ürdün







Şili



Vietnam
Yemen






Yeni Zelanda
Yunanistan







Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
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EK-3: Türkiye’nin Stratejik Ortaklık Kurduğu Anlaşmalar ve Bildiriler
ÜLKELER

KURUCU ANLAŞMALAR VE BİLDİRİLER

TARİH

Afganistan

Stratejik Ortaklık ve Dostluk Anlaşması

2014

Almanya

Stratejik Diyalog Mekanizması Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri

2013

Amerika Birleşik
Ekonomik ve Ticari Stratejik İş Birliği Çerçevesi
Devletleri

2010

Azerbaycan

Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması

2010

Brezilya

Yüksek Düzeyli İş Birliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası

2006

Bulgaristan

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Ortak Siyasi Bildirisi

2012

Çin

Çin Başbakanı’nın Türkiye’yi Ziyareti Vesilesiyle Kurulan Stratejik İş Birliği

2010

Endonezya

Yeni Dünya Düzeninde Güçlendirilmiş Ortaklık Bildirisi

2011

Fas

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildiri

2013

Fransa

İş Birliği için Stratejik Çerçeve Oluşturulmasına Dair Ortak Bildiri

2014

Güney Kore

Stratejik Ortaklık Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri
Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ankara Bildirisi

2012

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildirge
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>http://www.chveneburi.net/gundem/turkiye-ileTürkiye-İngiltere
Stratejik Ortaklık Belgesi
gurcistan-arasinda-6-anlasma-imzalandi-h433.html

2008
2014

İspanya

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildirge
Chveneburi.Net - Gürcü Kültür Evi
Hükümetler Arası Zirvesi Birinci Toplantı Bildirisi

İsveç

Stratejik Ortaklık Bildirisi

2013

İtalya

Hükümetler Arası Zirve Birinci Toplantı Bildirisi

2008

Japonya

Stratejik Ortaklık İlişkisi Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri

2013

Katar

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Tesis Edilmesi Hususunda Mutabakat

2014

Kazakistan

Stratejik Ortaklık Anlaşması

2009

Kırgızistan

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama

2011

Kuveyt

İş Birliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşma

2010

Lübnan

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Anlaşması

2010

Macaristan

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Siyasi Bildiri

2013

Malezya

İlişkilerin Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri

2014

Meksika

21. Yüzyıl İçin Stratejik İş Birliği ve Ortaklık Çerçevesi

2013

Mısır

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Birinci Toplantı Bildirisi

2012

Pakistan

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulmasına Dair Ortak Bildiri

2009

Polonya

Stratejik Ortaklığa İlişkin Siyasi Deklarasyon

2010

Portekiz

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Strateji Belgesi

2012

Romanya

Stratejik Ortaklık Bildirgesi

2011

Rusya

Üst Düzey İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama

2010

Singapur

İlişkilerin Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri

2014

Slovenya

Stratejik Ortaklık Belgesi

2011

Suriye

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Bildirge

2009

Gürcistan
Irak
İngiltere
İran

Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesi

2016
2007
2009

2016

Tacikistan

İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama

2012

Tunus

Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Siyasi Bildiri

2012

Ukrayna

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Kurulmasına İlişkin Mutabakat

2011

Yunanistan

Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Kurulmasına Yönelik Ortak Deklarasyon

2010

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı internet sitesi, Dışişleri Bakanı’nın TBMM Genel Kurul konuşma
metinleri (2012-2018) ve mülga Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü internet sitesinden yararlanarak
yazar tarafından oluşturulmuştur.
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EK-4: Türkiye’nin Toplam İhracat, Resmi Kalkınma Yardımı ve Yurt Dışı
Yatırım Stokunun Yıllar İçindeki Değişimi (2002-2017)
Yıllar
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

İhracat
36.1
47.3
63.2
73.5
85.5
107.3
132.0
102.1
113.9
134.9
152.5
151.8
157.6
143.8
142.5
157.0*

Resmi Kalkınma Yardımı
0.1
0.1
0.3
0.6
0.7
0.6
0.8
0.7
1,0
1.3
2.5
3.3
3.6
3.9
6.5
8.1**

