
T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 

KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ 
ÇERÇEVESİNDE ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 

SOSYAL PLANLAMA DAİRESİ 
Planlama Şubesi 

<4-
«J 

ol 

a 
rO 

OJ 
vy 

Ülkü {ŞEKERCİK 

ŞUBAT 1974 

1.3.4 

D. P, T. 
dokümantasyon 

servisi 



T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 

KALKINMA ÎÇİN BÖLGESEL .İŞBİRLİĞİ 
ÇERÇEVESİNDE ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER 

SOSYAL PLANLAMA DAİRESİ 

Planlama Şubesi 

Ülkü ŞEKERCİK 

ŞUBAT 1974 



İÇİNDEKİLER 

III. 

IV, 

V. 

Ek : 

Sn:,-ta 

GİRİŞ         1 

AKAÇ, KAKSAM VE YÖNTEM           .4 

1. ı Amaç         4 
2• Kapsam • e*.A 
3. Yöntem  «.•.«*•**»«*.«••».«. «»•••.<.*.. Î5 

ROD ÜLKELERİNİN GER Et, SOSYO-EKONOMİK DÜRÜMU       f, 

1. Türkiye 'nln Sooyo-Ekonotnik Durumu         6 
2. İran'm Sooyo-Ekonomilc Durumu         7 
3. Pnki stan! m Sosyo-Ekonomik Durumu         9 

4. üç Ülke Ekonomilerinin Genel Karşılaştırmanı     11 

ROD ÇERÇEVES İNDE ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER      14 
1. Ortak Amaçlı Teşebbüs Kavram ve Amacı    .14 
2. Bölgesel Kalkınma İçinde Ortak Amaçlı Teşebbüslerden Beklenenler ...........14 

3. ROD Ortak Amaçlı Teşebbüs Uygulaması     16 

A- Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Uygulamasında Gözetilen Kriterler 16 
B- Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Yürürlüğe Konmasında Politika ve 

Uygulama Düzeyinde Karar Organları  ...»     17 

C~ Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Orta.k Amaçlı Teşebbüslerin Nitelikleri 
ve Sektörel Dağılımı.          17 

(1) TUrkiye4de .Kurulan Teşebbüsler           10 

(2) İran'da Kurulan Teşebbüsler............   10 

(3) Pakistan'da Kurulan Teşebbüsler       19 

D- Ortak Amaçlı Teşebbüs Uygulamasının Değerlendirilmesi,     20 
(1) Mevcut Durum       20 

(2) Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Dikkate Değer Özellikleri ve sağlı- 
yacağı Yararlar...         20 

(3) Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Mevcut Korunları ve Başarısızlık 
Nedenleri      ........................  23 

SONUÇ VE ÖNERİLER             27 

1- Bibliyografya             31 

2~ İngilizce Özet            32 



I. GİRİŞ 

Uluslararası kuruluşlar fikri, esas itibariyle XIX. yüzyılda siyasi* iktisadi, sosyal, demogra¬ 
fik, kollektif, psikolojik vb* dayanışma gereksinmesinden doğarak XX. yüzyılda gelişmiştir* Ulusların 

birbirlerine yaklaşmalarının sonucu ortaya çıkan uluslararası kurumlar, aldıkları ortak tedbirlerle 
insan hayatının bütün yönleriyle ilgilenmeye başlamışlardır. Kuruluş, amaç ve yetkileri bakımından bir¬ 
birlerine göre farklılık gösteren bu kurumlar, ulusların kalkınmalarını amaç edinmişlerdir. 

Uluslararası ilişkilerin yoğunluk kazandığı devre, İkinci Dünya Savaşından sonra başlamıştır. 
Çeşitli alanlarda beliren işbirliği gereği, uluslararası örgütlenmeyi hızlandırmıştır. Tarihin hiç bir 
çevrinde görülmemiş şekilde uluslararası kurmaların artması, eskiden var olanların değişikliklere uğrı- 

yarak gelişmeleri, devletlerin idari, iktisadi, sosyal ve siyasi yapılarında köklü değişiklikler yarat¬ 
mıştır. özellikle ülkemizin idari mekanizmasında bazı değişiklikler başgöstermiştir. Devlet teşkilâtımı¬ 
zın çeşitli kademelerinde dış ilişkiler daireleri, üniversitelerde dış ilişkiler enstitüleri vs hükmî 

şahsiyeti olan bir çok kurumlar kurulmuştur» 

Ulusların çeşitli konulardaki kısa ve uzun süreli çıkarlarının bu çıkarların düzene sokulması 
gereksinmesinin ürünü olan uluslararası kurumlarm sayısı binbeşyüz ve önemli olarak nitelendirileniar 

ise yüzelli civarındadır. Bunlardan bazıları şunlardıri 

Siyasi yönü ağırlıkta olan; (i) İkinci Dünya Savaşı*nın galip devletleri tarafından, uluslararası 
güvenlik ve barışı korumak amacı ile kurulan ve Türkiye'nin de dahil olduğu Birleşmiş Milletler Teşki¬ 

lâtı (UNO), Sözkonusu Savaş'tan sonra Avrupa devletlerinin iktisadi, askeri ve siyasi zorluklarla karşı¬ 
laşmaları sonucunda Avrupa'nın birleştirilmesi fikriyle kurulan ve Türkiye'nin de dahil bulunduğu Avrupa 
Konseyi (CE), (iii) Dini, kültürel ve siyasi anlamda bir organizesyonlaşma şeklinde bulunan ve ilk 
bölgesel kuruluş niteliği taşıyan Arap Birliği (AL) . 

Askeri yönü ağırlıkta olan; (i) İkinci Dünya Savaşı*ndan sonra Sovyetler Birliğine karşı askeri 
bir denge olması düşünülerek Amerika ve Avrupa'nın bazı ülkeleri tarafından kurulan, Türkiye'nin de 

üyesi olduğu Kuzey Atlantik Andlaşraası (NATO), (ii) Güney-Doğu Asya'nın ortak savunmasını bir örğüte bağ¬ 
lamak için bu bölgede NATO*ya benzer bir örgütün gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan Güney-Doğu Asya 

Müşterek ?#idafa Andlaşması (SEATO), (iii) Orta-Doğuda dengenin sağlanması amacıyla kurulan Bağdat Paktı 
(METO)'nın üye ülkelerinin ve adının değiştirilmesiyle doğmuş olan Türkiye'nin de üyesi olduğu .Merkezi 
Andlaşma Teşkilatı (CENTO), (v) Batı Biokunun güvenlikleri için çeşitli isimler altında askeri birlikler 
kurmalarına karşın Doğu Bloku ülkelerinin de askeri işbirliği ve karşılıklı yardım amacı ile kurdukları 

Varşova Andlaşması Teşkilâtı (WTO) . 

İktisadi yönü ağırlıkta olan; (i) Başlangıçta altı Avrupa devleti tarafından iktisadi politikaları*- 
nın giderek birbirlerine yaklaştırılması yolu ile Topluluğun bütünü içinde dengeli, devamlı v© gittikçe 
artan bir iktisadi gelişmeyi gerçekleştirmek amacıyla kurulan, daha sonra Türkiye ve Uç Batı ülkesinin 
de katılmasıyla genişleyen ve kıtasal bir kuruluş görünümü kazanan Avrupa Ekonomik Topluluğu (ESC) veya 
Ortak Pazar, (ii) Uluslararası ticaretteki engellerle farklı uygulamaları kaldırmak, tarifelerde indirim¬ 
ler yapmak ve kuruluşun genel prensiplerine uymayı sağlamak üzere kurulan, Doğu ve Batı B1 okuna dahil 
otuzu aşkın üyesi bulunan Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GAAT), (iii) Sovyetler Birliğinin giri¬ 

şimi ile Marşal Planı'na karşılık olarak Doğu Bloku ülkeler arasında iktisadi,ilmi ve teknik işbirliğini 
sağlamak için kurulan, Avrupa ve Avrupa dışı bütün ülkelere de açık tutulan Karşılıklı İktisadi Yardım 
KonseyiCGOME^ON), Benelux Komitesi, Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE), Batı Avrupa Birliği (WEU), İktisadi 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD), ve bu çalışmanın konusunu kapsamına alan Kalkınma İçin Bölgesel 
İşbirliği (RCD) kuruluşlarıdır. 



Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği, 1964 yılında Türkiye, İran ve Pakistan arasında, herhangi bir 
yazılı andlaşmaya dayanmaksızın geliştirilmiş bulunan ve ekonomik yönü ağırlık taşıyan bir yakınlaşma 
olarak nitelendirilebilir. Yüzlerce yıllık tarihsel bağları bulunan iiç toplumun çağdeş dünyada duyduk¬ 
ları yakınlaşma isteği RCB'nin var oluş nedenini teşkil eder. Bölgenin büyük kültür mirasına sahip eski 
toplamları oldukları halde ne Türkiye ne de İran ve Pakistan XX. yüzyıl ekonomileri arasında hak ettik¬ 
leri yeri alabilmişlerdir. Başlangıçta Batı'nın desteği ile askeri işbirliği biçiminde ortaya çıkan üçlü 
ilişkiler sonraları ekonomik yakınlaşmaya dönüştürülmüştür. 

İstanbul'da yapılan bir zirve toplantısından sonra 21 Temmuz 1964 tarihinde kurulan RCD, Asya 
kıtasındaki ilk "ortak pazar’m bir gün belki de çekirdeği olarak düşünülmüştür. 

0 tarihlerin Devlet Başkanlarının- Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel) İran Şahı Kıza Şah Pehlevi 
ve Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Hanın - Katıldıkları İstanbul Zirve Konferansı'nda RCD işbirliğinin esas¬ 
ları saptanmıştır,' Konferanstan sonra çeşitli çalışmalar yapan üç ülkenin teknisyenleri Türkiye, İran ve 
Pakistan arasında hangi alanlarda işbirliği olanağı bulunduğunu saptamışlardır; Bu alanlar; fi) Ticaret, 
(il) Sanayi, (iii) Turizm, (iv) Karayolu, (v) Havayolu, (vi) Denizyolu) (vii) Petrol, (viii) Teknik İş¬ 
birliği, (ix) PTT) Telekomünikasyon, (x) Bankacılık, Sigortacılık ve(xi) Kültürel İşbirliği olarak düşünül¬ 
müştür. 

Konulara ilişkin gerekli programları hazırlamak ve çalışmaları fiilen yürütmek Üzere, Uç ülke 
teknisyenlerinden oluşan "teknik komiteler" kurulmuştur. Komitelerin temel görevi, her ülkenin,ekonomik 
ve sosyal koşullarını, kurum ve kurallarını inceleyerdr her konuda, ne ölçüde işbirliği yapmak olanağı 
bulunduğunu saptamak ve ilişkilerin geliştirilmesi yönünde öneriler hazırlamaktır. 

Teknik komitelerin çalışmalarını bir araya getirerek bir rapor hazırlamak üzere "Koordinasyon Ko¬ 
mitesi" kurulmuştur, 

Türkiye, İran ve Pakistan ekonomik kalkınmasını plana bağlamış olan ülkelerdir. Teknik komiteler— 
ce, işbirliği biçimine ilişkin getirilen önerilerin yürürlüğe girmesi için her bir ülkenin Kalkınma 
Planları'nda veya Yıllık Programlarda yer alması zorunludur. Bu bakımdan Uç ülkenin Planlama Teşkilatı 

Başkanlan'ndan oluşan "Bölgesel Planlama Konseyi" kurulmuştur. Konseyin temel amacı komite çalışmaları¬ 
nın, ülkelerin plan hedeflerine uygunluğunu araştırmak, yeni durumları plan ve programa entegre etmek 
olanağını incelemektir. 

Bölgesel Planlama Konseyi tarafından hazırlanan ve karar tasarılarını kapsayan raporu inceleyip, 
uygun yönlerini kabul etmek ve yeterli olmayan konular hakkında daha ayrıntılı çalışmalar önermek yetki¬ 

sine sahip, Uç ülke Dışişleri Bakanları'ndan oluşan ve en yüknek karar organı olan "Bölgesel Bakanlar 
Koneeyi" kurulmuştur. 

Merkezi Tahran'da olan, Uç ülke arasında yazışmaların ve bilgilerin sirkülasyonu ile görevli olarak 
kurulan "HCD Sekreteryası", her iki konseyin ve komitelerin toplantılarını ve gündemlerini düzenlemek ra¬ 
porlarını hazırlamakla da görevlendirilmiştir. 

Sonuç olarak, Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD)'nin düzeni; (i) Bakanlar Konseyi, (ii) Plan¬ 
lama Konseyi, (iii) Koordinasyon Komitesi, (iv) leknik Komiteler ve (v) Sekreteıya şeklindedir.(Bak i 

Şekil 1) 
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Başlangıçta kurulmuş bulunan teknik komitelerin hsrbiri, birer çalışma programı hazırlamış ve ele 

alacakları konuları saptamışlardır. Bunlardan bazıları birkaç yılda amacına ulaşmış,bel irii bir işbirli¬ 
ği düzenini sağlamış ve sistem kurulduktan sonra da -faaliyetlerine son vermiştir. Bazılarıda, kendi 
alanlarında herhangi bir sistem geliştirilmesi konusunda bir anlaşmaya varılamıyncagmı görerek görevine 
son vermiştir. Halihazırda aktif olarak çalışan komiteler; (i) Endüstri Romttesi, (it) Petrol ve I’etro- 
Klmya Komitesi, (iii) Ticaret Komitesi, (İv) Haberleşme ve Ulaştırma Komitesi, (v) Teknik İşbirliği ve 
Kamu İdaresi Komitesi ( vi J Sosyal ve KUltttrel İşler Komitesi ve (vii) Koordinasyon Komitesidir, 
(BakJ Şekil l) 
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II, AMAÇ, KAPSAM VB TötfîEM s 

1 * Amaç s 

Çalışmanın amacına göçmeden önce RCD'niıı amaçlarına genel olarak derişmek yararlı olacaktır. 

RCD, öncelikle» kendi içlerinde tek tek yeterli pazar ve kaynak bUyviJı.LUklerine erişmesi olanaksız 
bulunan üç Ülkenin daha büyük bir ekonomi yaratma Özlemini yansıtır- Örgütün kuruluş amaçlarındrn birisi 
*ÖXge ülkeleri için daha yüksek kalkınma düzeyleri sağlamak, İkincisi ise sosyal ve kültürel alanda 
'bölgesel işbirliğini gerçekieştirmektir. Değişen bir çağın çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamak isteyen 
ROD 1/ bir yandan üç ülke arasında daha geniş ticaret ilişkilerini» öte yandan da sanayileşme doğ¬ 
rultusunda kaynakların ortak bir stratejiye göre kullanımını öngörmektedir* Bu amaçla ortak amaçlı ya¬ 
tırımlar yapılması tasarlanmıştır* 

Ortak amaçlı yatırımlar» e anayil eşmede oldukça geri kalmış bulunan üç toplumun aynı, nite} ik teki 
yatırımları için gereksiz kaynak ieraf etmelerini önleme amacını güder* Belirli sanayi tesisleri, önce¬ 
lik verilen ülkelerde en büyük kapasitede yaratılacak ve Uç ülke de o UrUnttn hasır pazarını meydana ge¬ 

tirecektir. Ortak yatırımların* yabancı kredilere bağlı kalma oranını da düşüreceği hesaplanmıştır* 

Teorik planda doğruluklar?, kabul edilen ve yukarıda değinilen amaçlara dönük olan faaliyetlerin 
ne Ölçüde başarılı olduğu, bu ülkelerin gereksinmelerini ne ölçüde karşıladığı konusunda gerçek anlamda 
bir değerlendirme yapılmış değildir* Böyle bir değerlendirme, esasen gelişme yolundaki ülkelerin ekono¬ 
mik ve sosyal entegrasyonlar?, ile gelişmiş ülkeler ya de. onların oluşturduğu ekonomik, sosyal ve siya¬ 
sal entegrasyonlar karşısında ne derece başarıl?, olabildiklerini de ortaya koyabilecektir- 

Bu çalışmanın amacı.. bütünü ile RCD’nin bir değerlendirilmesinden çok, Uç ülke arasındaki ekono¬ 
mik işbirliğini etkileyecek temel ortak faaliyetlerden birisi olan "Ortak Amaçlı Teşebbüsler” in değer- • 
lendirilmesi olarak seçilmiştir* Başka bir deyimle başarılı veya başarısız yönlerinin neler olduğunu 
ve başarıya ulaşmak için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktır, 

2* Kapsam t 

Yukarıda da değinildiği gibi, ROD anlaşması çerçevesinde ekonomik* sosyal ve kültürel işbirliğini 
sağlamak için bir çok ortak faaliyet öngörülmüştür* Ancak bu çalışma çerçevesinde, oldukça geniş bir 
kapsamı olan ROD ortak çabalarının değerlendirilmeği eözkonusu değildir*. Çalışma, sadece ortak amaçlı 

sanayi teşebbüslerinin değerlendirilmesiyle s ?.nırl andırılmış tır. 

Bu alanda» yetkili organlarca onaylanmış veya prensipte onaylanmış bulunan 35 projeden, sekiz 
yıllık bir sürenin sonunda üretime geçirilen 11 projenin 5'i Türkiye'de, l’i İran'da ve- fj ■ i Pakistan’da 

kurulmuştur* Sözkonusu sanayi faaliyetleri imalat sanayiine dayalı endüstri alanlarında yoğunlaştırılmış 
bulunmaktadırlar* Ayrıca,prensipte kabul edilmiş 24 sanayi projesinin uygulamaya konulması işin ilgili 
komitece çalışmaları sürdürülmektedir. 

1/ Bundan, böyle, çalışma içinde Kalkınma tçin Bölgesel İşbirliğinin adı kısaca 
ROD olarak geçecektir* 
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Bunun dışında ortak amaçlı teşebbüs olarak düşünülen ve halen Ön çalışmaları devam eden projeler 
vardır. 

Bu çalışma yukarıda derinilen ortak amaçlı teşebbüsler hakkında bilgi vermek ve müşterek çalışma¬ 
ların eldo mevcut veriler ölçüsünde diskriptif bir değerlendirilmesini yapmakla sınırlı kalacaktır. 

