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Öz 

Az geli mi lik, yar m yüzy l a an bir süreden beri dünyan n önemli sorunlar ndan 
biri olarak kabul edilmi olmas na ra men deneyimler, bunu önlemeye yönelik çabalar n 
yetersiz, uygulanan politikalar n ço u kez sonuçsuz kald n göstermektedir. Özellikle 
80 li y llardan bu yana ya anan küreselle me süreci ülkelere, dünya ticaretine kat lmak 
suretiyle iktisadi refah seviyelerini yükseltme imkan sa lamakta ve bu yönde Dünya Tica-
ret Örgütü ne önemli roller sunmaktad r. 

Anahtar Kelimeler : Kalk nma, Uluslararas  Ticaret, Dünya Ticaret Örgütü  

WORLD TRADE ORGANIZATION S EFFORTS ABOUT IMPROVING OF                                          
INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT  

Abstract 

Under developement has been on of the most important problems for a period 
more then a half century although some experiments has shown that the efforts to prevent it 
is madequate and the enforced policies are mostly in conclusive. Globalization period, 
which has been lived especially since the 80 s, has provided the opportunity to raise the 
level of high living for countries with the condition of world trade participation. And also it 
offers important rolls to World Trade Organization. 

Keywords: Development, International Trade, World Trade Organization (WTO)  

1. G R

 

Fakirlik unsuru olarak ele al nan dü ük gelir seviyesi, bireylerin yetersiz 
beslenmeleri, çevresel bozulma gibi konular günümüzde dünyan n çözülmesi gere-
ken öncelikli sorunlardand r. nsanl k, elveri li çevre artlar nda iktisadi zenginli-

in ve sosyal refah n payla lmas gibi konularda bir araya gelebilecek iken günü-
müzde dünya nüfusunun önemli bir bölümü olumsuz yöndeki sosyo-ekonomik ve 
çevresel geli meler k skac nda bocalamaktad r. 

Son 50 y l içinde dünyada GSMH iki kat artarken, gelir da l m ndaki e it-
sizlik üç kat na ç km t r. Yirmibirinci yüzy l n ilk çeyre inde dünya ticareti Kuzey 
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Amerika, Avrupa ve de Uzakdo u gibi ana merkezlerde toplanm , uluslararas 
kurulu lar n sa lad klar sermaye deste i ülkeleri az geli mi lik sürecinden kurta-
ramam , Kuzey-Güney aras ndaki kalk nm l k fark ortadan kald r lamam t r. 
ABD, AB ve Japonya dünya nüfusunun % 15 ini olu turmalar na kar n, dünya 
gelirlerinden ald klar pay % 80 den fazlad r. Dünyada 1 milyar 200 milyon ki i 
günde 1 dolardan az bir parayla ya arken, en zengin yedi ki inin serveti toplam 650 
milyon ki inin ya ad 49 ülkenin GSYIH s na kar l k gelmektedir (UNDP, 
2008) Söz konusu servet da l m , fakirlerin ya ad Güney i uzun bir süre zen-
ginlerin ya adigi Kuzey in güç odaklar na mahkûm etmi tir. Bununla birlikte, 
günümüzde fakirli in getirdi i önlenemeyen bula c hastal klar, çevreyle ilgili 
bozulma, terörizm gibi sorunlar n küresel nitelikte olup s n r tan mamas , zenginle-
ri de fakirlerle ayn kaderi payla maya sürüklemi tir. Birle mi Milletler Kalk nma 
Program (UNDP) ara t rmalar na göre, e er dünyadaki kalk nma h z

 

mevcut se-
viyesinde devam ederse, açl n ortadan kalkm olmas için 130 y l beklemek ge-
rekecektir. 

Az geli mi lik, 20. yüzy lda kendisine rol biçilen aktörlerin iktisadi politi-
kalar nda kinci Dünya Sava sonras ndan beri çözülmesi gereken öncelikli sorun 
olarak yer etmi olmas na ra men, kalk nman n çeli kili yüzü günümüz dünyas n n 
bir gerçe i olmaya devam etmektedir. Özellikle çok uluslu irketlerin ve hükümet-
lerin iktisadi kalk nma sürecinde izlemi olduklar politikalar, özellikle küreselle -
me sürecinde uluslararas ticarete, dolay s yla Dünya Ticaret Örgütü ne (GATT) 
önemli i levler yüklemi tir. Bu makalede DTÖ nün, uluslararas ticaretin geli ti-
rilmesine yönelik çabalar n n iktisadi kalk nma sürecine nas l etki etti ini ortaya 
koymaya çal aca z.  

2. KT SAD  KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEB L RL

 

Rostow a göre, bütün toplumlar n geçirmek durumunda olduklar iktisadi 
kalk nma süreci tüketim toplumuna dönü me a amas yla son bulmakta, dolay s yla 
çevresel endi elere yer vermemekteydi (Rostow, 1962;96). Önceleri ki i ba na 
dü en gelir seviyesi ile ifade edilen iktisadi kalk nma kavram , 1960 lardan sonra 
çevre kirlili ine ili kin endi eleri de içermeye ba lam t r. ktisadi kalk nman n 
sürdürülebilmesinin sosyal ve çevresel boyutunun ihmal edilerek sa lanamyaca 
bugüne kadar haz rlanan pek çok raporla ortaya konmu tur.   