* TÜİK geçici verisidir.
** OECD geçici verisidir.
*** UNCTAD verileri 2016 yılına kadardır.
Kaynak: TÜİK, TİKA, OECD, UNCTADSTAT

167

(Milyar Dolar)
Yurt Dışı Yatırım Stoku
5.9
6.1
7.0
8.3
8.9
12.2
17.9
22.3
22.5
27.7
31.0
33.3
39.6
34.9
38.0
***

EK-5: Türkiye’nin KEK, İK ve YDSK Mekanizmaları
İK

KEK

YDSK

Afganistan





Almanya











Amerika Birleşik Devletleri
Angola





Arjantin





Arnavutluk





Avustralya





Avusturya





Azerbaycan





Bahreyn





Bangladeş





Belçika





Benin





Belarus





Birleşik Arap Emirlikleri





Bolivya



Bosna-Hersek



Botsvana



Brezilya



Brunei



Bulgaristan



Burkina Faso



Burundi





Cezayir





Cibuti





Çad





Çek Cumhuriyeti





Çin





Danimarka





Dominik Cumhuriyeti



Ekvador





Ekvator Ginesi





Endonezya





Eritre



Etiyopya





Fas





Fildişi Sahili





Filipinler





Finlandiya





Fransa





Gabon





Gambiya





Gana
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EK-5: Türkiye’nin KEK, İK ve YDSK Mekanizmaları (devamı)
İK

KEK
Gine



Guatemala



Guyana



Güney Afrika





Güney Kore





Gürcistan





Hırvatistan





Hindistan





Hollanda





Honduras



YDSK







Hong Kong
Irak







İran









İrlanda
İspanya





İsrail









İsveç



İsviçre
İtalya



Jamaika









Japonya
Kamboçya





Kamerun






Kanada
Karadağ





Katar







Kazakistan







Kenya





Kırgızistan





Kolombiya





Komor



Kongo





Kongo Demokratik Halk
Cumhuriyeti





Kosova





Kuveyt











Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Küba



Laos






Letonya
Libya





Litvanya





Lübnan





Lüksemburg
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EK-5: Türkiye’nin KEK, İK ve YDSK Mekanizmaları (devamı)
İK

KEK

YDSK

Macaristan







Madagaskar





Makedonya





Malavi





Malezya





Mali





Malta





Mauritius





Meksika







Mısır







Moğolistan





Moldova





Moritanya






Mozambik
Myanmar



Namibya





Nijer





Nijerya





Nikaragua



Norveç





Özbekistan





Pakistan





Paraguay



Peru





Polonya





Portekiz





Romanya





Rusya





Saint Vincent ve Grenadinler



Senegal











Seyşeller
Sırbistan



Sierra Leone






Singapur
Slovakya





Slovenya





Somali





Sri Lanka





Sudan





Surinam






Suudi Arabistan







Şili





Tacikistan





Tanzanya





Tayland





Suriye



Tayvan



Tunus
Türkmenistan
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EK-5: Türkiye’nin KEK, İK ve YDSK Mekanizmaları (devamı)
İK

KEK

YDSK

Uganda





Ukrayna





Umman





Uruguay







Ürdün
Venezuela





Vietnam





Yemen





Yeni Zelanda






Yeşil Burun Adaları
Yunanistan





Zambiya






Zimbabve

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, T.C. Resmi Gazete, DEİK
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Dışa Açılımın
Arka Planı

EK-6: Türkiye’nin İkili Ekonomik İş Birliği Sürecine İlişkin Gerçekleştirilen
Sözlü Görüşmelerde Kullanılan Sorular
1- Türkiye’nin dışa açılım politikalarında, bölgesel ve çok taraflı iş birliğine nazaran, ikili iş birliği
diplomasisine bütüncül bir bakışın ihmal edildiği söylenebilir mi?
2- 1980 sonrasında ikili ekonomik ilişkilerin yürütülmesine, özel sektörün iş diplomasisi ve İK faaliyetleri
de eklenmiştir. Öte yandan, KEK mekanizması da bürokratik bir araç olarak hala kullanılmaktadır.
KEK’lerin etkili sonuçlar üretmediği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? KEK mekanizmasının aşırı
bürokrasi yaratarak özel sektörün önünü tıkadığı söylenebilir mi?