3. y Önt em : 

i 

Çalışma yöntemi; çalışma için gerekli verilerin toplanmasında, RCD konusunda yazılı kaynak¬ 
lardan yararlanmak ve ilgili kişilerle görüşmeler olarak seçilmiştir. 

'(onuyla doğrudan ilgili dök Umanlar yok denecek kadar azdır. Ancak dolaylı bir şekilde konuya 
değinen kaynaklardan büyük ölçüde yararlanma yoluna gidilmiştir. 

Üç ülke Kalkınma Planlarının incelenmesine, bu ülkelerin ekonomik yapılarının ortaya çıkar¬ 
tılması ve geleceğe dönük tedbirlerin alınmasına ışık, tutması yönünden ağırlık verilmiştir. 

Teşkilâtımız yetkililerinin bazı çalışmaları; son yılların uluslararası siyasi, ekonomik olay¬ 
larına ilişkin iç ve dış basında çıkan eleştiriler; RCD ülkelerinin ekonomik ve ticari durumlarıyla 
ilgili dönem raporları ile UNCTAD tarafından hazırlanan »RCD ülkeleri Arasında Ticaretin Geliştirilmesi" 

konulu rapor çalışmanın yönlendirilmesinde yararlı olmuştur. 

Yukarıda dağinilen biçimde toplanılan veriler ve kaynaklar, bu çalışmaya konu olan ortak amaç¬ 
lı teşebbüsler açısından değerlendirilmiş ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 
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III I RCD ÜLKELERİNİN GENEL SOSYO-EKONOMİK DURUMU 

Esas çalışmanın belli bir ekonomik baza oturtulabilmesi için, RCD Ülkelerinin bugünkü genel 
eosyo-ekonomik durumları ve Kalkınma Plânlarında öngörülen politika, hedef ve öncelikleri hakkında ana 
batları ile bilgi vermek ve geçmiş yıllara ait verilerin bir karşılaştırmasını yapmak yararlı olacak¬ 
tır. Buna, üç RCD ülkesinin gelecekte ekonomik alanda işbirliği yapabilme olanaklarının olup olmadığının, 
varsa neler olabileceğinin belirlenmesi gibi nedenlerle gerek duyulmuştur,* 

1. Türkiye'nin Soşya-Ekonomlk Durumu ı 

■1 

Türkiye'nin genel eosyo-ekonomik durumu ile kalkınma hedefleri ve Bncelikleri aşağıda veril¬ 
miştir ı 

o 

YüzBlcümü 780.*576 Km olan Türkiye'nin 1970 sayımı sonuçlarına gBre nüfusu 35.2 milyondur ve 
yıllık nüfuB artış hızı 2.5'dir, Nüfusun yüzde 55'i okur-yazar durumda olup yüzde 60'ı kırsal yBrelerde 
yaşamaktadır. 

Oayri Safi Milli Hasıla l/lSll yılında cari fiyatlarla 12.8 milyar dolar olup 1968 piyasa 
fiyatlarıyla 9.4 milyar dolardır. Yine 1971'de kişi başına düşen gelir cari fiyatlarla 355 dolar olup 
1968 piyaBa fiyatlarıyla 262 dolardır* OSMH'nın 1971 yılında sektBrlerarası dağılımı) tarım yüzde 30.0, 
sanayi yüzde 21.7, inşaat yüzde 6.7, ulaştırma ve haberleşme yüzde 6.9^ ticaret ve maliye yüzde 13.0 ve 
konut dahil hizmetler yüzde 21.7'dir. Milli gelirin yüzde 65.2'si Bzel tüketimi, yüzde 15.2'si kamu tü¬ 
ketimini, yüzde 21V0'i toplam yatırımları, yüzde 1.4'ü net ithalatı ve yüzde 19*6'sı da gayrı safi tasar¬ 
rufları teşkil etmektedir. Yine 1971'de ihracat (FOB) 677 milyon dolar| ithalat (CİF) 1.171 milyon dolar 
olup net nizmetler 385 milyon dolardır. Aynı yılda Bdemeler dengesi açığı 109 milyon dolardır. Toplam 
ihracatın yüzde 54•’*7 'si pamuk, tütün ve fındık-fıstıktan oluşmaktadır. Sanayi ürünleri ihracatının payı 
yüzde 13.9, madenlerin payı ise 7.9'dur. 

Türk kalkınma çabasının en başta gelen amacı, kişinin temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan tüm 
/ / 

ekonomi'k, sosyal ve sıyuSİ gölleri, Bosyal adalet ve sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun ve kişinin 
maddi ve manevi mutluluğunu yüceltici biçimde ortadan kaldırmaktır. Bu temel amaca ulaşabilmek için 
ÜBYKP’nda 2/ ekonomik ve sosyal yapıda değişiklik ve bunun için de ülkenin mali kaynaklarının artı¬ 
rılması gereği ortaya konmuştur. Amaca hızlı bir sanayileşme politikasıyla ulaşılabileceği belirgin hale 
getirilmiştir. 

ÜBYKP ile birlikte 1995 yılma kadar olan dBnemi kapsayan uzun dönemli kalkınma stratejisi kabul 
edilmiştir. Stratejide ülkenin çözüm bekleyen temel sorunları belirlenmekte ve uzun dönemde kalkınmada 
esas olacak politika^ hedef ve öncelikler ortaya konmaktadır. Bu çalışmanın amacı bakımından strateji 
konusunda ayrıntılara inilmeden ÜBYKP'nda Bn görülen kalkınma politika ve Bncelikleri ana çizgileri ile 
verilecektir. 

ÜBYKP'nda sanayileşmeye birinci derecede ağırlık verilmiş ve bu temel ekonomik politika olarak 
kabul edilmiştir;'' İç üretimde sanayi ürünleri lehine bir yapı değişmesi gerekli görülmektedir. Niabi 
olarak ara ve yatırım malları ile, enerji ve maden sektöründe hızlı bir büyüme öngörülmüştür. Buna 
paralel olarak yatırım ve ithalat / ihracat öncelikleri de saptanmıştır.' 

1/Gayri Safi Milli Hasıla deyimi çalışma içinde kısaltılmış şekli GSMH olarak geçecektir. 

2/üçüncU Beş Yıllık Kalkınma Planı deyimi çalışma içinde kısaca ÜBYKP olarak geçecektir. 
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Uzun dönemli hedeflere ulaşabilmek için ÜBYKP'nda GSMH'da yüzde 7 .‘9 luk bir artış hızı öngörül¬ 

müştür ve Gavri Safi Yurt tçl Hasıla 1/ artışı yüzde 8 olacaktır. Tarımda yüzde 3.8, sanayide yüzde 

11.3 ve hizmetlerde yüzde 7.9'lü* bir artış hedei alınmıştın Plan dönemi sonunda kişi başına gelir 
1971 fiyatları İle 1972'da 5095 liradan 1977'de 6640 liraya yükselecektir. Kişi başına tüketim ise 
4095 liradan 4950 liraya yükselecektir. GSYİH'da sanayinin payı 1971 faktör fiyatları ile 1972’de yüz¬ 
de 23'den 1977'de yüzde 27'ye yükselecektir. Buna karşın tarımın payı yüzde 28'den yüzde 23'e düşe¬ 

cektir. Hizmetlerin payında ise yüzde 49'dan yüzde 50’ye yükselme şeklinde az bir artış öngörülmüştür. 

Planlanan hedeflere ulaşmak için yatırımların yıllik artışı yüzde 12.7'ye ulaşacak, dönem sonun¬ 
da kümülatif toplam yatırımlar 291.2 milyar lira olacaktır. Bu toplam yatırımın yüzde 45'i sanayi, yüz¬ 
de 43'tt hizmetler# ve yüzde 12'si tarıma gidecektir. Sanayide yıllık yatırım artışının yüzde 18.7 olmaeı 
öngörülmüş tür. 

Yatırım harcamalarını karşılamak için yurt içi tasarruf artışı yüzde 13.6 olarak eaptanmıştır. 
Üçüncü Plan dönemi başlangıcında yüzde 19.6 olan taBarruf hacmi 1977'de yüzde 25.4 olacaktır. 

İhracatta artışın yüzde 9.4 ve ithalatta yüzde 7.1 olacağı umulmaktadır. Gıda işleme, tekstil, 
deri ve demirden başka metaller sanayi gibi esas olarak ihracata dönük sanayileri geliştirerek ihraca¬ 
tın yapısı değiştirilecektir, İhracatta mamul sanayi mallarının payı tedricen 1977'de yüzde 42'ye ula¬ 
şacaktır. Buna karşın tarımın payının yüzde 72'den yüzde 51'e düşeceği tahmin edilmektedir. Tüketim 

malları, makina, elektrik malzemeleri ve demir-çelik, diğer metaller, gübre, kağıt ve kağıt hamuru 
sanayilerinde, kimyasal ve petrol ürünlerinde ithalat ikamesine öncelik verilecektir. 

1973-77 döneminde bütün sektörlerde 1.6 milyon insan için yeni istihdam olanakları yaratılacaktır. Bunun 
sonucu tarım dışı istihdamın toplam istihdama oranı 1973’te yüzde 35'den 1977'de yüzde 42'ye ulaşacaktır. 
Bunun yanıaıra toplam istihdam seviyesi kötüleşecek, gerçek Bayıda işsiz sayısı 1972'de 1.6 milyondan 
1977'de 1.8 milyona çıkacaktır. 

Plan dönemi sonundan itibaren nüfus artış hızının düşeceği umulmaktadır. Kişi başına milli gelir 
artışının ve ğitlm seviyesinin yükselişinin ve şehirleşmenin nüfus artış hızını »tkiliyeeeği umulmaktadır. 
Bütün bu olumlu gelişmeler yanında Türkiye nüfusunun 1995'de 65 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Plan 
dönemi başında yüzde 38 olan şehirleşmenin, dönem sonunda yüzde 47'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Üçüncü Planda ekonomik yapıda öngörülen değişmelere paralel olarak her seviyede insan gücü ihtiyaç¬ 
larının karşılanması için eğitimin yapısında da gerekli değişmeler öngörülmüştür. Bu açıdan Planda yaygın 
ve örgün teknik eğitime ağırlık verilmiş bulunulmaktadır. 

2. İran'ın Sosyp-Efconomik Durumu ı 

İran'ın genel sosyo-ekonomik durumu ile kalkınma hedefleri ve öncelikleri aşağıda verilmiştir. 

2 Yüzölçümü 1.648.000 km olan İran'ın nüfusu 1972'de 31.2 milyon olarak tahmin edilmektedir ve yıl¬ 
lık nüfus artış hıza yüzde 3.1'dir. 1966 sayımlarına göre nüfusun yüzde 28'i okur yazardır. Nüfusun 
61.3'U yirmibeş yaşın altında ve yüzde 57.5'i köylerde yaşamaktadır. 

Dördüncü PLan döneminde enerji üretme kapasitesi 2206 megavata ulaşmıştır ve enerji nakil hattı 
uzunluğu 3*340 km'dir. Enerjinin yüzde 36.4'ü hidroelektrik santrallerinden kalanı Termik santrallerden 

sağlanır. 

1/ Gayri Safi Yurt İçi Hasıla deyimi çalışma içinde kısaca GSYİH olarak geçecektir. 
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İran'ın ekonomisi karma ekonomidir ve temel ve ağır sanayilerde yönlendirme bütünüyle devletin 
sorumluluğundadır. Ekonomik faaliyetlerin çoğunda, yerli ve yabancı teşebbüs faal rol oynamaktadır. 
Kişi başına gelir 1972-73'de cari fiyatlarla 481 dolar olarak tahmin edilmektedir. GSMH'nin 1971-72 dö¬ 
neminde artış hızı yüzde 15.9 ve GSYİH'nm artış hızı ise yüzde 14'dür. Dördüncü Plan döneminde toplam 
yatırım 12.0 milyar dolardır. Tarım ve tanma dayalı faaliyetler sabit fiyatlarla, petrol dışı GSMH'nin 

dörtte birini meydana getirmektedir. İşgUoünün beşte ikisi bu alanda istihdam edilmektedir. Bütün 
ekonomik faaliyetler içinde bu sektörün Önemi gittikçe azalmaktadır. Sabit fiyatlarla GSMH'nın yüzde 
14'U endüstri ve madencilikten oluşmaktadır. 1968-71 yıllan arasında yıllık ortalama büyüme hızı yüz¬ 
de 15'dir. Yakın zamanlarda madencilik faaliyetleri bakır, kömür, demir cevheri, demir oksit, magnez¬ 

yum gibi alanlarda artmaktadır. İran Orta-Doğuda en çok petrol çıkaran ülkedir ve petrol ihraaatmda 
başta gelmektedir. Tabii gaz üretimi de hızla artmakta ve petro-kimya sanayii hizlı bir gelişme göster¬ 
mektedir. Halen dört petro-kimya kompleksi faaliyet halindedir. İran'ın 1970-71 döneminde mal ve hizmet 
ithalatı 3.3 milyon dolar ve ihracatı 2.9 milyon dolardır, ödemeler dengesi açığı İse 432.0 milyon dolar¬ 
dır. 

İran'ın genel ekonomik durumu hakkında verilen bu bilgilerden sonra Beşinci Planda öngörülen kal¬ 
kınma hedef ve önceliklerine kiBaca değinmek yararlı olaoaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi son yıl¬ 

larda İran'ın GSMH artışı oldukça yüksek düzeyde gelişmektedir. Sanayi yönündeki hızlı yapı değişmesi, 
köylerden şehirlere göç hareketi, süratle modernleşen ekonominin ihtiyacını karşılayacak yetişmiş insan- 
gücüne artan talep İran ekonomisinin yakın yıllarda karşılaştığı durum ve özellikleridir. 

1973-78 yıllarını kapsayan Beşinci Planın temel amaçları şunlardır t 

- Nisbi fiyat istikrarı ve ödemeler dengesinde denkliğin sağlanması ile birlikte hızlı ve devam¬ 
lı ekonomik büyümeyi korumak, 

- Milli gelirin daha adil bir biçimde dağılımını sağlamak, 

- Hızla artan işgücü için verimli istihdam olanakları yaratmak, 

- Bilgi, kültür, sağlık ve toplum refahı alanlarında mevcut düzeyin üstüne çıkmak, 

- Çevrenin korunması ve geliştirilmesi sorununa eğilmek, 

- Sosyal ve ekonomik yönlerden ülkenin çeşitli bölgeleri arasında daha iyi bir denge yaratmak, 

- İdarede reformu gerçekleştirmek, 

- Mevcut üretken kapasitenin tam kullanımını sağlamak, 

- Uluslararası ticarette İran'ın hissesini arttırmaktır. 

Beşinci Planın amaçlarına kısaca değindikten sonra uzun dönemli hedefleri belirtmek de yararlı 

olacaktır. Uzun dönemli hedeflet > Beşinci Plan bazı belirli hedefleri dönem içinde gerçekleştirmeyi be¬ 
lirtmiş olmakla birlikte aslında perspektif uzun dönemlidir. Bu perspektif, temel amacı bütün Iranlılann 
yaşama standartlarını geliştirmek olan Beyaz İhtilâl'in 12 noktalı Reform Planı üzerine bina edilmiştir. 
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi vs hızlı ekonomik kalkınma için gerekli sosyal ortamın yaratılmasını 
sağlamak amacıyla Planda sosyal refah ve sosyal adalete daha çok ağırlık verilmiştir. 



- 9 -

Uzun dönamli amaçların gerçekleştirilmesinin ön şartları, birbiri ile ilgili olan acil Uç prob- 
lanin çözülmesine bağlanmıştır. Bunlar istihdam yaratma, sosyal refahın yaygınlaştırılması ve alt ya¬ 
pının geliştirilmesidir. 

Beşinci Planın genel hedefleri t Beşinci Plan OSYİH için sabit fiyatlarla yüzde 11.4'lük bir 
artış hızını öngörmektedir. Halen 16.8.milyar dolar olan milli gelir, Plan dönemi ,sonunda 27.6 milyar 
dolara ulaşacaktır. Bu düzeyde bir ekonomik faaliyetin günde 1000 kişiye yeni iş olanağı Bağlıyacağı ve 
kişi başına düşen geliri 500 dolardan 900 dolara çıkaracağı umulmaktadır. 

Planda öngörülen yatırımların finansmanının 20 milyar dolarının kamuca ve 12 milyar dolarının da 

özel sektörce sağlanması gerekmektedir. 

3. I’aülntan'ın Sosyo-Ekonomi!1 Durumu : 

ra'1 Istan'ın genel eonyo~e!' onomik durumu ile kalkınma hedef ve öncelikleri aşağıda verilmiştir. 

2 Son duruma göre yüzölçümü 800 000 km olan Pakistan'ın 1972 yılında nüfusu 62 milyon ve yıllık 
nüfus artış hızı da yüzde 3 civarındadır. Nüfusun çoğunluğu esasen yarı kurak olan kırsal alanda top¬ 
lanmıştır. Piyasa fiyatlarıyla kişi başına gelir 92 dolardır. Ülkenin okur-yazar oranı yüzde 20'nin al¬ 
tındadır. Sağlık şartları ve bütünü ile yaşama standartları yetersizdir ve ülke temel gıda maddelerinin 
bir kısmını ithal yoluyla sağlamak durumundadır. Ekonomi ağırlıkla tarıma dayalıdır ve tarım gelirleri 
GSYİH'nın üçte birini oluşturmaktadır. Tarımın GSYİH'daki oranı 1960-61'de yüzde 46 iken bu oran 1972-73' 
de yüzde 35'e düşmüştür. Halen GSYİH'da sanayinin payı yüzde 18, ticaret ve hizmetlerin pavı yüzde 25 ve 

diğerleri yüzde 22'dir. .Başta gelen tarım ürünü ve temel gıda maddesi buğdaydır. 1972 yılında buğday üre¬ 
timi 6.5 milyon tondur. Bununla berabor buğday üretme potansiyeli oldukça yüksektir. Pamuk başlıca tarım¬ 
sal sanayii ürünüdür ve üretim 4 milyon balyaya ulaşmıştır. Pamuk işlenmiş ve işlenmemiş olarak Pakistan'ın 
görülebilir ihracatının yarısından fazlasını teşkil eder. Sanayideki katma değerin (Value added) hemen 
hemen yarısı pamuklu tekstil sanayiinden gelmektedir. Bu ayrıca GSYİH'nin yüzde 7'sid.ir. 

Doğu Pakistan'ın 1971*de iç savaş sonucunda ayrılmasından sonra, yeni Hükümet ekonomik hayatı 
olduğu kadar milli ve politik hayatı da yeniden düzenlemek gibi önemli bir sorunla karşılaşmıştır. 

Bu durum karşısında geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik reformların planlanması çabalarına girişilmiştir. 
Genel olarak reformların karma ekonomi düzeni içersinde ele alınması düşünülmektedir. Gelecekte temel 
sanayilere .yapılacak büyük yatırımların bir sonucu olarak kamu sektörünün nisbi olarak büyüyeceği umul¬ 

maktadır. Bunun .yanında, büyük çapta yatırımlar için özel sektöre de yeterli olanak sağlama eğilimi 

vardır. Yeni politikalar özel sektör için ekonomik işletmelerin orta büyüklükte sanayi ve tarım işlet¬ 
meleri olmasını öngörmektedir. Ayrıca ekonominin esas ağırlığının ve idaresinin Hükümet tarafından 

kontrolü söz konusudur t Hükümetin politikasının itici gücü, sosyal, politik ve ekonomik reform prog¬ 

ramının devrimci niteliğine ağırlık vermektir. 

Doğu Pakistan'ın gıyrıİmasından sonra Pakistan'ın Kalkınma Planı'nda önemli değişikliklerin olma¬ 
sı muhtemeldir. Bu nedenle 1970-1975 yılını kapsıyan Dördüncü Plan geçici bir süre için yürürlükten 

kaldırılmıştır. Halen gelecek kısa ve orta dönemli planlar için gözönünde bulundurulması gereken uzun 
dönemli strateji saptanmış bulunmaktadır. Bu stratejideki temel önerileri anahatları ile şöyle özetle¬ 
mek mümkündür. 

Geçmiş dönemlerden daha fazla istihdam olanakları yaratmak gerekecekti»-. •«, kalkınmada 
ve uygun teknolojilerin adaptasyonunda, dahildeki yatırım malları sanayiinin büyüme ; . örgütsel ve 
yönetsel yöntemlerin iyileştirilmesinde ve büyük kapsamlı insangücünün belirgin işle için .yönlendiril¬ 
mesinde önemli kararları gerektirecektir. 
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tstihdamdaki artışla birlikte yatırıra oranının yükseltilemeei eees amaçtır, yatırımın CSYtH'ya 
oranın 1964-65 ile 1971-72 yılları arasında devamlı olarak azaldığı görülmektedir. 1964-65'de bu oran 
yüzde 22'nin ÜBtünde iken 1971-72* de yüzde 11* in daha da altına düşmüştür. 

Gıda, hammadde ve istihdam kaynağı olarak esas ağırlık tarıma dönük olacaktır. Gelecekteki 
planlamanın eeae amacı gıda yönünden ülkeyi kendi kendine yeterli hlr hale getirmek, bunun için de ye¬ 

terli ve dengeli beslenme için gerekli üretimi teminat altına almak, yeni tarım teknolojisini orta ve 
küçük çaptaki tarım işletmelerine yaymak ve köyden şehre göçü azaltmak olacaktır. 

- Strateji tarımsal kalkınmadan çok kırsal kalkınmaya öncelik vermektedir. Kırbal alanların da¬ 

ha dengeli ve entegre bir biçimde kalkınmasını amaçlayan bir dizi programlar hazırlanmıştır. 

- Strateji ayrıca ihracatın büyümesini de hedef almıştır. Bu,yatırımlara ilişkin olarak, kapasi¬ 
tenin genişletilmesi yanında ihracatta karşılaşılan darboğazların kaldırılmasına dönük bir dizi önemli 
kararlan kapsamaktadır. Bu yatırımların çoğu enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelecektir. 

Orta dönemli ekonomik Btrateji kalkınma harcamalarına yurt içi katkının önceki seviyesine 
ulaşacak biçimde hazırlanacaktır .İç tasarrufların daha aktif bir biçimde hareketliliğini sağlayıcı poli¬ 
tikalar uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 

Geçmişte fazlasıyla ihmal edilmiş bulunan sosyal sektörlere daha fazla ağırlık verilecektir. 

1972-73 yıllık planında belirtilen sosyal adalete ağırlık verme bakımından, planlar en az 
gelişmiş bölgeleri ağırlıkla ele alacaktır. 

Orta dönemli planlama, rilfustn aıaıülhlr kesiminin hayat standartlarının iyileştirilmeeinin ga¬ 

ranti altına alınması konusunda yoğunlaştırılacaktır. Ülkenin mevcut kaynaklarla sadece çok acil ih¬ 
tiyaçları temin edebileceği açıktır. Tüketim planı çerçevesinde, çok genel tüketim maddelerinin üretim 
ve dağılımının dikkatli bir biçimde sağlanmasına yönelinecektir. 1972-73 yıllık planında bu yönde bir 
başlangıç yapılmış bulunmaktadır. 

Stratejide yer alan bu genel tercihler yanında, 1972-73 yıllık planında üzerinde durulan hususları 
şöyle belirtmek mümkündür ı 

Bu plan 1970-75 yıllarını kapsayan ve iç savaş sonunda yürürlükten kaldırılan Dördüncü deş Yıllık 
Planla hazırlatmakta olan Beşinci Plan arasındaki boşluğu doldurmak için hazırlanmıştır. Bu kısa dö¬ 
nemli planda belirgin hale gelen ve acil tedbirler alınmasını gerektiren ana problem alanları) (i) İş¬ 
çi huzursuzluğunun kökenini teşkil eden işsizlik problemi, (il) Yatırımın GSYİH'ya olan oranlarının 
düşmesi, (iii) Temel tüketim malları üretimindeki kayıp ve fiyatların yükselmesi, (iv). Doğu Pakistan'ın 
ayrılmasından Bonra ticaretin yer değiştirmesinin yarattığı yeniden yönlendirme ihtiyacı, (v). Enerji, 
sulama, ulaşım, gübre üretimi ve dağıtımı v.b. alanlarda karşılaşılan dar boğazlar, (vi). Sosyal adale¬ 
tin sağlanması ile ilgili program ihtiyacı, (vii) Sağlık, eğitim ve izcilik alanlarında yeni politika¬ 

ların uygulamaya geçişi ile ilgili Borunlar v.b. 

Bu yıllık plandan önce yürürlükte olan Dördüncü deş Yıllık Planın üzerinde durduğu veya ağırlık ver¬ 
diği noktalar şunlardır ı Alt yapının geliştirilmesi ve özel sektör kanalıyla ekonomik kalkınma İçin 
olumlu bir hava yaratılması. Bu uygulama GSMH'da makul bir büyüme ile sonuçlanmış, fakat bölgesel ve 
sektörel dengesizlikleri pek az etkilemiştir. Bunun sonucu olarak planlamada sadece GSMH'daki büyüme 

gelirin ve rafahın daha adil bir sektörel ve bölgesel dağılımını sağlayıcı amaçlara yönelinmiştir. 

Buraya kadar RCD'ye dahil Uç ülkenin kalkınma çabaları, ekonomik durumları ve son kalkınma planla¬ 

rında öngörülen kalkınma politika, hedef ve öncelikleri hakkında genel nitelikte bilgi verilmeye çalışıl¬ 

mıştır. Bundan sonra Uç ülkenin, kalkınma için bölgesel işbirliği açısından ekonomik durumlarının Özel¬ 
likle ekonomik göstergeler ışığında bir karşılaştırması yapılacaktır. Ancak bu karşılaştırmayı en yeni 
verilere göre yapmak mttnkün olamamaktadır. Özellikle Pakistan'ın durumu son iç savaştan ve Doğu Pakis¬ 
tan'ın ayrılmasından sonra henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Bu bakımdan, özellikle Pakistan açısından 
verilerin karşılaştırılabilir olduğu 1970*den önceki yıllar esas alınarak bir karşılaştırma ve genel 
değerlendirme yapılması daha yararlı görülmüştür. 
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4. ÜÇ ülke Ekonomilerinin Genel Karşılaştırması' < 

Ortak amaçlı teşebbüslerin değerlendirilmesine geçmeden önce Ulkolorin karşılaştırmalı ola¬ 

rak ekonomik niteliklerini bolirlemok yararlı olacaktır. Bu karşılaştırma, yukarıda da değinildiği gibi, 
en yeni vorilerle mümkün olamamıştır. Anoak 1969 ve önceki verilerin eoae nlınmaaı da çalışma konuşu¬ 
nun özelliklerini nydmlntaoak niteliktedir. 

RGt) Ülkelerinin nüfusu toplam olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Ülkelerinin nüfusuna 
yakındır. 1967-68'deki toplam millî gelirleri bu Ülkelerin millî gelir toplamının yllzde 10'undan azdır. 
(RCD 33 milyon). RCTD Ülkelerinin ortalama millî gelirleri kişi başına 200 dolar gibi oldukça düşük bir 
düzeydedir. Bu ülkeler arasında Pakiotnn kişi başına millî geliri en düşük olanıdır. 

ÜÇ ülkenin ekonomik kalkınma hızları ve ekonomik yapıları aracında belirgin farklılıklar 
vardır. îrnn'do petrolüm toplam üretim (GSMH1ya katkını yüzde 18), ihreoat, ödemeler dengesinin duru¬ 
mu ve ekonomik kalkınma için iç finanoman bakımından önemli bir yeri vardır. Türkiye ve Pakistan'da 
doğal knynaklardan sağlanan gelir bu ölçüde önemli değildir. 

Her Uç ülkede de tarım halâ on büyük ekonomik sektör olarak ağırlığını korumaktadır. Tarım 

İran'ın petrol geliri hariç istihdamın ve ihracat gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
GSMI'da tarımın payı İran ve Türkiye'de birbirine oldukça yakındır. (yüzde 24 ve yüzde 28), fakat Pakis¬ 
tan'da belirgin olarak yüksektir.(yüzde 46). 

İstihdamda tarımın payı İran'da hemen hemen yarısı, Türkiye'de dörtte Uç ve Pakistanda daha 
yüksektir. Üç ülkede de torum üretimi birbirine yakın ölçekte arttığı ve herbirinin nüfus artış hızını 
geçtiği halde, hızlı bir şekilde nisbî önemini kaybetmektedir. 

Üç ülke de yoğun sanayileşme programları uygulamaya başlamışlardır. Piğer sektörler karşı¬ 
cında sanayi sektörü hızla ağırlığını artırmaktadır. Ortalama olarak sanayi üretimi İran'da yüzde 13, 
Türkiye'de yüzde 12 ve Pakistan'da yüzde 10 artmıştır. (1965-69 dönemi). Sanayi sektörünün ağırlığı Uç 
ülkede do aşağı yukarı birbirine yakın olup GSMH' dnki payı Türkiye'de yüzde 15, petrol hariç İran'da 
yüzde 13 ve Pakistan'da yüzde 12'dir. 

Sanayileşmede ithalât ikameoine Uç ülkede de daha fazla ağırlık verilmektedir. Tekstil, gi¬ 
yim, gıda imnlatı sanayileri gibi geleneksel tüketim mallan, sanayii, her ülkede sanayiden gelen katma 
değerin üçte ikisini oluşturmaktadır. İran'ın sanayi yapısı, metal imalatı sanayileri, inşaat malzeme¬ 
leri sanayileri ve taşıma araçları montaj sanayii ile birlikte alındığında toplam snnayiin yüzde 23'ünü 

oluşturmakta ve bütünüyle iç talebi aksettirmektedir. Geleneksel olmayan sektörler dikkate alındığında, 
Pakistan kimya ve kâğıt sanayiini daha süratle geliştirmiştir. Türkiye ana metaller,.makina, elektrik 
aletlerinde ünde yer almaktadır. Her iki ülkedeki bu beş sektör birlikte alındığında toplam imalâttan 
oluşan katma değerin yüzde 21'ini temsil etmektedir. Bunun yanında İran'ın sanayiinde bu sektörler halâ 
daha az önem taşımakta ve toplam imâlat katma değerinin yüzde 11'ini oluşturmaktadır. 

Ana döviz kaynağı olarak üş ülkede çoğunlukla ihracata dayanmak durumundadır. Bu dövizin 
önemli bir bölümü kalkınma için gerekli yatırım malları ithalâtının finansmanına gitmektedir. İran'da 
ihracat petrol dahil yüzde 14, petrol hariç yüzde 9.5, Pakistan'da yılda ortalama yüzde 9 ve Türkiye 
yılda ortalama yüzde 6 gibi bir oranla hızla artmaktadır. İhracat çoğunlukla geleneksel nitelikte bir 
kaç ürün grubu üzerinde yoğunlaşmıştır. İran'da petrol .toplam ihracatın yüzde 90'mı, pamuk, halı, 
kuruyemiş arta kalan ihracatın üçte ikisini oluşturmaktadır. Pakistan ihracatının yüzde 70'ini ham ve 
mamul jut ve pamuk oluşturmaktadır, l/. Türkiye'nin ihracat gelirlerinin üçte ikisi pamuk, tütün, fın¬ 
dık ve üzüme dayalıdır. 

1/ Doğu Pakistan'ın ayrılmasından sonra durum değişmiş olacaktır. Bu iki hammadde 
daha çok doğudan sağlanmakta idi. 



- 12 -

Gıda oanayii Ürünleri hariç tutulursa, mamul malların her Uç ülkenin ihracatında farklı Öl¬ 
çekte katkıaı vardırj bu katkı I960 yılında Pakistan'da yüzde 60, fakat İran ve Türkiye'de yüzde 10' 
dan azdır. Buna paralel olarak, kişi haçına mamul ve yarı mamul mal ihracatı İran'dan yüzde 15 ve Tür¬ 

kiye'den üç katı daha fazladır. Paklatan oanayii daha çok ihracata dönüktür. İhracat eoao olarak ma¬ 
hallen üretilen tarımoal ham maddelere dayalıdır. Ancak bunun yanında bnzı geleneksel olmayan mallar¬ 

da ihracata dahildir. Mamul maddeler toplamı ihracatın yüzde 15'ini oluçturmaktadır. Paklatan'ın sa¬ 

nayi ooktörü diğer ortak ülkelerden farklı olarak daha çok belirgin alanlarda yoğunlaçmıçtır. Bu ülke¬ 
de bir kaç büyük oanayi girişimi bütün büyük ölçekteki sanayilerin önemli payinı elinde tutmaktadır. 

Ödemeler dengesi sorunu Pakistan ve Türkiye'de ithalatın kapasitesini fazlasıyla sınırlamış 
bulunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak ithalât adeta bir duraklama içindedir ( yıllık artış yüz¬ 
de 2' dir)i. Pakistan'inici yıllık yüzde 5 artışla daha iyi durumdadır. Badece İran'ın ithalâtı hızla 
genişlemektedir ve yıllık artış yüzde 19'dur. Uç ülke arasında İran'ın GSMH'aı en düşük olduğu halde 
en fazla ithalât yapan ülkedir. Toplam ROD ithalâtında Pakistan'ın Uçto bir ve Türkiye'nin sadece 
dörtte bir payına karşılık İran'ın payı yüzde 40'dır. ROD ülkelerinde yatırım malları ithalâtı topla¬ 
mın >hemen hemen yansını meydana getirir. Ham madde ye ara mallarının ithalâttaki payı İran'da yüz¬ 
de 27, Türkiye'de yüzde 33 ve Pakistan'da yüzde 47'dir. İran hala yüzde 25 gibi önemli miktarda tüke¬ 
tim malı ithal etmektedir. Bu tür malların ithalâtı Türkiye'de (yüzde S) ve Pakistan'da (yüzde 7» te¬ 
mel gıda maddeleıri hariç) fazlasıyla sınırlıdır. 

Yetersiz ihracata ve dış kaynaklara bağlı olarak döviz kıtlığı Pakistan ve Türkiye'nin da¬ 
ha hızlı ekonomik kalkınmasını fazlasıyla sınırlamaktadır. Bu.konuda İran daha müsait olduğu halde, 
iki ülke ciddi ödemeler dengesi problemi ile karşı karşıyadır, örneğin j 

- İran'ın kişi başına düşen ithalâtı (30 dolar) Türkiyenin ikr (15 dolar) ve Pakistan' 
m (10 dolar) dört katıdır. 

- İmalât sanayiinde üretim için gerekli hammadde ve ara mallarını etkileyen ciddi it¬ 
halât sınırlılığına rağmen, Paklatan ihracatı . ile ithalâtının ancak üçte ikisini 

karşılayabilmektedir, görünmeyen kalemler de döviz varlığına bağlı kalmaktadır. Tür¬ 
kiye'nin ihracatı, ithalâtının yüzde 70'ini karşılamaktadır. Bunun yanında îrnn İt¬ 
halâtının yüzde 90'mı ihracatı ile karşılıyabilmektedir. 

Yakın geçmişte İran diğer iki RCD ülkesinden daha hızlı ekonomik büyümeyi gerçekleştirmiş¬ 
tir. Ortalama olarak 1969'dan önceki boş yılda İran'ın GÜMlI'sı yüzde 9# Türkiye ve Pakistan'mlci do 
yüzde 6 bir artış göstermiştir. Kişi başına gelir İran'da yüzde 6 ve diğer iki ülkede de yüzde 3-4 
artmıştır. Ekonomilerin dinanıizurnamdaki bu farklılıklar gelecekte de devam edecek gibi görünmekte¬ 
dir. Türkiye ve Pakistan'da ekonomik kalkınmayı engelleyen faktörlerin yalcın gelecekte etkisinin 
azaltılabileceği beklenemez. Diğer taraftan İran, kendi kendine yeterli olma yönünde hızlı bir ge¬ 

lişme göstermekte ve kendi kaynakları ile büyüle ölçüde ekonomik kalkınmasını finanse edebilecek du¬ 
rumda görünmektedir. E on zamanlarda aldığı kredilerde, rıisbî olarak uygun şartlan dikkate almakta¬ 
dır. İran'ın yalcın geçmişteki yatırun çatohrı henüz kapasitede ve üretim biçiminde tam olarak etkisi¬ 
ni göstermemiştir. Türkiye (yüzde 16) ve Pakistan'la,(yüzde 14) karşılaştırıldığında, İran'ın millî 
gelirinden yatırıma ayırdığı pay halen yüzde lö'dir. Yatırımlardaki ortalama yıllık artış hızı İran' 
da yüzde 16, Türkiye'de yüzde 14 vo Pakistan'da yüzde 9'dur. 