Politika Koordinasyonu

3- Dış politika, dış ticaret & yatırım ile dış yardım konuları farklı kurumların görev alanında
bulunmaktadır. Bu durumun politika koordinasyonunda sorun yarattığını düşünüyor musunuz? Ayrıca,
dış yardımların, ihracat ve dış yatırım politikalarıyla uyumlu bir şekilde kullanıldığı söylenebilir mi?
4- Dışişleri Bakanlığı’nda özel sektör kuruluşlarının ve şirketlerin hukuksal, kurumsal ve diplomatik
ihtiyaçlarına cevap verebilecek müstakil bir İş Diplomasisi Genel Müdür Yardımcılığı birimi kurulması
faydalı olabilir mi?
5- Türkiye’nin yurt dışı yatırımlarını sistematik bir şekilde yönlendiren bir Dış Yatırım Kurulu’nun
oluşturulması önerisine nasıl bakıyorsunuz?
6- KEK, İK ve YDSK mekanizmaları dâhilinde yürütülen faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesinin
Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıkları haricinde bir kurum veya kurul tarafından yapılması önerisine nasıl
bakıyorsunuz?
7- Çalıştığınız birimde, ikili iş birliği haricinde bölgesel ve çok taraflı diğer gündemlerle de meşgul
olduğunuzu düşünüyor musunuz? Eğer öyle ise, bunun ikili ilişkiler üzerine yoğunlaşma, içerik geliştirme
ve ülke uzmanlığını artırma üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünüyor musunuz?

Mekanizmaların Etkinliği

8- KEK, İK ve YDSK mekanizmaları farklı boyutlara sahip olmakla birlikte, bu mekanizmalarda zaman
zaman aynı ve kesişen konular ele alınmaktadır. Türkiye’nin ikili iş birliğinde kullandığı mekanizmalarda
bir enflasyondan bahsedilebilir mi? Eğer mekanizma fazlalığı varsa, bu durumun yarattığı sorunlar
nelerdir?
9) a) KEK ve YDSK toplantılarında varılan mutabakat, anlaşma ve niyet beyanlarının uygulanması ve
izlenmesinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? İcracı bakanlıklardan beklentileriniz nelerdir?
b) KEK ve YDSK toplantıları öncesinde müzakere hazırlıklarına ilişkin olarak sekretarya kurumlardan
beklentileriniz nelerdir?
10- Ekonomi Bakanlığı KEK sekretaryası görevini yerine getirirken, KEK toplantılarına katılacak
kurumlar ile bu toplantılarda ele alınacak sektörel konularda sınırlandırılma yapma yetkisine sahip midir?
Değilse bu sorun nasıl aşılabilir?
11- KEK ve YDSK mekanizmalarının aşırı bir anlaşma ve metin bürokrasisi yarattığını düşünüyor
musunuz? KEK ve YDSK toplantılarında her konunun gündeme alınması yerine, bu toplantılarda daha
sınırlı bir iş birliği çerçevesi çizilebilir mi?

Stratejik Vizyon

12- Sayısı giderek artan YDSK mekanizmalarına bakıldığında, aynı ülkelerle KEK mekanizmasının da
olduğu görülmektedir. YDSK’lerin içeriğinin belirli sektörel alanlarla sınırlandırılabileceğini düşünüyor
musunuz? Ayrıca, YDSK kurulmadan önce siyasi analizler dışında ekonomik ve ticari analizler de
yapılıyor mu?
13- Kalkınma Planları, Yıllık Programlar ve kurumsal stratejik planlarda ikili iş birliği mekanizmalarına
detaylı olarak yer verilmesi önerisine nasıl bakıyorsunuz?
14- Bir Dış Yatırım Stratejisi oluşturulmasının faydalı olacağını düşünüyor musunuz?
15- Ekonomi Bakanlığı’nın Ülke Eylem Planları’nın birçok aktörün sorumluluğunu ve eylemini içerecek
şekilde genişletilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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EK-7: Sözlü ve Çevrimiçi Görüşme Yapılan Kurumlar
Kurum

Dışişleri Bakanlığı
Mülga Ekonomi Bakanlığı
Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (çevrimiçi)
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