İran'ın Dördüncü Kalkınma Planında (1968-72) öngörülen hedefler oldukça iddialıdır, Bütü¬ 
nüyle ekonominin yıllık büyüme hızı yüzde 9# sanayi üretimindeki ortalama artış yüzde 15'dir. Türki¬ 
ye'nin İkinci Planı (1968-72) ekonomide yıllık yüzde 7 kalkınma hızını yüzde 7 olarak gerçekleştir¬ 
mekte, bu dönem öncü sektör olan oanayi sektöründeki artış hızı da yüzde 12 olarak öngörülmüş bulun¬ 
maktadır. Pakistan'a gelince, Dördüncü Plan Döneminde (1970-75) trnndakine benzer bir artışı gerçek¬ 
leştirecek gibi görünmektedir. 
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DördünoU Plan döneminde İran ağır oannjrlln Geliştirilmesine özel bir ağırlık vermektedir. 
Bu ülkede yatırımların yüzde 32'dİ madencilik, mnkina, elektrik üretimi ve taşıt onnuyilerinet yüzde 
20'i kimya ve petro-kimya ve yüzde 22'ai metal sanayilerine ayrılmıştır. Halen üzerinde çalışılmakta 
olan projelerin bir kısmı ihracata dönük, ihracat yoğun, sanayilerdir. 

Ekonomik kalkınmanın çeşitli göoterGelerinin aüratle karşılaştırılarak yapılan oentezinden 
ortaya çıkanlar şunlardır I Aşağı yukarı Uç ülke de bütünüyle birbirine yakın bir çelişme düzeyine 
erişmişler veya yakın bir Goleoekte erişebilecek durumdadırlar. Bu Global sonuç Uç ülkede kalkınma 

* 

plnnlamaoının.finansman aeyyaliyetinl etkiliyen tek tek ekonomik cektörlerdeki yapısal farklılıkları 
Gizlemektedir, Halen İran sanayii ortaklarınınklnden, özellikle ağır oanayide, biraz daha uz coliçmiç 
Görünmektedir. İhracat tecrübeainde Paklatan sanayii önde Girmektedir. Öte yandan, İran'ın yüksek dü¬ 
zeydeki financman eeyyaliyeti ve petrol kaynakları , halen ülkenin hızlı endüstriyel kalkınmasına ola¬ 
nak huzırlamakta ve yakın colecekte hızla diğerlerini cs?me olanağını vermektedir. 
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IV. RCD ÇERÇEVESİNDE ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER 

Türkiye, İran ve Paklatan arasında "Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği" yapılmasına karar vermiş olan 
üç Ülke Başkanlarının Temmuz 1964’de İstanbul'da yapmış olduklar! Zirve Toplantısında, Uç ülkenin kalkın¬ 
ması İçin yararlı olacak bazı teşebbüslerin ortaklaşa ele alınmalarına karar verilmiştir. 

1. Ortak Amaçlı Teşebbüs Kavramı ve Amaa : 1 

RCD faaliyetlerinde ortak amaçlı teşebbüslerin planlama ve uygulamasına Uç üye ülkenin lider¬ 
leri ve temsilcileri tarafından önemli bir yer verilmiştir. RCD "Ortak Amaçlı Teşebbüs" fikri) İştanbul 
Zirve Toplantısında aşağıdaki görüşten esinlenerek ortaya çıkmıştır i 

"Ortak amaçlı projeler üç ülkenin ihtiyaçlarını besliyebilir. Ülkelerden hiç birinin 
etkin bir pazar sağlıyamıyaoağı birçok proje vardır, üç ülkenin toplam ihtiyaçları 
dikkate alınırsa bu projeler yararlı projeler sayılabilir." 1/ 

Eylül 1964'de Tahran'da aktedilen RCD Bölgesel Planlama ve Bakanlar Konseyinin ilk oturumunda 

RCD çerçevesinde ortak amaçlı projelerin (teşebbüslerin) çeşitli biçimlerde ele alınabileceği kararlaş¬ 
tırılmıştır. örneğin) gerek kamu sektöründe ve gerek özel sektörde müşterek mülkiyet, diğerlerine mal 
temini için bir veya fazla ülke arasında mülkiyet, bir ülkede temin edilen hammadde için diğer bir ülkede 
üretim kolaylıkları tesis etme ve herhangi bir ülkedeki üretken olanaklara bağlı olarak uzun dönemli 
alım anlaşmaları tesisi gibi. 

2. Bölgesel Kalkınma İçinde Ortak Amaçlı Teşebbüslerden Beklenenler r 

RCD ülkelerinin genel ekonomik durumlarını inceledikten ve genel bir karşılaştırma yaptık¬ 
tan sonra, brtak amaçlı teşebbüslerin mevcut ve gelecekteki durumuna, ayrıca ülkelerarası ekonomik iş¬ 
birliğine ışık tutma bakımından mevcut sanayi dışında yeni aanayilere yatırım olanaklarını gözden 
geçirmek yararlı olacaktır. 

MeVcut verilerin incelenmesinden üç ülkenin sanayi yapısının yeni üretim dizileri (produc¬ 
tion lines) tesisi için yeter düzeyde boşluğun bulunduğu açık olarak görülmektedir. Bütün ara ve yatırım 
malları sanayilerinde ithal ikamesi tamam olmaktan uzaktır. Dayanıklı tüketim malları, nlsbeten düşük 
düzeyde katma değerle, genellikle montajla (assembling) sınırlıdır. Bir çok durumlarda bütün mal grup¬ 
larının üretimi halâ mevout değildir, genel sanayi yapısında yetersizlik açıktır. 

Bu açıkların esas nedenleri, teknik bilgi (know-how) ve her üye ülkedeki milli pazarların 
sınırlılığı yanında, genellikle yüksek düzeyde sermaye yoğun sanayiler için gorskli sermaye ihtiyacıdır. 
Bu sanayiler, işletme ve içpazarın optimal büyüklüğüne ilişkin hususların özellikle dikkate alınmasını 
gerektirmektedir. Satış hacmi belirli bir asgari düzeye ulaşmadıkça, birim maliyeti ve tüketioiye 
intikal eden fiyat yüksek ve kapasite düşük olacaktır. Bir çok bu tür sanayi dalında üretim arttıkça, 
tedricen maliyetler düşer. Bunun için de Özellikle modern üretim yöntemlerinin avantajı eöz konusu iee 
büyük pazar olanakları, kaçınılmaz hale gelir. Böylece, ithal ikamesi süreoi çok dar milli çerçeve ile 
sınırlı ise ve sınırlar dışına taşma olanağı sağlanamıyorsa, büyük pazarların Bağlıyacağı ekonomik 
büyüklüklere ilişkin yararlar kaybedilmiş ve kıt yatırım toynakları optimalin altında kullanılmış olur. 
Diğer bir çok dürumlarda, gerekli pazar olanağı ihtiyacı nedeniyle sanayiler kurulamaz. îthal ikamesi 
süreci ve endüstrileşme süreoi ilerledikçe, bu tür olayların sayısı artacak, pazar sınırlaması nedeniyle 

yatırım fırsatları kaçırılacak ve liretken kapasite boş kalacaktır. 

1/ RCD, "Report of the Ramsar Summut Working Group", Ankara, 1968, 
Page : 9 
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Genel olarak^ bu problem bütün gelişmekte olan ülkelerde ortaya şikar. Petro-kimya, temel kim¬ 
yevi maddeler, demir ve çelik, bakır ve yarı mamul alimünyum, kağıt ve kağıt hamuru, dayanıklı tüketim 
malları ve benzerleri, üretim ve yatırım maliyetleri bakımından pazar büyüklüğüne karşı çok duyarlı 
(hassas olan) sanayi dallarıdır. Bu durum kağıt ve kağıt hamuru sanayileri ile açıklanabilir, örneğin, 
koyu kağıt hamurunda üretim kapasitesi günlük 50 tondan 200 tona çıkarılırsa, sermaye maliyeti yüzde 60 
azaltılabilir. Tamamiyle entergre bir kağıt ve kağıt hamuru oanayiinde maliyeti aynı yönde yüzde 50 düşür¬ 
mek mümkündür. 

Kısacaj alan daha geniş ve kaynakları daha çeşitli olursa, daha çok sayıda sanayinin optimal 

koşullarda işliyebilmesi mümkündür.Projeler ekonomik yönden fizibil değil, veya bir tek ülke için yüksek 
maliyetli olarak fizibil ise bu projeleri birden fazla ülkenin ortak olarak ele alınması daha yararlıdır. 
RCD ülkeleri gelişmekte olan nisbeten büyük ülkeler olarak alınsa bile, tek tek küçiik Avrupa ülkelerinin 
pazar büyüklüğüne yaklaşmaları bile söz konusu değildir. 

Bir çok sayıda sanayi ürünleri için, milli ölçekte ekonomik sanayi birimlerinin kurulması bakı¬ 
mından (naylon, lastik ipliği, kamyon vb. Türkiye 'de) iç pazarların yeterli düzeyde büyük olduğu gerçek¬ 
tir. Her üye ülkedej milli ve hatta dünya pazarları standartları ile yarışabilecek düzeyde düşünülen veya 
kurulması devam eden sanayi projeleri mevcuttur. Örneğin; Türkiye'de Caprolactum ve diğer temel kimyevi 
maddeler, İran'da petro-kimya vb. Bunun yanında bölgede nisbeten küçük işletmeler vardır ve bunların eko¬ 
nomik durumları, tevsi yoluyla geliştirilebilir. Bunların arasında açık olarak ekonomik olmayanlar da 
vardır. RCD ülkelerinde mevcut sadece transistor üretimi çeşitli tiplerde 3 milyon parçayı bulmaktadır. 
Bu hemen hemen her RCD ülkesinin ortalama pazar büyüklüğüne karşılıktır. Ancak bir tek parçanın üretimin¬ 
de asgari ekonomik kapasite 20 milyon parçadır ve sanayileşmiş ülkelerde bir parça için transistor üretimi 
büyüklüğü yılda 40-50 milyon arasında değişmektedir.Bölgedeki başka bir .işletme yılda sadece 5 bin elektrik 
motoru üretmektedir. Almanya'da aynı modelden 45 bin üreten en küçük işletme ile karşılaştırılınca bunun 
ekonomik olduğunu söylemek mümkün değildir. Refractory- üreten bir işletmede yatırımın yüzde 25 artırılması 
ile liretimin iki katana çıkarılabileceği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda belirli kimya maddelerinde de 
mevcut kapasitenin genişletilmesinin maliyetleri olumlu yönde etkilemesi, ve hatta fiyatları Avrupa seviye¬ 

sinin altına düşürmesi mümkündür. Yine bölgede evcut polyester ve benzeri işletmelerde yapılacak geniş¬ 
letmelerle önemli ölçekte ekonomi sağlamak mümkündür. Mevcut ko3tik soda işletmesinde bile, ki fiyat 
zaten düşüktür, kapasiteyi iki katına, çıkarmakla maliyetlerde yüzde 30'luk bir düşüş sağlanabilir. Yu¬ 
karıda birbirine benzer işletmelerle ilgili verilen bir kaç örnek, pazar sınırlılıkları giderildiği 
takdirde işletmeleri ekonomik büyüklüklere çıkararak maliyetlerde önemli Ölçüde düşüş sağlamanın 
mümkün olduğunu göstermektedir. 

özetlemek gerekirse, ekonomik işbirliği bakımından esas boşluk veya, açıklık imalat sanayii 
alınında yeni ara mallan, yatırım malları ve dayanıklı tüketim malları sanayilerindeki gelişme ile ilgi¬ 
lidir. Bu dinamik sanayi dalları gelişme aşamasında olduğundan bu durum ekonomik işletme kurma bakımından 

elverişli olanaklar sağlayabilir. Bu alanda ortak amaçlı teşebbüsler yoluyla önemli atılımlar yapılmakla 
beraber halâ daha fazla geniş yatırım için boşluklar vardır. RCD'nin sağlıdığı geniş çerçeveli fırsat¬ 
lara gereken önem verilmekle sanayileşmenin maliyeti önemli ölçekte azaltılabilir. Yeni yatırım fırsatla¬ 

rı yaratılarak önemli sayıda sanayi projeleri fizibil duruma getirilebiliri ve hatta optimal kapasite 
büyüklüklerine ulaştırılabilir. 

Bölgesel ithal ikamesi milli ithal ikamesinden daha fazla döviz tasarrufunu sağlıyabilir. 
İhtisaslaşmış sanayiler geniş bölgesel pazardan, uluslararası kapasite büyüklüklerinin Bağlıyacağı yarar¬ 
lar işletmelerin üretim maliyetlerini düşürür ve hatta dış pazarlarda rekabet edebilir hale gelebilir 

Bdylece pahalı hiraayfc tedbirlerine gerek kalmaz. Bunun yanında, geniş kapsamlı pazarın sağladığı fırsat¬ 
larla, mevcut sanayilerdeki boş kapasitelerin kullanılır hale gelmesi de mümkün olabilir. 
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3. RGD Ortak Amaçlı Teşebbüs Uygulaması: 

RCD Ortak amaçlı teşebbüs projeleri, projeye katılan ülkeler arasında Hükümetler adına imzalan¬ 
mış bulunan anlaşma muhtıraları çerçevesinde yürütülür. Ortak yatırım şeklinde olabileceği gibi sadece 
satın alma garantisi verilmek suretiyle bu sistemin yürütülmesi sağlanır, 

Projelerin gerçekleştirilmesinde üye ülkelerin uzmanlarındani mevout kapasitelerinden (endüatri 
veya proje inşaat kapasitesi olabilir), ham madde veya yarı mamullerinden yararlanma olanakları gözönün¬ 
de bulundurulur; 

ı 

A- Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Uygulamasında Gözetilen Kriterler* 

Ortak amaçlı teşebbüslerin tesisinde aşağıdaki genel kriterlerin dikkate alınmasında karara 
varılmıştır. 

i) Belli bir ülkede tesis edilen teşebbüslerin ürünlerinin uluslararası C *F 1/fiyatları düzeyin¬ 
de diğer üye ülkelere satılması. 

ii) Ortak amaçlı teşebbüsler üretimlerinin nitelik ve standartlarının istenilen düzeyde olabilmesi 
için gerekli bütün tedbirleri almalıdır, 

iii) Bölgeselgelişme için projelerin tesbitinde normal olarak öncelik^ ekonomik üretimi ,teminat 
altına alma bakımından bir ülkeninkinden fazla büyüklükte pazarı gerektiren sanayilerin tesisine 
verilmelidir;' 

iv) Ortak amaçlı teşebbüsleri geliştirmek ve işletmek için gerekli teknik Know - how (bilgi) ve 
personel^ mümkün olduğu kadar, bölge içinden temin edilmelidir.1 

v) Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliğinin geniş kavramı ve ruhu içinde i ortak amaçlı teşebbüslerin 
tesisinden meydana gelebilecek kazançlardan, belli bir dönemde i her üye ülkenin makul bir pay 
alabilmesini temin için gayret gösterilmelidir, 

vi) Bir süre sonra, RCD ülkeleri arasında ortak amaçlı teşebbüsler sonucu üretilen malların eşit 

değerde akımını sağlıyacak biçimde üye ülkelere proje tahsisi için gayret gösterilmelidir. 

Bu ilke sadece, daha önce kabul edilen veya prensipte anlaşılan ortak amaçlı teşebbüslere değil, 

henüz inceleme safhasında olan projelere de uygulanmalıdır. 

vii) Kabul edilmiş ortak amaçlı projelerin ülkelerin kalkınma planları ile ahenkleştirilmesi için 
hazırlıklar yapılmalı, gerekiyorsa zaman zaman bu amaçla planlar gözden geçirilmeli ve değişik¬ 
lik yapılmalıdır, 

viii) RCD ülkelerij sanayileri tesis ederken Bakanlar Konseyinin kararlarını ve kabul edilmiş ortak 
amaçlı teşebbüslerle ilgili varılan Anlaşma Memorandumundaki tedbirleri tamamiyle dikkate 

almalıdırlar, j/ 

1/ C. & F, (Cost and Freight) =s Mal bedeli + nakliye 
v HCD!"Rsport of the Ramear Summit Working Group" , Ankara, 1968. Pages i 9-10 
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Ortak amaçlı teşebbüsleri daha çok geliştirme bakımından yararlı olacağı kabul edilen, Ortak 
Amaçlı Teşebbüslerin Geliştirilmesi ve İşletilmesi konulu bir anlaşma 6 Kasım 1967'de imzalanmış tır. 

B- Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Yürürlüğe Konmasında Politika ve Uygulama Düzeyinde Karar Organ

ları î 

Ortak amaçlı teşebbüslerin tanımında, incelenmesinde, planlanmasında ve uygulamaya geçişin
de bugüne kadar izlenmekte olan yollar çeşitli düzeylerde tetkik ve incelemeyi sağlamak için tasarlan
mış bulunmaktadır. İlk olarak ilgili komite tarafından faaliyet alanları ortak amaçlı teşebbüsler 
olarak tanımlanmaktadır. Komitenin kararları Bölgesel Planlama Konseyi tarafından değiştirilmedikçe 

başka bir biçimde değiştirilmez ve Bakanlar Konseyi tarafından onaylanır. Komite bölge esasına göre 
araştırmaları üye ülkelerden birine verir ve bu karar Bölgesel Planlama Konseyince değiştirilmedikçe 
ve bakanlar Konseyince onaylanmadıkça başka bir şekilde değiştirilemez. Kendisine araştırma havale 
edilen üye ülke bu araştırmayı ya bir müşavir firmaya ya da kendi kuruluşlarından birine verir. Bölge
sel araştırmalar (incelemeler) Eksperler Alt-Komitelerinde ele alınır. Alt-komite tavsiyelerini ilgi
li komiteye iletir - halen Sanayi Komitesine veya Petrol ve Petrokimya komitesine . İlgili Komite 
gözlem ve tavsiyelerini Bölgesel Planlama Konseyinin incelemesine ve daha sonra Bakanlar Konseyinin 
onayına sunar. Bakanlar Konseyi ortak amaçlı girişime dayanan bir alanın gelişimini onayladıktan veya 
prensip olarak onayladıktan sonra tjye Hükümetlerin temsilcileri, Bakanlar Konseyinde alınan karar 

uyarınca, Anlaşma Memorandumunu tartışmak, ve son şeklini vermek üzere toplanırlar. Genel bir ifadeyle, 
bu projelerden prensip olarak onaylananlar konusunda projenin yer alacağı üye ülke, Üye Hükümetlerin 
temsilcilerinin Anlaşma Memorandumunda yararlanabilmeleri için, ayrıntılı bir proje raporu ve fizibilite 

çalışması hazırlar, Anlaşma Memorandumunu takiben işbirliği Maddeleri Üzerinde anlaşmaya varılması ve 

mali aranjmanların sonuçlandırılması gerekir. 

Özel sektörün işbirliği için izlenecek yollar saptanmıştır. Özel sektör belli bir ortak 
amaçlı girişime katılmaya ilgi duyuyor ise, ilk olarak özel sektörün bulunduğu ülkenin Hükümeti ta

rafından uygulamanın korunması gerekir. Bundan sonra ilgili Hükümet bu teklifi.ya bu işe bakan Komi
te yoluyla ya da Alt - Komitelerden biri aracıligiyle takdim eder. Konsey oturumları sonunda açıkla
nan deklerasyonlarda kabul edilen veya prensip olarak kabul edilen projeler geniş çapta duyurulur. 

C- Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Ortak Amaçlı Teşebbüslerin 
Nitelikleri ve Sektörel Dağılımı : 

Bugüne kadar gerçekleştirilen ortak, amaçlı teşebbüslerin nitelikleri ve sektörel dağılım
ları, teşebbüslerin gerçekleştirildiği ülkeler itibariyle aşağıda verilmiştir. 



(1) Türkiye'de Kurulan Teşebbüsler 

Ortak amaçlı teşebbüslerden Türkiye'de bulunan ve anlaşma muhtırası imzalanmış, olan 
projeler aşağıda gösterilmektedir». 

Tablo i 1 Türkiye'de Gerçekleştirilen Ortak Amaçlı Teşebbüsler 

Proje 
No. Projenin Adı 

Anlaşmanın 
İmzalandığı Yer 
ve Tarih 

Katılan 
Ülkeler 

Toplanı 
Yatırım 

Katkı 
Payları 

Faaliyete Geçiş 
ve Siparişlerin 
Banladığı Tarih 

Kapasite 

1. Tetracycline 27 Ooak 1971 
Daoea 

Türkiye 
Pakistan 

30.000.000 Tl . Yalnız 
Türkiye 

1971 Faal.Geçiş 
1972 İhra.Başla. 

2. Tungsten 
Karbit 

28 Kasım 1968 
Ankara 

Türkiye 
Pakistan 

1. Safha 
f( 334.444 

Yalnız 

Türkiye 
1970 Faal.Geçiş 
1971 İhra.Başla. 

1.Safha 
12.000 Kg. 
Üç Adet 
Levha 

3. Borax ve 
Borik Asit 

27 Eylül 1969 
Ankara 

Türkiye 
Pakistan 

jf ıo.eoo.ooo Yalnız 
Türkiye 

Milli Teais 
1971 İhra.Başla. 

20.000 ton 
Boraks 
6.000 Ton 
Borik Aeit 

4. SantrafUJlilva 
özel Filtreler 

19 Kasım 1969 
Ankara 

Türkiye 
Pakistan 

# 4.200.000 Yalnız 
Türkiye 

1968 Faal.Geçiş 
İhracat. 

1000 üniteni 

5. Yüksek Gerilim 
İzolatörleri 

16 Nisan 1970 
Ankara 

Türkiye 
Pakistan 

İş.Ser.Dahil 
# 20.000.000 

Yalnız 
Türkiye 

Milli Proje 
İhracat Yok 

Kaynak ! İPD-RCD Grubu. 

Tablo l'de görüleceği üzere, Türkiye'de gerçekleştirilen ortak amaçlı teşebbüsler imalat sanayiinde 
ve daha çok kimya, makina ve elektrik endüstrileriyle ilgilidir. Diğer ülkelerin bu projelere katkı 
payları olmayıp, Pakistan'la Türkiye arasında ve Pakistan'a ihracata dönük ikili bir işbirliği şeklin¬ 
dedir. Tablodan anlaşılacağı gibi projsler milli tesisdir. 

(2) İran'da Kurulan Teşebbüsler 

Ortak amaçlı teşebbüslerden İran'da gerçekleştirilen Aliminyum projesine ait bilgiler 
aşağıda verilmiştir. 

Tablo i 2 İran'da Gerçekleştirilen Ortak Amaçlı Teşebbüsler 

Proje 
No. Projenin Adı 

Anlaşmanın 
İmzalandığı Yer 
ve Tarih 

Katılan 
Ülkeler 

Toplam 
Yatırıra 

Katkı 
Payları 

Faaliyete Geçiş 
ve Siparişlerin 
Başladığı Tarih 

Kapasite 

1. Aliminyum İran 

Pakistan 
/ 8.000.000 Pakistan 

^ 800.000 
1973 Faaliyete . 
Geçiş 

20.000 Tovial 

Kaynak : İPD - RÇD Grubu. 

Tablo'dan izleneceği gibi, bu proje İran ve Pakistan arasında bir işbirliği şeklindedir. 
Türkiye'nin katkı payı yoktur ve ithalatta yapılmamaktadır. 
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(3) Pakistan'da Kurulan Teşebbüsler 

Ortak amaçlı teşebbüslerden Pakistan’da gerçekleştirilen projeler aşağıda verilmiştir. 

Tablo 3s Pakistan'da Serçekleştirilen Ortak Amaçlı Teşebbüsler 

Proje 
No. Projenin Adı 

Anlaşmanın 
İmzalandığı 
Yer ve Tarih 

Katılan 
Ülkeler 

Toplara 
Yatırım 

Katkı 
Payları 

Faaliyete Geçiş 
ve Siparişlerin 
Başladığı Tarih Kapasite 

1. Bilyalı Yatak¬ 
lar 

5 Ağustos 1968 
Ankara 

Pakistan # 
Türkiye 
İran 

945.378 Pak. $ 756.304 

Tr . İ 94.537 
İr . İ 94.537 

1972 Faaliyete 
Geçiş 

I.Safha 

1.120.000 
II. Safha 

1.460.000 

2. jüt Mamulleri 27 Ocak 1968 
İBİamabat 

Pakistan 
Türkiye 
İran 

O o o o o o 
Pak. İ 3.200.000 
Tr . f, 400.000 
İr . # 400.000 

Proje Erte¬ 
lendi. 

3. Ultrarnarin 10 Mayıs 1969 
Ankara 

Pakistan # 1.050.000 
Türkiye $ 578.Ü00 

(Öz Sermaye) 
İ 218.000 

Yatırım 

Yalnız Pakistan 

(İngiliz Ortak¬ 
lığı) 

1965 Faaliyete 
Geçiş 
1973 Türkiye 
İthale Başladı 

4. Amortisörler 27 Eîylül 1969 
Ankara 

Pakistan $ 
Türkiye $ 

1.050.000 
420.000(Öd; 

Yalnız 
\ Pakistan 

1973 Faal.Geçiş 
(Henüz Tam Ka¬ 
pasite ile Faar-
liyete Baş lam ar¬ 
dı.) 

80.000 
Adet/Yıl 

5. Banknot 

Kâğıdı 
27 Haziran 1967 
Tahran 

Pakistan $ 5.900.000 
Türkiye ( S. Sermaye) 
İran $ 500.000 

(İş.Ser) 
$ 6.000.000 
(Top.Yatırım) 

Pak. İ 1.195.000 
Tr . 265.000 
İr . $ 265.000 

(Öd.Ser,Top,) 
£ 2.625.000 

1969 Faal.Geçiş 
1973 Türkiye İt¬ 
hale Başladı. 
(Kıymetli Kâğıt 
olarak.) 

1.440 Ton/Yıl 

Kaynak: İPD- RCD Grubu 

Yukarıdaki Tablo'dan görüleceği gibi, Pakistan'da gerçekleştirilen ortak amaçlı teşebbüsler ima¬ 
lât sanayi ile ilgilidir. Genel olarak makina, kimya, tekstil ve kâğıt sanayilerinden oluşmuştur. 
Ultrarnarin ve Amortisör projeleri dışında, diğer projelere her üç ülkenin katkıları vardır. Bunun öte¬ 
sinde Türkiye Ultrarnarin ve Banknot kâğıdı konusunda ithalata başlamıştır. 
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D- Ortak Amaçlı Teşebbüsler Uygulamasının Değerlendirilmesi : 

(1) Mevcut Durum 

RCD ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından bu güne kadar ele 
alınan ortak faaliyetlerden en önemlisi ortak amaçlı teşebbüslerin tesisi ve uygulamanın geliştirilme- 

ı 

si için çaba gösterilmesidir. Bu projelerin sağladığı avantajlardan yararlanan sanayiler, gemiş bölge¬ 
sel pazara veya en azından diğer bir RCD pazarına ihracat yapabilecekler ve bir tek milli pazar için 
düşünülenden daha çok ekonomik yararlar sağlayacaklardır. 

35 adet ortak amaçlı teşebbüs projesi Hükümetlerce kabul edilmiş veya prensip olarak ka¬ 
bul edilerek, kurulacakları ülke kararlaştırılmış ve bazıları üretime başlamıştır. Çeşitli projeler 
dikkate değer derecede farklı ölçeklerde ve farklı sanayi alanlarını kapsamakta, esas olarak da kimye¬ 
vi maddeler, petrokiraya, mühendislik ve elektrik sanayi alanlarında yoğunlaşmıştır. BiJtün projeler bek¬ 
lenen düzeyde uygulamaya intikal ettirilebilirse, sadece bölge içi ticareti önemli ölçekte etkilemek¬ 
le kalkıyacak, üretim yapılarını, istihdamı, gelirleri bütünüyle bölgenin ekonomik büyüme yönünü ve 
üye ülkelerde Ödemeler dengesini etkiliyecek ve ayrıca RCD işbirliği lehine bir ilginin doğmasına da 
katkıda bulunacaktır. 

Bununla beraber, gerek bölge veya gerekse tek tek ülkeler için bu kadar geniş bir prog¬ 
ramın ekonomik etkilerini duyarlı biçimde değerlendirmek sadece belirgin projelere ilişkin anlaşma me¬ 

morandumu üzerinde tamamen anlaşmaya varıldıktan ve uygulamaya geçildikten sonra mümkün olabilir. Ayrı¬ 
ca bu kadar çok sayıda projenin söz konusu anlaşma metinlerini incelemek de güç bir konudur. Bu güne 
kadar 35 adet ortak amaçlı girişim projesinin anlaşma memorandumu imzalanmıştır. Bunların 11 tanesi 
üretime başlamış ve bazıları da yakın bir gelecekte faaliyete geçecek durumdadır. Her üye Ülkede baş¬ 

latılan proje sayısının ve ortak amaçlı projelerden doğan mal akımının miktarının basit bir karşılaş¬ 
tırmasını yapmak durumun Pakistan ekonomisi üzerine olumlu yönde daha fazla etkisinin olacağını göster¬ 
mektedir (iç harpten önceki durum). 35 projeden 5 tanesi, .Türkiye'deki 5 ve İran'daki l'e karşılık, 
Pakistan'da faaliyete geçmiş durumdadır. Diğer taraftan, Pakistan'daki projelerin ortalama büyüklüğü 
diğer iki ülkedekinden daha küçük bir görünümdedir. Girişimlerden sadece 3 tanesi üç ülkenin pazarla¬ 
rına hitapetmektedir. 

Bu projelerin hepsi veya büyük bir kısmı uygulamaya geçecek olursa Önemli sayıda yeni 

ticaret akımı Bağlıyarak RCD ülkeleri arasında geleneksel ticaret görüntüsünün kompozisyonunu tamamen 

değiştirecektir. 

Ortak amaçlı teşebbüslerden doğan karşılıklı mal akımına ilişkin gerçek tahminleri or¬ 

taya koymak mümkün olmamakla beraber, hali hazır uygulama durumunu dikkate alarak 200 milyon doların 

çok üstünde bir mal akımının sağlanabileceğini söylemek mümkündür. Bu, bugünkü bölge içi akımın çok 

iisdtünde olacak demektir. Bu gün için sanayi işbirliği alanında belirgin düzeyda bir başarıya ulaşıldı¬ 

ğını ve bunun önemli olduğunu belirtmek mümkündür. 

(2) Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Dikkate Değer Özellikleri ve Bağlıyacağı Yararlar 

1967'de ele alınan "Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Geliştirilmesi ve İşletilmesine İlişkin 
Anlaşma" da ve tek tek projelerle ilgili anlaşma memorandumunda, söz konusu teşebbüslerin dikkate de¬ 
ğer özellikleri hakkında şu hususlara yer verilmiştir. 
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i) Üretilen malları ithal eden ülkenin belirli bir süre ithalat garantiai vermesi. Bu garanti 
ayrıca üreten ülkenin iç pazarı için de söz konusudur. 

ii) Malları uluslararası CİP fiyatlarına, kabul edilebilir kalite standartlarına ve uluslararası 
nitelik ve niceliklere uygun biçimde sağlama şartı. 

İÜ) Ticari faaliyetlerin başlamasından itibaren garantilerin, ikili anlaşmalarla uzatmaya açık 
olarak, beş yılla sınırlamak. 1 

iv) Ortak ülkelerin Ortak amaçlı teşebbüslere eşit olarak katılma olanağı. 

Yukarıda değinilen ana tedbirler, anlaşmanın uygulamaya intikalinde gözetilmek üzere şu ilke¬ 
ler dizisiyle tamamlanmış bulunmaktadır! ödeme kolaylıkları garantisi; (Jtye ülkelerin uluslararası fiyat¬ 
lara ve kabul edilebilir standartlara uygun olarak, gerekli ham maddenin ve yatırım mallarının teminin¬ 
de öncelik tanınması; RCD girişimlerine (teşebbüslerine) benzer milli sanayilere sağlanan düzeyde, 
mali avantajlar ve hükümet yardımı sağlanmalıdır; Anlaşma memorandumunun bazılarında, sermeye yatırımı, 
kabul edilen sermayei üretim kapasitesi, mal nitelikleri (spesifikasyonları)know - how teknik yardımı 
ve borç sermaya sağlayan yabancı ortaklar gibi konularda daha fazla ayrıntı verilmiştir; Ayrıca anlaş¬ 
mazlıkların giderilmesi, Hükümetler tarafından anlaşma memorandumunun sonuçlandırılması ve teşebbüscü- 
nün (şirketin) imza işlemlerini tamamlaması konularında ayrıntılar mevcuttur.' 

Ortak amaçlı teşebbüslerin işletilmesi için öngörülen tedbirlerin belirgin avantajları vardır. 
örneğin : 

- Bu girişimlerin en önemli özelliği üretilen malların satın alınmasına ilişkin uzun dönemli 
taahhüttür. Bu, ortak amaçlı teşebbüsleri kamu ve özel teşebbUscülerine cazip hale getirmek için düşü¬ 
nülmüş bir husustur. Burda amaçlanan emniyet, yatırım risklerini, sadece sağlayan için değil ithal eden 
firma için de, ortadan kaldırmada ve üretim planlamasını kolaylaştırmada önemli bir faktör olabilir : 

Belirli vakalarda, yeni ticaret akımının devamlılığı, kararlılığı ve büyüklüğü, yeni ve daha stkin ta¬ 
şıma kolaylıkları sağlama yönünde, taşıma sanayileri için bir özendirici rolü de oynıyabllir. 

- İkinci temel özelliğin, yani sağlanan malların uluslararası fiyatlara ve ’abule şayan stan¬ 
dartlara uygun olma şartının da belirgin avantajları vardır i Girişimin yer aldığı ortak ülkenin sana¬ 

yileşme maliyetine ithal eden ülkeleri dahil etmemektedir; ithal edenler ortak ülkeden, uluslararası 
pazarlardaki fiyatlardan daha yüksek fiyatlarla ithal etmek durumunda değillerdir. İşletmenin kuruldu¬ 
ğu ülke dünya fiyatları ile maliyetler arasındaki farkı yüklenmek zorundadır; böylece ithal eden ülke 
için bir işletmenin diğer ortak ülkede kurulması konusunda anlaşmaya varması daha kolay olmaktadır. 
Aslında,uluslararası fiyatlarla rekabet edebilir fiyatlar kavramı olmadan RCD ülkelerinin bir çok giri¬ 
şimin yerini prensip olarak kabul etmeleri mümkün olmazdı. 
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— Taahhütlerin gerek zaman ve gerekse sayı ile sınırlandırılması konusundaki tedbirde ortak 

amaçlı teşebbüsler hakkında anlaşmaya varılmasını kolaylaştıran başka bir faktördür. Bu nedenle 
milli sanayileşme politikaları, bölgesel taahhütlerle en az düzeyde etkilenmişlerdir ve özellikle 
bu sistem taahhüt altına giren ülkenin sınırsız veya uzun bir süre için belli bir üretim dizisini 
kurma hakkını kaybedeceğini ima etmektedir. Taahhütlerin ortak amaçlı teşebbüslerin sağladıkları 
mallar bakımından sadece o mallar için ithal gereksinmelerinden ibaret olduğu bu durumlarda* millî 
yatırım kararlarının otonomisine hiç bir şekilde dokunulmamış olmaktadır* Aynı Şekilde taahhütler 
sadece belirli hacimde malla (üretimle) ilgiliyse, milli faaliyet otonomisi önemli ölçekte korun¬ 
muş oluyor, Şöyleki, beklenen talepteki bir artış durumunda, bu artışı iç kaynaklardan veya üçüncü 
ülkelerden sağlamak mümkündür ve ayrıca beş yılın sonunda tam bir liberasyon tesİB edilebiliyor. 
Nisbi olarak ifade etmek gerekirse milli pilancıları otonomisi üzerinde en ciddi sınırlama, ortak 
ülkede kurulan ortak amaçlı teşebbüslerin belli bir üretimi için diğer ülkenin toplam talebini taah¬ 
hüt altına alan ifadedir. Ancak bu zormlukta beş yıl devam etmektedir. Bununla beraber bu ifade sade¬ 
ce istisnai durumlarda uygulanmaktadır. İhracat yönü olan büyük ölçekli yatırımları planlıyabilmek 
için, sozkonusu -ifadede yer alan ithal taahhüdünün belirli bir miktardan ibaret olması, diğer iki ifa¬ 
de (ibare) ile karşılaştırıldığında en emniyetlisidir. Örneğin, ithal gereksinmeleri veya toplam talep 
taahhüdü gibi. Bu ibarenin ifade ettiği hususun uygulamaya intikali bir ortak ülkede tüm ithal politika¬ 

sı ve ithal uygulaması değişiklikleri veya ödemeler dengesinin ciddi olarak kötüleşmesi halinde alınan 

koruyucu tedbirlerin sonucu mümkün olabilecek ticari dalgalanmalardan etkilenmiyebilir. Tüm talepteki 

hızlı artış (büyüme)ve genel olarak yatırım mallı, kimyevi maddeler vb. deki yüksek talep elastikiyeti 
noktayı nazarından ROD ülkelerinde ortak amaçlı teşebbüklerin mal temini çıkarları bakımından beş 
yılın nisbeten uygun bir süre olduğunu varsaymak (farzetmek) mümkündür. Belli bir anlaşma memorandu¬ 
munun ortak ülkeler taraflndan. yenilenmemesi halinde, bir çok durumlarda iç talep dikkate değer ölçüde 
artırılmış ve en azından kısmen benzer endüstrilerin kurulmasına karar vermiş RCD ülkelerine yapılan 
teslimatı ikame edebilir. Kısaca ve tek tek projelere inmeden, beş yıllık sürenin, ne ithal eden 
ülke için uzun dönemli sanayileşme planlarını geciktirecek ölçüde uzun, de sanayi için özendirme 
bakımından çok kısadır. ’ 

— Ortak ülkelerin eşit katılımı da satmalına taahhütleri için ilâve bir destek rolü oynayabilir. 
Ortak amaçlı teşebbüslerin devamlılığında ve verimliliğinde, ithal eden ülkenin çıkarının korunmasına 

katkıda bulunur. 

Bu,özellikle anlaşma memorandumunun iyi bir biçimde uygulamaya konması bakımından önemli 
olabilir. GerçekteJ ticari sözleşmelerde normal olarak yer alan ayrıntılar ortak amaçlı teşebbüslerin 
anlaşma memorandumunda ifadesini bulmamış olduğundan eşit katılma ilkesi sonradan ortaya çıkacak anlaş¬ 
mazlıkların çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırabilir. . 

Kşit katılma ortak amaçlı teşebbüsler polikitasınıetkiliyen belirli bir hak sağlar ve aynı 
zamanda ithal eden Ülkenin teşebbüsün kazançlarını ve büyümesine katılımını sağlayabilir. Bu, geçici 

olarak kendi sanayiini kurma hakkındanvaz geçilmesi için belirli bir telafi olanağı sağlayabilir. Bunun¬ 
la beratar hali hazırda eşit oranda katılmalar nisbeten küçüktür ve fazla bir etkisi yoktur, ödemeler 
dengesi sorunu RCD Ülkelerinin sermaye ihracı yeteneğini ciddi olarak engellediğinden bunu anlamak 
,ıjUç değildir. 
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(3) Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Mevcut Sorunları ve Başarısızlık Nedenleri 

Ortak Amaçlı girişimlerin gelecekteki KOD ekonomik işbirliğinin yeygınlaşt. ır ılmasına olan et¬ 
kilerini değerlendirebilmek için sanayi işbirliğinde bu yaklaşımdan doğması muhtemel sorunları incelemek 
gereklidir. Böyle bir değerlendirme yapmak için eldeki istatistik! veriler yeterli olmadığından, uluslar¬ 

arası bir kuruluş olan UNCTAD 1/ tarafından saptanan bir eksperler grubuna ortak amaçlı teşebbüslerle il¬ 
gili üç ülkede yatırımcılar, büyük firmalar ve hükümet yetkilileri ile yaptıkları mülakatların sonuçla¬ 
rından yararlanılacaktır. 

Bu inceleme sonuçlarına göre temas edilen yatırımcıların çoğunun RCD çerçevesinde ekonomik 
işbirliğine karşı ilgi duyduklarını ve genel olarak üç ülke arasında bölgesel sanayi yatırım ve sanayi 
ihtisaslaşma olanakları bulunduğunu belirtmişlerdir. Fakat bazılarının ortak amaçlı teşebbüsler yaklaşımı 
kendi dallarında kabul edilen projeler listesi hakkında ayrıntılı bilgilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Konuşulan yatırımcıların hemen hemen hepsi ortak amaçlı teşebbüsler varlığının kendi yatırım 
kararlarını etkilemediğini belirtmişlerdir. Aslında kabul edilen projelerin üretim kapasiteleri, hüküme¬ 
tin satış garantisi olmadan tamamlanmıştır. Birçokları ortak amaçlı teşebbüsler anlaşması imzalanmadan 
önce planlanmış ve kararlaştırılmıştır. Hatta bu girişimler başlarken RCD ölçeğinde tam bir inceleme de 
yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, ortak amaçlı girişimler sisteminin önemli bir fonksiyonu, işbirliğine giren 
alanlarda boş üretim kapasitelerinin kullanılmasına olanak hazırlamaktır• Bir çok olayda, yatırımı aynı 
Ölçüde artırarak, az bir maliyet artışı ile kapasiteyi belli bir düzeye çıkararak projenin daha ekonomik 
bir hale getirilmesini sağlamak mümkün olabilirdi. Yine, tamamen iç pazar için üretim yapan bir firma 
ihracat yaparak kendi ithal ihtiyacı için gerekli dövizi sağlıyabilirdi. Anlaşma memorandumunu uygulamak 
için yabanca müşterilerle yapılması gerekli temaslar, iç pazardakinden farklı olarak, üretimin kalitesini 
geliştirebilirdi. 

Mevcut sistem, özel firmalar için, bölgesel pazarı dikkate alarak planlama ve yatırım yapma 
bakımından ikna edici görünmemektedir. Çünki, temas edilen özel sektör yetkililerine göre, ortak amaçlı 
teşebbüsler sisteminin uygulanmasında bir çok belirsizlikler vardır. Bu belirsizlikler aşağıda değinile¬ 
cektir. Özel firmalar pazar emniyeti ihtiyacmdadır. Bu emniyet halen firmanın bulunduğu iç pazarda mev¬ 
cuttur. Diğer RCD ülkelerinin ortak amaçlı teşebbüslere ilişkin satın alma garantileri özel girişimciler 
için ek bir pazar olduğundan memnuniyetle karşılanabilir. Fakat, mevcut sistem ve şartlar içinde belgesel 
pazar yatırımın kendisi için pek nadir olarak bir taban sağlamaktadır. Yabancı Özel teşebbüscüler ortak 
amaçlı teşebbüsleri ne kadar ciddi, ekonomik çlarak işli.vebilir. olduğu konusunda sık sık şüphelerini be¬ 
lirtmişlerdir. Bu tutumu desteklemek amacıyla ülkelerin hala milli projeler için yabancı yatırımcılarla 
pazarlık halinde olduğu, hatta proje daha önce kabul edilen ortak amaçlı teşebbüsler listesinde yer aldı¬ 

ğı halde, olaylara referans yapılabilir. Yabancı olsun yerli olsun özel girişimciler, gümrük tercihlerini, 
uluslararası rekabet edebilir fiyatla satın alma garantisinden üstün tutarlar. Ortak amaçlı teşebbüslere 
katılan firmalardan bazıları gümrük tercihinide satmalma garantisine ilavesini istemektedirler. 

Bunun yanında, sanayi planlama,finansman ve benzeri ile ilgilenen bazı kamu sorumlularının 
bu liste hakkında şüpheleri vardır. En çok üzerinde durulan mevcut muamele zorluklarıdır. Uzun proje lis¬ 
tesi, uzun fizibilite çalışmaları ihtiyacı listesini ve uzun süren pazarlıkları ifade eder. Bu da belirli 
durumlarda sanayileşme sürecinin gecikmesine yol açar. Tecrübeler, projelerin onanmasındaki taahhütlerin, 
bağımsız milli projeler kurulmasını veya ülke içinde yer değiştirmeyi içine almadığını göstermektedir. 
Geçmiş yıllarda bir çok proje listeden tamamın çıkarılmış bulunmaktadır. Mevcut sistemin sağladığı olanak¬ 
ları görebilme bakımından çok ağır işlediği de belirtilmiştir. Ayrıca hükümet katılırının (müdahaleleri¬ 
nin) çok fazla olduğu belirtilmiştir. 

1/ UNCTAD : (United Nations Conferance on Trade and Development) Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı 



- 24 -

Yakarıda sıralanan şikayet ve endişelerin hepsini doğru ve sıhhatli kabul etmek belki mümkün 

değildir. Fakat şüpheler bir satın alma garantisinin güvenirliği ve bu da uluslararası rekabet edebilir 
fiyatlar ve standartlar kavramına dayandığına göre bunlar için dikkate değer kanıtlar vardır. RCD'de ge¬ 
nellikle sadece üretim maliyetleri sanayileşmiş ülkelerden yüksek değil (bunlarda bir çok durumlarda 
ihracat uluslararası rekabet edebilir fiyatları ve neticede ortak amaçlı teşebbüslere katılmayı içermez), 
buna ilave olarak bir çok ürünlerde uluslararası rekabet edebilir fiyatları tesbit etmek fazlasıyla güçtür. 
Taraf olan bütün hükümet yetkilileri açısından devamlı iyi niyetin olacağı varsayılmadıkça - fiyat kavra¬ 
mına ilişkin satın alma garantisi gerçekte kafi derecede kein olmakla beraber - uzun vadeli etkisi olan 
yatırım kararlarının temelini oluşturacaktır. 

Şüphesiz bir mala ilişkin olarak dünya piyasa fiyatlarının varlığı ve sanayi ürünleri ile ilgi¬ 
li olarak bu fiyatlar aşağı yukarı homojen temel veya ara mallar için uygulanabilmesi mümkündür. Ancak, 
sanayi mallarının çoğunluğu için bir dünya piyasasından söz etmek mümkün değildir. Sadece bir örnek vermek 
gerekirse ev eşyaları, elektronik ve elektrik malzemesi, raakinalar ve genellikle teknolojik olarak üstün 
düzeyde mallar gibi hetoejen bir grup mal için nadiren bir dünya piyasa fiyatından söz etmek mümkündür. 
Bu, uluslararası rekabet edebilir fiyat kavramına dayanıyorsa, ortak amaçlı teşebbüs sisteminin uygulan¬ 
masının özel sektör katılımını teşvik için ne yapılırsa yapılsın sınırlı olacağı anlamına gelir. 

Dünya piyasa fiyatları mevcut olsa bile, uluslararası rekabet, uluslararası kartel arajmanları, 

teknolojik değişme ve uluslararası demping şartlarına göre zaman zaman - bazan önemli ölçekte - değişiklik 
gösterebilir. Bir çok mal için gerçek ihracat fiyatları geniş çapta farklı olduğundan temsili dünya piya¬ 
sa fiyatını seçmek.fazlasiyle güçlük yaratır. Uluslararası fiyatı bulmak üzere uluslararası kontrola 
(tenders’a) yönelinse bile, bu yolla ortaya çıkan fiyatlar, damping teklifleri, belirli bir pazar durumu¬ 
nu koruma istekleri, özellikle firmalar RCD garantilerinin varlığından haberdar olmalar ve bölgesel ithal 

ikamesini önlemek istekleri yoluyla etkilenebilir. Dünya fiyatlarını bir standart olarak almak, sadece 
değişik fiyatları kabul etmeyi içermez. Uluslararası rekabet edebilir fiyatı tesbit için, hangi zamanda 
hangi fiyatın seçilebileceği konusunun meydana getireceği görüş farkları riskini de içerir. Bu tür görüş 
farklılıklarının ilgili hümüketler arasında karşılıklı iyi niyet ruhu ile giderilmesi elbette mümkündür. 

Örneğin; Tungsten Karpit konusunda Türkiye ile Pakistan arasındaki görüş ayrılığının çözüme kavuşturulması 

gibi. Fakat, Hükümetler arasında anlaşma memorandumunun uygulanması içinf ek pazarlıkların gerekli, olması 
satın alma taahhüdünün kesin olmaktan uzak olduğunu gösterir. Bu tür Hükümetlerarası pazarlıklarda, özel 

3ektör yatırımları ne ölçüde kendi çıkarlarının hükümet tarafından gereği gibi müdafaa edileceğini bile¬ 
mezler. Ayrıca RCD dışı kaynaklara nazaran RCD ülkelerince yapılacak ithalatın ne düzeyde kâr sağlıyaca- 
ğını da bilemezler. Yatırımın kârlılığı sadece bir hükümetin iyi niyetine ve üç hükümet arasında yeni ka¬ 
rarlara bırakılmakta devam ederse pek az özel teşebbüsü bölgesel ölçekte önemli yatırımlar yapmak istiye- 

cektir. Bu arzudan bunu çok karmaşık ve emniyetli olmayan bir iş olarak niteleme eğilimi gösterecekler¬ 

dir. Bunun aksine tercihli gümrüksüz giriş, yeni yazarlıkları gerektirmez, belli bir ortak amaçlı teşeb¬ 
büsün tesisine ilişkin anlaşma memorandumuna dahil edildikten sonra güvence sağlanmış olur. 

Uluslararası rekabet edebilir fiyatlar kavramının uygulamasına ilişkin bu problemlerden ayrı 
olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, geleneksel olmayan endüstrilerde, gelişmiş ülkeler sanayileri¬ 
nin maliyetleri ile kıyaslanabilir bir maliyetle üretmenin ve fiyatla satmanın neden güç olduğunun nedenle¬ 
rini de hatırda tutmak gerekir. 

Ham madde genellikle maliyeti artırıcı bir faktör olarak belirtilmiştir. İthal edilen hammadde¬ 
nin yüksek maliyeti (küçük ve muntazam olmayan siparişler gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında .yüksek 
taşıma ücretini, daha yüksek depolama ve faiz maliyetlerini ifade eder. Hammaddeler ve bileşimlerine ilişkin, 
ihracatta 3adece kısmen geri ödenebilir yüksek ithal masrafları), içerde üretilen hammadde ve birleşimleri¬ 
nin yüksek fiyatlı (tarifler, kotalar, yasaklamalar yoluyla himaye ve genellikle ödemeler dengesine ilişkin 

koruma tedbirleri) genellikle ihracat için geri ödenmez. Uç ülkeden hiç biri de bugüne kadar ortak amaçlı 
teşebbüslerin gerekli girdisi olan malları uluslararası rekabet edebilir fiyatlarla alabilmeleri için açık 
bir genel politika geliştirmiş görünmemektedir. Bu durumda, söz konusu firmalar nihai mallarını uluslararası 

rekabet edebilir fiyatlarla nasıl ihraç edebiliri.er. 

Gelişmekte olan ülkelerde sermaye maliyeti, gelişmiş olan ülkelerden daha yüksek görünmektedir. 
Fabrikalar genellikle sadece bir veya iki vardi.ye yapar ve tecrübe ve teknik know-how’m ithal edilmesi 
gerekir. Sermaye maliyeti ve benzeri hususların, ortak amaçlı girişimlerin prensip olarak öngörüldüğü 



- 25 -

sanayiler için belirgin sonuçları vardır. Bu sanayiler önemli ekonomik büyüklükte ve özellikle sermaye 
yoğun sanayilerdir. Ayrıca, yönetim ve maliyetleri sıkı kontrol gereksinmeleri nediniyle değişmekte ve 
maliyetlere bir ek (ilave) teşkil etmektedir. 

Üye ülkeler arasında taşıma maliyetleri bazı durumlarda nisbeten yüksektir. Örneğin; ortak 
amaçlı girişimlerin yarattığı yeni ticari iüşktlet'in önemli bir kıpımı Pakistanla Türkiye arasında yer 
alacaktır. Bu da önemli bir problem alanıdır. Süveyş kanalı yeniden açılsa, kara ve demiryolu bağlantıla¬ 
rı sonuçlandırıİ3a bile, Pakistan'ın Türkiye'ye gönderilen bir çok ihraç malları Avrupa'daki rakiplerin¬ 
den daha yüksek bir taşıma maliyeti gösterecektir. Bir de buna sadece FOB değil, rekabet edebilir CİF fi¬ 
yatları gereği dikkate alınırsa teslim fiyatını^ ne kadar yüksek olacağı açıktır. 

Diğer taraftan, ücret seviyesinin sanayileşmiş ülkelerden dikkate değer derecede düşük olduğu 
unutulmamalıdır. Fakat bu olay genellikle tek başına çeşitli fiyat artırıcı elemanların etkisini azaltıcı 
nitelikte değildir. Hatta, ortak amaçlı teşebbüslerin kapsadığı alanlarda toplam maliyetteki Üretim payı, 
ekseriy®.» geleneksel tüketim malları sanayilerinden daha düşük olduğu halde. 

Maliyet düzeyine ilişkin bu düşünceler (görüşler), uluslararası rekabet edebilir, fiyatlara 
dayanan anlaşmalardan doğan sanayilerin olduğunu reddetme anlamına gelmez. Bu noktayı daha fazla ayrıntı¬ 
lı olarak incelemeksizin, üretim maliyetleri, üretim maliyeti uluslararası fiyatlara uygun (eşit) endüst¬ 
riler olduğu şüphesiz düşünülebilir. Örneğin; üretim birimi optimal büyüklükle tesis edilebilirse, ve di¬ 
ğer bütün şartlarda olduğu kadar (hammadde^sermaye maliyeti, teknik bilgi temini v.b.) söz konusu şartın 
birleşik etkisi, en azından aynı malın diğer ihracatçılarmki kadar uygun olabilir. Bu değinilen durumlar¬ 
da, bir RCD ülkesinde bu malları üretmede uluslararası kıyaslanabilir açık bir yarar vardır. Toplam üre¬ 
timde RCD hissesi ekseriya nisbeten düşük olabilir ve girişimlere bir ortak amaçlı teşebbüs statüsü vere¬ 
rek veya vermeyerek yatırım kararı alınabilecektir. Böylece de satın alma garantisi ilave bir emniyet teş¬ 
kil edebilir. Uluslararası rekabet edebilir fiyatlara dayanan anlaşmalar, marjinal fiyatlandırma politika- 
Jarınn. uygulanabildiği durumlarda da yararlıdır. Örneğin; iç pazarda yüksek fiyatla satabilme ve diğer RCD 
ülkelerine ihracat-ihraç fiyatı sadece ilave işgücü ve malzeme maliyetini kapsasa bil e» daha çok ekonomik 
üretimin başarılmasını mümkün kılar. Fakat bu tür politikaların uygulamasının belirgin sınırlılıkları • 
vardır. Marjinal fiyatlandırma sadece iç pazar dolaylı masrafları tamamiyle karşılarsa (kapsarsa) uygu¬ 
lanabilir. 

Bunun yanında, bir süre uluslararası rekabet edebilir fiyatlara ulaşılamamasına rağmen, önemli 
sayıda sanayilerde, bölgesel Ölçekte tesis kurmaya gerekçe bulmak mümkündür. Bir mahalli (bölgesel olma¬ 
yan) proje ile karşılaştırıldığında, bölgesel bir projenin ekonomik olabileceği, fakat bütünüyle bölgesel 
pazarın bile optimal kapasitelere (sanayileşmiş ülkelerde kurulanlarla kıyaslanabilir) olanak vermediği 
veya maliyetin dünya m«Liyet düzeyinin üzerinde olmasının başka sebeplerinin bulunduğu sanayiler örnek 
olarak gösterebilir. Bir kalkınma perspektifinde dünya fiyatları üstünde milli ithal ikamesine devam etme¬ 
nin ekonomik bir anlamı varsa, aynı esasa dayanarak bölgesel ithal ikamesine müsaade etmek için de her tür¬ 
lü neden vardır. Örneğin; gelişmekte olan ülkelerde sanayiler için durumu güç hale getiren çeşitli neden¬ 
leri dikkate alırsak, bunlar en azından başlangıç aşamasında uluslararası: maliyetlerde üretim .yapabilir¬ 
ler, Bu, bütün RCD ülkelerinde bölgesel ölçekte kurulan sanayilerin üçüncü Ülkeden ithalata karşı asgari 
bir himayesini' , <jırneğin bir gümrük tercihi biçiminde, hesaba katabilmesi anlamına gelir. 

Böylece, bir bölgesel himaye garanti edilmediği sürece (halen ortak amaçlı girişimler siste¬ 
minde olduğu gibi, bir çok bölgesel ithal ikamesi fırsatı kullanılmadan kalır. Bu fırsatlar uluslararası 

rekabet edebilir, fiyatlar kavramı esas alınarak, anlaşma memorandumu kanalıyla kullanılabilir. Örneğin; 
yatırımcıların mallarını bu fiyat düzeyinde takdim etmelerinin içerdiği güçlükleri tamamiyle dikkate ala¬ 
bildikleri durumlarda olduğu gibi,Hükümetlerin ister istemez en azından bazı ortak amaçlı teşebbüslerin 
uygulamaya geçişi sürecinde, bu firmaların faaliyetlerini destekleme zorunda kaldıkları veya uluslararası 
rekabet edebilir üstünde bir taleple ortak ülkelere müracaat etmeleri sonucuna varmaları muhtemeldir. Bu 

tedbirlerden hiçbiri halen öngörülmediği gibi, ortak amaçlı girişimlerin uygulamasının malların pazarlan- 

mas m da hükümetin işe karışmasını veya ithal eden ülkenin üst kademe yetkililerinin- iyi n iyetlerine tekrar 
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tekrar müracaat gerektiren bu tür tedbirlere dayalı olma3i tavsiyeye şayan da değildir. Özellikle yaban¬ 
cı yatırımcılar , ihraç eden ülke hükümetinin yabancılara destek sağlamaya güç istek göstermeleri nedeniy¬ 
le, bu tür hükümet uygulamasına dayanma eğiliminde olmayabilirler. 

Emin olmamanın (kararsızlığın) başka bir elemanı da. belli bir ürüne uygulanan ithalat ve döviz 
kuru sisteminin nisbeten sık sık değişmesinden ortaya çıkan hususlardır. Örneğin; Pakistan' da belli bir 
mal serbest listeden çıkarılır, cash-cum-bonus listesine alınırsa, ithal fiyatı (gümrük vergisi ve benze¬ 
rinden sonra) hemen hemen yüzde yüz artabilir. Böyle bir tedbirin etkisi ya satış hacmini kısma veya özel- 

I 

likle, uluslararası fiyatı tanımlamak mümkün değilse, malı temin edenin fiyatı üzerine baskıda bulunma 

şeklinde olabilir. Gerçek ithal muamelesine ilişkin bu kesinlik ihtiyacı ve bu muamele karşısında hareket¬ 
siz kalma, alış garantisinin ekonomik anlamı hakkında özel yatırimciİsrarı güvenini artıracak nitelikte 
değildir. Diğer taraftan, uluslararası rekabet edebilir ihraç fiyatları talep ediliyorsa, ithalatın yapıl¬ 
dığı pazara kararlı ve uygun geçiş şartlarının garanti edilmesi beklenmelidir• 

Diğer bir problemde, bazı mallar için uzun dönemli satış anlaşmalarının olağan veya bunlara 
ilişkin ticaretin pratik biçimde olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu örneğin,verilen spesifikasyon- 
1 ıra göre sipariş üzerine imal edilen bir çok mallar için (mühendislik sanayiinde) bir olaydır. Ara¬ 
malı ihtiyacında olan sanayiler, özellikle rakipler aynı şeyi yapıyorlarsa, dünya piyasasında, herhangi 
bir anda en iyi şartlarla sunulan maldan yararlanabilme bakımından çoğu kez angaje olmamayı tercih eder¬ 
ler. Bu, özellikle, fazla fiyat dalgalanmalarının ve süratli satın alma kararlarını gerektiren metal iş¬ 
leme ve kimya sanayilerinin belirli dallarında ve firmanın bir anlaşma memorandumunda yer alan fiyatla 

ilgili tedbirlerin uygulamaya intikaline ilişkin hükümetler ara3i pazarlıklara bağlı kalmayı güçlükle 

istemeleri halinde böyledir. 

Bazan hükümetlerde, uzun dönemli satın alına garantilerinin ellerini bağladığını hissetme 
eğilimindedirler. Çünkü bölge dışındaki bir ülkeye ihracat yapmak, zaman içinde daha kârlı bir iş ola¬ 
bilir. Bu kârlılık özellikle, uluslararası düzeyde yarışma halinde olan ihracata dönük sanayiler ve 
bölge dışında daha uygun fiyatların mümkün olduğu durumlarda her zaman mümkündür. 

Son olarak, idari işlemler kadar uluslararası sonuçlara ilişkin olarak bir problem mevcuttur. 
Örneğin; tek ülke lisansı ticaret politikası açısından anlaşma memorandumunun uygulanması için belki en 
fazla olağan olan bir vasıta olacaktır .GATT I/bu uygulamayı kabul etmemektedir. Çünkü bu diğer kaynaklar¬ 
dan rakip ithalâtı tamamen ortadan kaldırmaktadır (en azından garanti tamamen yurt içi veya tam ithal 
gereksinmeleri ile ilgili olursa). Şu kuruluş sadece bağımlı yardım maddelerine veya Doğu Ülkeleri ile 
ikili ödeme anlaşmalarını toleransla karşılayabilir. Bu uygulama RCD ülkeleri arasında yaygın bir hale 
gelirse - ortak amaçlı teşebbüslerin hepsi uygulamaya intikal ederse belki böyle olacaktır. - ve bilhas¬ 
sa mal sunan herhangi bir üçüncü ülke zarar görürse, konunun GATT tarafından ele alınması kaçınılmaz 
olur veya Türkiye’nin durumunda da Avrupa Eicon om ile Komisyonu konuyu ele alacaktır. Kamu İktisadi Kuru¬ 
luşları söz konusu olunca, GATT çerçevesindeki itirazları anlaşmayı basit bir satış kontratı şeklinde 
göstererek karşılamak mümkündür. Özel sektörün çeşitli vasıtalarla bir tek RCD kaynağından satın alın¬ 
ması konusunda, hükümetin tek aracı ve etkileyici olduğu durumda bu çok daha güçtür. Bu tür idari ter¬ 
cihler - dünya fiyatları kavramının sonucu kararsızlıklara rağmen işlerse - üçüncü ülkeler için normal 
gümrük tercihlerinden çok dana ayrımcıdır, (discriminatory) t 

1/ GATT : (General Agreement on Tariffs and Trade) Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mevcut ortak amaçlı teşebbüsler sistemi orjinal ve belki de RCD sanayi işbirliğine ilk hareketi 
eağlama bakımın yegâne pratik yol olarak göründüğü halde, buraya kadar yapılan tahliller bu işin uygu¬ 
lama kapsamının gelecekte sınırlı olduğunu göstermektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, bir çok durumlar¬ 
da uluslararası rekabet edebilir fiyatlar gereklerini yerine getirmek mümkün olmayacak, diğer bazı hal¬ 
lerde de ciddi anlaşmazlıklara yol açacak ve bazı vakalarda da uzun vadeli satınalma garantileri olağan 
sayılabilecek bir ticari işlem görünmemektedir. Hükümetlerin müdahalesi ve hükümetler arası tartışmalar 

I 

sadece anlaşmaların başlangıç (pazar) uyuşma safhasında değil bir çok hallerde de anlaşmaların uygulan¬ 
ması sürecinde kaçınılmaz olacaktır, (örneğini yardım sağlamada veya ortak Ülkelerle uyuşma konuların¬ 
da) • Kamu kontrolünde olan teşebbüslerde bu daha az bir problam teşkil edecek fakat devam eden (ensuing) 
komplikasyonlar korkusu, satınalma garantisinin (off-take guarantee) özel yatırımcıların güveni üzerine 
olan etkisi, bilhassa bunlar muhtemel üretim maliyetlerinin farkında iseler yıkıcı olacaktır# 

Bunun için yakın zamana kadar özel sektftrün bu sisteme katılma durumunun hayal kırıcı olması şa¬ 

şırtmamalıdır. Esas olarak daha önce tesis edilmiş bulunan üretim kapasiteleri için, bir çok hallerde 
özel yatırımcılar ortak amaçlı teşebbüslere katılma konusunda cezbedilmiş oldukları halde, bunlar kendi¬ 
liklerinden güçlükle herhangi bir inisiyatif göstermişlerdir. Bu tür vaziyet alış İran ve Türkiye’de 
birbirine benzer ve Pakistanda biraz daha fazla cesaret vericidir. Çünkü Pakistanda firmalar için çeşitli 
ihracat özendirmeleri diğer bütün ihracat fırsatlarından daha ilginçtir. 

Mevcut sistemin geliştirilmesini etkilemesi mümkün hususlar arasında, ortak amaçlı projelerin üret¬ 
tiği mallar için, gümrük tercihleri tanınmasının mümkün olup olmadığı konusu bilhassa dikkate alınmıştır. 
Gelişmekte olan ülkelerin meydana getirdiği ve sanayi işbirliğini içeren bütün bölgesel gruplanraalarda 
(Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği, Merkezi Afrika, Doğu Afrika Topluluğu v.b.) malların bütün bölge 
pazarlarına gümrükten muaf olarak geçmesi kaçınılmaz temel bir unsur olarak kabul edilmiştir. RCD ülkele¬ 
rindeki eğilimde ortak amaçlı teşebbüslerce üretilen mallara böyle bir gümrük tercihi tanınırsa bunun 
sistemle ilgili olarak ilgilerini artıracağı yönündedir. Bir çok durumlarda* bölgesel pazarda gümrük 
muafiyeti, üretim maliyeti konusunda rekabat olanağı yatırımcıların mallarının bir kısmını üçüncü ülkele¬ 
re ihracını öngörebilecek düzeyde geliştirebilir. 

Bu görüşü uygulayabilmek için RCD'nin "Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Geliştirilmesi ve İşletmesi Anlaş- 
ması”ında önemli bir değişiklik yapmaya da gerek yoktur. Çünki ilgili iki madde (V (1) ve I (4) ) "ithalat 
ihracat mevzuatın" düzeltilebileceğini (veya değişiklik yapılabileceğini) öngörmektedir. Bu durumda güm¬ 
rük tercihi tanımı konusunda bir ithalat mevzuatı (nizamı) sayılabilir. Kapsama giren her mal veya sek¬ 
töre ilişkin hükümetlerarası karar alma veya anlaşma memorandumu imzalama ihtiyacı sürecektir.: Güm-r 
rük tercihi sadece yeri konusunda imzalayan hükümetlerce görüş birliğine varılan için tanınabilecektir. 

Bir anlaşma memorandamu uyuşmasında (pazarlığında), örneğin her bir ortak ülkenin aynı üretim dizisin¬ 
de farklı malları imal etmesi konusunda anlaşmaya varılabilir ve bunların hepsi de serbest ticarete konu 

olur. Başka durumlarda bir malın çeşitli kısımlarının ayrı ülkelerde üretilmesi, bir veya birden fazla 
ülkede ıtıonte edilmesi veya belli bir üretim sürecinde her ülkenin farklı bir aşamayı icra etmesi konu¬ 
sunda anlaşma sağlanabilir. Bölgesel pazara gümrüksüz veya gümrük tercihli olarak girmenin etkili ola¬ 
bilmesi için miktar sınırlamasını ve diğer ticari -transfer sınırlamalarının kaldırılmasını da beraberin¬ 

de getirmesi gerekir. 

Burda önemli olan, bir RCD ülkesinde üretilen (yapılan) mal için üçüncü ülkelerden benzeri ithalat 
karşısında, çeşitli ülkelerin asgari bir gümrük himayesi taahhüdünde bulunmasıdır. İdeal olan belli 
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ortak amaçlı girişimleri kapsayan ürünlere (mallara) ilişkin dış gümrük hadlerini ftrmonize etmeye yö¬ 
nelmektir. Bununla beraber, sanayinin kurulduğu ülke kendi iç pazarı için belli malı ithal etme durumun¬ 
da olan Ülkelerden daha yüksek düzeyde bir himaye tesis etmek istiyebilir. Böyle durumlarda, bütün ül¬ 
kelere tanınacak asgari bir tercih marjı (örneğin yüzde 20) öngörerek anlaşma olanağı kolaylaştırılabilir. 
Anlaşmayı kolaylaştırıcı başka bir yol, önceden tesbit edilen belli bir «üreden sonra, ortak amaçlı 
teşebbüsler için tanınan himayenin seviyesi makul bir düzeye indirilmesi ve tamamen kaldırılması bile 
öngörülebilir. Her ' dunumda, himaye düzeyinin çok yüksek olmaması gerekir. Çünkü ne kadar yüksek olursa 
bir anlaşma üzerinde uyuşmak daha güç olacaktır. A.Vrıca-özellikle ortak amaçlı,teşebbüsler başka mal¬ 
lar için girdi ürettiklerinde-bu mallar katıldıkları nihai malların rekabet gücünü azaltıkları ölçüde 
pahalı olmamalıdırlar. 

Halen uygulanmakta olan yeni sistem karşılaştırıldığında böyle bir sistemin belirli yararları var¬ 
dır. Şöyle ki : 

a) Yatırımcı neye dayandığını bilecektir. Örneğin; üçüncü ülkelerden ithalata karşı bir gümrük önce¬ 
liği avantajını. Bu onun uluslararası rekabet edebilir fiyatlarla sunamayacağı malları bir çok durumlarda 

bölgede satmasını mümkün kılacaktır. En azından bazı durumlarda,'yabancı özel firmalar bölgede tesis edi¬ 
len üretim kolaylıklarından yararlanarak bölge pazarlarına mal sağlamayı düşünmeye yönelebilirler. Güm¬ 
rük tercihinin yokluğunda, uluslar arası rekabet edebilir fiyatlarla üretme olanağına sahip oldukları ken¬ 
di ülkelerinden bölge pazarlarına mal sağlama cihetine gideceklerdir. 

b) Böyle bir sistem, uzun dönemli satış anlaşmalarının ticarette olağan veya pratik olmadığı veya 
dünya piyasa fiyatlarının tanımlamanın güç olduğu mallar için de uygulanabilir. 

c) Bu sistem, özel grişim için daha çok cazip olabilir. Çünkü, başlangıçta anlaşmayı sonuçlandırmak 
için hükümet müdahalesi gerekirken, uygulama aşamasında, uluslararası rekabet edebilir, fiyatın ne ol¬ 
duğu konusunda bir anlaşmazlık riski söz konusu değildir. Şüphesiz, üçüncü ülkeler tarafından yapıla¬ 
bilecek dampingi önlemek için diğer ülkeler tarafından tedbir alınması gerekebilecektir. Ancak, böyle 
bir tedbir gereği, ortak amaçlı girişimler için sağlanan gümrük avantajı nedeniyle, pek az durumlarda 
ihtiyaç gösterecektir. 

d) Tek ülke lisansı gibi idari tedbirler. Örneğin GATT'a bir takım itirazlara sebep olabilirse de, 
sistemin kaçınılmaz bir bölümü olmıyacaktır. Taraf olan bütün ülkeler aynı görüşte olduğu takdirde, 
gümrük tercihi belirli olaylarda, bu tür tedbirlerle desteklenebilir. 

e) Bir çok durumlarda, beş yılın ötesdnde satış garantileri sağlamak gerçekçi görünmediğine göre, 
daha uzun bir dönem için gümrüksüz geçiş ve asgari himaye sağlama daha kolay olabilir. Yatırımın ken¬ 
di kendini ödemesi veya uluslar arası rekabet edebilir fiyatlara ulaşma için beş yıllık sürenin yeterli 
olmadığı durumlarda bu daha ilginç olabilir. 

Şüphesiz bir tip anlaşmanın özel problemleri de vardır : 

i) Özellikle başlangıçta ki uyuşma daha güç olacaktır, "prensip'olarak" kabul etme azalacaktır. 
Gerçekte bir mali satmalmada uluslararası rekabet edebilir fiyatlarda fikir birliğine varma genel veya 
asgari dış gümrük üzerinde anlaşmaya varmadan çok daha kolaydır. Bunun anlamı bir kimsenin ödeyebile¬ 
ceği en yüksek fiyatın ne olduğunu tanımlamaktır. Bu sistem bir biri peşine anlaşma memorandumu üzerin¬ 

de uyuşmayı daha güç hale getirir. Hükümetler, bir sanayiye ilişkin fedakârlıkların karşılanması için 

planladıkları sanayilerinden birine bölgesel bir «tatü verilmesinden emin olmak istiyeceklerdir. Bu 

uyuşma engelini yenmek için, ayni veya farklı sektörlere ait bir bölgesel sanayiler demeti üzerinde 

simultene (kendiliğinden) uyuşma eğilimi belirecektir. Bunun yanında; simultene uyuşma farklı projelerin 
farklı olgunluğa erişmesi memorandumdan meydana gelen tüm kazançlara (yararlara) ilişkin tamamiyle 
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dengeli bir sanayi demetine varma olanağının olmaması nedeniyle, genellikle kolay değildir. Başka bir 
pratik yol bir yatırımcının aynı sanayi sektörüne ait fakat ayrı üretim programları olan fabrikaları 
ülkelerin her birinde planlaması ve kurmasıdır. Bu son durumda, yatırımcı üç hükümete dengeli bir sana¬ 
yi demeti takdim edebilir ve kendini, kazanan ülkeler arasında eşit dağılımı ihtiyacı ile tanımlıyabi- 
lir.(identify edebilir). Her hükümete yeterli derecede cazip gelebilecek bir dağıtım görüntüsü düşü¬ 

rebildiği takdirde, bölgesel pazara gümrüksüz girebilme şansını elde edebileceğinin farkında olacak¬ 
tır, 

ii) Bunların ötesinde, bir gümrük, avantajı, en azından görünürde, satın alma taahhüdü kadar em¬ 
niyetli bir garanti değildir. Bir tarif avantajı gerçekte emniyetli bir çıkış emniyeti sağlamaz. Sa¬ 
dece, bölgesel ortak, ülkeler için rekabette belirgin avantaj sağlar. Pakat, bu sayısız durumlarda-dün¬ 
ya piyasa fiyatı nosyonunun (görüşünün) kararsızlığına v.b. hususları dikkate alarak-satm alma taah¬ 
hüdü sadece açık, bir emniyet sağlar. Bunun için reel avantaja sahip olmak mümkün hayali kararlılıktan 

çok daha iyidir. İlâve olarak, serbest (gümrüksüz) gümrük geçişi ile satmalına taahhüdünü birleştir¬ 
mek. mümkündür ve bir çok. durumlarda yararlıdır. 

Bu yeni özellik, (karakteristik.) ortak amaçlı girişimler sisteminin, özellikle özel sektör için 
cazibesini artırmak, üzere önerilmiştir. Bunun adapte edilmesinin bir sonucu olarak özel sektörün il¬ 
gilenmesi açısından ani bir sıçrama olması beklenemez. Başka ülkelerdeki tecrübelerde bunun tedri¬ 

cen olduğu görülmektedir. 

RCD ülkeleri, ortak amaçlı teşebbüsler sistemine teklif edilen gümrüksüz geçiş özelliğinden ya¬ 
rarlanmaya karar verilirse, potansiyel yatırımcıları, bölgece sağlanan fırsatları meydana çıkarmak 
ve özellikle belli sanayi sektörlerinde faaliyetlerin eşit biçimde dağılımı için teklifler getirme 

konusunda cesaretlendirecek, geniş çapta duyurulmuş politikaları beraberinde getirmelidir. Takibedile- 
cek yollar yanında sistemin (rejimin) avantajları belirgin bir biçimde açıklanmalıdır. Bunun özellik- , 
le bölgesel nitelikte projelere ilişkin ve mümkün yatırımcıları cezbedecek. nitelikte olması gerekir. 
Yeni özellikler sunulsa bile, yatırım çevrelerinde, hükümetlerin - karşılıklı iyi ilişkilerinden ay¬ 

rı olarak - sanayi işbirliği için gerçekten bir gerekli ve kararlı çerçeve geliştirmeyi (tesis etmeyi) 
istedikleri konusunda bir takım şüpheler olacaktır. Ortak amaçlı teşebbüsler sisteminîngeliştirilmesi¬ 

ne paralel olarak anlamlı taahhütler adapte edilmesi hükümetlerin ciddiyetinin bir işareti olabilir. 
Aynı zamanda, ortak amaçlı teşebbüslerin sağlandığı avantajları keşfetmek için yalnız özel yatırımcı¬ 
lar değil kamu firmaları, kalkınma bankaları ve diğer kredi sağlayan kuruluşlar da cesaretlendirileM- 
lir. 

Ortak amaçlı teşebbüslere tercihli gümrük, geçişi uyuşması olanağı veren öneri : Uluslararası re¬ 

kabet edebilir fiyatlarla satın alma taahhütlerinin yerini almak üzere geliştirilmemiştir. Yeni öne¬ 
ri sistem için yeni bir cezbedici unsur olacaktır. Bu ilgili potansiyel yatırımcıya ve Hükümetlere, 

belli bir proje için, her duruma uyan Özellikleri seçme olanağını vermek içindir. Bazı durumlarda, 
mevcut sisteme dayalı olarak anlaşmaya varmak daha kolay olabilir. Diğer durumlarda yeni sistemde 

öngörülecek hususlar için tek, yol olabilir. Başka durumlarda da bunların birleştirilmesi daha avan¬ 
tajlı görülebilir. 

Mevcut ortak amaçlı teşebbüsler sistemine ilişkin serbest gümrük geçişi veya teklif edilen yeni 
öneri yetersiz kalırsa belirli bazı geliştirici faktörler de öngörmek yararlı olabilir. Gelecekte 
bir Hükümet eeviyesinde uyuşma konusu olacak ortak amaçlı teşebbüsler, sadece dikkate değer ekonomik 
ölçekte yararların beklendiği geniş kapsamlı projeler olabilecektir. Bu Hükümetler üzerindeki uyuşma zor¬ 
luğunu azaltacak ve uygulamaya konmada* olduğu kadar uyuşmalarda önemli ölçekte süratlendirilecektir. Ger¬ 
çekte bölgesel önemi olan küçük sayıda yoğun projeler hazırlanırsa milli plancılar kolayca belirli önemli 
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yatırım projelerini o-rtal amaçlı teşebbüsler programına dahil etme eğilimi gösterebileceklerdir. Böy- 
leoe, RCD projelerini dikkate almakla milli sanayi gelişmesinin gecikebileceği izlenimi uyandırılmamış 
olur. 

Böylece sınırlı sayıda projeyi, hlikUmetlerin bunların özel sektör için cazibesini güçlendirmeyi 
dikkate alacağını düşünmek mümkündür. Örneğin! ortak amaçlı girişimlerin ürettiği malların ithali için 
mümkün olan en uygun koşullarla birlikte, bu sanayilerin üretimi için gerekli girdiler için de uygula¬ 
nabilir uygun şartların belirlenmesiyle. Özellikle, Hükümetler ortak amaçlı teşebbüsler için ham madde 
ithalatına ilişkin gümrük tarifelerinin ortak amaçlı teşebbüsler üzerinden tamamen kaldırılıp kaldırı- 
lamıyacağı ve en uygun lisans ve döviz şartlarının bu malların ithali için uygulanıp uygulanamayacağı 
hususunu incelemek istiyebilirler. Bunun ötesinde, ortak amaçlı teşebbüslerin tanımlanmaeına ilişkin 
yatırımcı kazancını (yararını) artırmada, belirli bir süre için milli vergi muafiyetinden (tax holiday) 
daha yükeek olabilecek bir tekdüzen (uniform) vergi muafiyeti dönemi tanıyabilir. 

Bölgede sanayi işbirliğine daha büyük bir hareket kazandırmak., teşvik etmek, bölge için gerçek de¬ 
ğeri olan projeleri açıklamak ve tanımlamak, için, bir grup tedbir daha yararlı bir biçimde düşünülebi¬ 
lir. Buna ilişkin iki yöntem ve aracı dikkate almak mümkündür : 

i) Özellikle çeşitli üretim kapasitelerinin daha önce tesis edildiği veya bir seri büyük yatı¬ 
rım projesinin müzakeresinin yapıldığı durumlarda, belirli dallardan üretici ve yatırımcılardan meyda¬ 
na gelen sektör toplantıları organize etmek yararlı olabilir. Ancak, bu toplantılar Bekreterya veya 
bir hükümet tarafından iyi hazırlandığı takdirde yararlı olabilir. 

ii) Milli Planlamada ortak ülkelerde öngörülen veya tasarlanan yatırımların dikkate alınmaması 

önemli bir problemdir. Milli planlar hazırlanırken de ortak teşebbüslerin dalma gözönünde bulundurul¬ 
ması gerekir. Bunu sağlamanın çeşitli yollan ve araçları vardır. En azındap halen mevcut yatırım dup- 
llkasyonundan ayrı olarak, çeşitli planlama örgütleri ortak ülkelerde dikkate alınan projeler hakkın¬ 
da bilgi sahibi kılınırsa her ülkede aynı malın üretimi bir ölçüde önlenebilir. Bu bilgilere dayanarak 

ilgili hükümet ortak ülkelere gereken biçimde müracaat edebilir. Diğer hükümetler ilgi duyarlarsa, üre¬ 
timin bölge düzeyinde dağıtım ve sermaye tasarrufu ve birim fiyatlarını düşürme konularım dikkate ala¬ 
rak danışmalara başlanabilir. Üç ülkenin sanayi yatırım planlarının muntazam karşılaştırılması yapıl¬ 
sa taraflardan biri için inisiyatifi ele almak daha kolay olabilir. Büyük kapsamlı projelerin planlan¬ 

ması ve uygulanması uzun yıllara yayılacağına göre, ekonomik ölçekte mal üretme olanakları ve ihtiyaç¬ 
ların uzun dönemli projekeiyonlarımkarşılaştırmak da özellikle yararlı olabilir. Yılda bir defa Plan¬ 

lama Konseyi'nin toplantısında bu karşılaştırmalara dayanarak fikir alışverişinde bulunulabilir. Top¬ 

lantıya, HCD Sekreteryası veya müstakil uzmanlar tarafından hazırlanan bir envanter veya analiz takdim 
edilirse bu daha yararlı bir biçimde yapılabilir. HCD işbirliğinin mevcut aşamasında, bu karşılaştır¬ 

malar ve görüşmeler yararlı olmayan duplikaeyonlar olsa bile hükümetlerin herhangi bir taahüde girme¬ 

lerini ve faaliyette bulunmalarını gerektirmez. 
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SUMMARY 

The idea of international organisations has grown in the XIX Contury from the need for political 

social, demographic,. collective, psychological, etc., cooperation and has developed fully in the 

XX Century. International organisations has concerned themselves v/ith all aspects of human life# 

Showing differont institutional objectives and responsibilities these organisations have adopted 

the objective of tho dovolopment of nations. 

International cooperative activities have gained special impetus since the Second World war, and 

institutional organisational process of the international cooperation activities have accelerated. Tho 

number of international organisations, an outcome of the roquiromonts far rearranging the short and long 

term interests of nations is around lŞOOj the important ones being around 150. Scxne of the mare important 

ones ore as followed* 1 

Those with heavier political orientations* United Nations Organisations (UNO), Council of Europe(CE), 

The Arab League (AL). 

Those v/ith heavier military orientation* North Atlantic Treaty Organisation (NATO), SouthrEast Asia 

Collective Defense Treaty Organisation (SEATO), Middle East Organisation (METO) - Central Treaty Organi¬ 
sation (CENTO), Warsaw Treaty Organisation (WTO). 

Those with heavier economic orientation* European Economic Com-unity (EEC), General Agreement an 
Tariffs and Trade (GATT), Council For Mutual Econimio Aid (COMECON), Belgo-Netherlands - Luxemburg Rap¬ 

prochement Committee (Benelux), Ecomomic Commission For Europe (ECE), Western European Union (WEU), 
Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD), Regional Cooperation far Development (ROD). 

Regional Cooperation far Development can be considered as a mutual cooperation, ( undertaken by Turkey, 
Iran and Pakistan in 1964) placing emphasis on economic aspects of mutual interaction without being based 

on a written agreement. 

ROD established after the summit conference held in Istanbul on 21 st June 1964 has been perhaps 

conceived as the seed of the first future "Asian Common Market", The principles of RCD has been established 

at the summit oonforonco with the participation of the Heads of the. States of the three countries. Toolmical 

studies conducted after the summit has established the areas where the cooperation was possible, and "tech¬ 
nical committees" were formed with the three countries' teohnical experts participating, to prepare and 

execute the detailed programmes# A "Coordination Committee" was set up to bring together the work of the 
technical comm ittees and to draft a joint report. 

" Regional Planning Council" was established to look into work undertaken ty the technical committees 
and to oversoo tho possibilities of integrating the work into tho national plans and objectives# 

"Regional ilinin trial Cuncil'' was formed to examine and approve the reports prepared by tho Rogional Plann¬ 

ing Council. 

The RCD Secretariat, with its headquarters in Tehran is responsible for the circulation of information and 

docuraonts among tho three countries, and with the organisation and preparation of the council and the committee 

meetings and reports# 

RCD structured as? (i) Ministerial Council, (ii) Planning* Council, (iii) Coordination Committee- , 

(iv) Technical Committees, and (v) Secretariat# 

Presently activo committees are * (i) Committee on Industry, (ii) Committee on Petroleum and Potro-
Chemicals, (iii) Committee on Trade, (iv) Committee on Transport and Communications, (v) Committee on 
Technical Cooperation and Public Administration, (vi) Commitoe on Social and Cultural Affairs, and 

(vii) Coordiontion Committee# 

The objeotivo of this study, rather than making an overall evaluation of RCD, is to evaluate the 

"Joint Purpose Enterprises" considered as one of the ba3io activities effecting the economic cooperation 
among the throo countries# 
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Tho methodology adapted in carrying out the study covers the examination of the written material 
on ROD, and conducting interviews with the relevant persons# 

In order to establish the eoonomic base of the study, information on the sooio-eoonoraic structure and the 

objectives and priorities set forth in the development plans of tho ROD countries is given with comparative 

evaluation# This has arisen as a necessary pre-condition in order to establish whether, in the future, it 

would be possible for the three RCD countries to undertake economic cooperation# 

The synthesis of tho economic development parameters have produoed the following results t Tho three 

countries have attained comparatively similar development levels, or are in the position of attaining in the 

future* This global result hides the structural discrepancies inherent in individual s^otors# 

For the prosont Iran, compared with the other partners, is less developed in heavy industry# In 

export experience, Pakistan's industry has the lead. On the other hand, high level finanoial mobility 

and petroleum resources of Iran is observed as a potential for accelerated industrial development and for 
overtaking her partners in the development process in the near future# 

At the Istanbul summit conference it was decided upon to undertake some of the projects jointly# The 

idea of RCD joint purpose enterprises was conceived and has evolved when it was observed at the summit thatj 

"Joint purpose projects would feed the requirements of three countries# There were 

several projects for which none of these countries can provide a sufficient domestic 

market, yet they oould be viable projects if the total requirements of the three countries 

are taken into consideration*" 

At the first session of the Ministerial Council and the Regioanl Planning Council held in Tehran in 

September 1964, it was decided that under the RCD aegis joint purpose enterprises can be undertakon in 

various formsJ 3uch as joint ownership, either in the public and/or private sectors, ownership by one 

country or metre far providing supplies to the others, establishing production facilities in one country 
for which raw materials is produced in the other, and long-torm purchase agreements based on productive 

facilities in any of the countries# 

Tho examination of the available data shows that the industrial structure of the three countrios 

has gaps that can bo filled by new production units# 

Import substitution is not at a sufficient level in all intormodiate and investment good3. 
Durable consumer goods have a relativley low level value, i.e generally they are in tho nature of boing 

assembling plants# In many instances production of all groups of goods is not available. There is an apparent 
insufficiency in tho structure of the industry# 

RCD joint purpose projects are implemented under tho rulo3 and regulation established in tho projeot 

agreement dooumonts# Tho system can be carried out through joint investments as well as through giving 
purchasing guarantoos# In the realization of the projects, special attention is given to the utilization 
of the exports available capacities and raw materials of the partner countries# 

Ih tho establishment of the joint purpose enterprises 8 criteria is taken into consideration# Tho 
most important of those arej (i) products of these enterprises should be at international prieo lovol, 

(ii) the quality and tho standards of the products should bo at internationally acceptable levels# 

Up to dato, Memorandum of Undertstanding has been signed for 35 joint purpose projects. sîloven of 

theso projects kavo started production and some of tho others shall start production in the near future# 

Of the active projects, 5 ar© in Turkey, 1 in Iran and 5 in Pakistan# 

The projects are in varying scales covering differing industrial aroas# Ba3icly the concentration 
I 

has boon in chomicdl goods, petro-chemioaİ3, and electrical industries# 7/hen the projects reached tho 
desired level of implementation, they will effect not only the interregional trade, but aİ30 t \o productive and 

employment structures, balance of payments of the partnors and thooconomio growth of the Region# This 
would also have a positive effect on the creation of moro desirable interest in the RCD oooporutive efforts# 
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The mast important special foa+ure of the projects is the long term comrnitmsnt to purchase the produced 

goods-# These joint purpose enter prises wore envisaged, to attrnot both public ^and private onterpronoaurs# 
The second important feature is the condition to attain comparability \rith international prices mid standarda# 

üJven where the rorld prices are available, international cor.ıpotitioni» cartel arrangements, technological 

ctosoageoand international dumping conditions are important problem areas# In some oases relatively higher 

transport oosts is another important bcttleneok# For instance, joint purpose enterprises shall in most 

cooes create now trade connection between Turkey and Pakistan# 

. 3peodi&l attention was givoh to whether customs preforonoob can bo made available far the good3 produced 

tğr tbya purpooo ant or pr isos as a tool for the development of the system* Furthermore, it is possible 

to join the purchasing committment with a duty freo flow policy which would be of benefit in many cases# 
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