2.1. Tan m  

ktisadi büyüme sanayi devrimi öncesinde, tar msal üretimdeki art

 

ifade 
ediyordu. Ancak ülkelerin iktisadi refah düzeylerinin uzun vadede ki i ba na dü-
en büyümeye ba l olarak ölçülmesi, demografik faktörün üretimi dengeleyen bir 

unsur olarak görülmesine neden olmu tur. Bu durum biri, sanayile me sonras or-
taya ç kan kirlili in giderilmesi ve di eri, pek çok geli mekte olan ülkede görülen 
nüfus patlamas n n önüne geçilmesi eklinde olmak üzere çevre korumaya yönelik 
iki ayr stratejinin geli mesine yol açm t r.  
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Kalk nma geni anlamda, sosyal, ekonomik ve politik aç dan bir toplu-

mun yap s nda geçirmekte oldu u de i im olarak tan mlanabilir. ktisadi aç dan 
ele al nd nda ise büyüme kavrami ile yak nl k arz etmektedir. Gerçekte kalk n-
ma ve büyüme kavramlar n ay rmak mümkün de ildir, çünkü iktisadi büyüme 
olmadan kalk nma olamayaca gibi, kalk nmas z bir büyüme de süreklilik göster-
meyecektir

 

(Furtado Celso, 1970;16). ktisadi büyüme, ki i ba na dü en milli 
gelirin ve üretimin art olarak da tan mlanabilir (Kindleberger, 1965;3). ktisadi 
büyüme, sistemdeki yap sal de i iklikler sonucu olu abilen ekonomik iyile melerin 
de e li inde gerçekle en, basit ya da karma k bir iktisadi birimin boyutundaki 
sürekli art t r (Perroux François, 1966;239). Di er bir ifadeyle iktisadi geli me 
farkl geli mi lik düzeyleri aras nda üretim faktörlerinin elverdi i ölçüde iyiye 

do ru bir geçi olarak ifade edilebilir (Samuelson, 1982;437). ktisadi kalk nma 
ise bir toplumun, sosyal ve zihinsel olarak geçirdi i, reel üretiminin sürekli bir 
biçimde imkân verecek de i melerin bile imi olarak tan mlanabilir (Perroux, 
1965;155). Bir ekonomide üretim fonksiyonundaki de i melerin sonucu olan ikti-
sadi geli me talebin yap s n de i tirmek suretiyle yap sal de i imi, yani iktisadi 
kalk nmay sa lamaktad r. 

Daha sonraki yakla mlarda ise iktisadi kalk nman n, büyüme yan nda pek 
çok ölçütü de içerdi i ele al nm dolay s yla ekonomik büyümenin tek ba na kal-
k nman n küçük bir boyutunu ortaya koyaca vurgulanm t r (Berr ve Harribey, 
2005;14).  

ktisat teorilerinden biri büyümeyi insan davran n etkiledi i ölçüde, sa-
dece do al kaynaklarla ilgilenmek eklinde tan mlamaktad r (Lewis,1962;15). 

Birle mis Milletler bünyesindeki, kalk nma ve çevre konusunda kurulmu

 

bulunan komisyonunun (UNDP) 1987 y l nda yay nlanan Brundtland raporunda 
sürdürülebilir kalk nma, « gelecek nesillerin refah n

 

riske atmadan, mevcut ihti-
yaçlar n giderilmesi» eklinde tan mlanmaktad r. Sürdürülebilir kalk nma, insan ile 
do a aras nda denge kurarak do al kaynaklar tüketmeden, gelecek nesillerin ihti-
yaçlar n n kar lanmas na ve kalk nmas na imkân verecek ekilde bugünün ve ge-
lece in ya am n ve kalk nmas n programlama anlam n ta maktad r. Sürdürülebi-
lir kalk nma sosyal, çevreyle ilgili, ekonomik, mekânsal ve kültürel boyutlar olan 
bir kavramd r.  

2.2. Fakirli in K s r Döngüsü 

Yve Lacoste taraf ndan 1970 y l ki i ba na dü en GSMH verilerine daya-
narak dünya co rafyas  sosyo-ekonomik aç dan bir s n fland rmaya tabi tutulmu tu. 
Daha ziyade üçüncü dünya diye tabir edilen ülkeler grubunun iktisadi kalk nma 
sürecinde kar la t klar sorunlar ortaya koymaya yönelik bu diyagramda Kuveyt, 
sviçre, sveç, ABD, Almanya, Kanada, Fransa gibi ülkeler 8000 ile 13000 dolar 

aras nda de i en ki i ba na GSMH ile en yukar larda yer al rken Banglade , Çin, 
Hindistan, Afrika, Ortado u, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden olu an büyük 
bir nüfus kitlesinin ki i ba na dü en GSMH s 2000 dolar n alt nda seyrediyordu 
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(Lacoste, 1981;58) 1970 li y llardan günümüze, baz ülkeler ortaya koyduklar 
hamlelerle ki i ba na dü en GSMH art nda ba ar örne i sergilediler. Günümüz-
de dünyan n ikinci büyük ekonomik gücü olan Japonya y , yo un nüfuslar na ra -
men Çin ve Hindistan n sergiledi i geli meyi, sonradan sanayile en ülkeler olarak 
da an lan baz Uzakdo u ülkelerini bu duruma örnek göstermemiz mümkündur. 

üphesiz ki bu süre içerisinde sosyo-ekonomik aç dan kullan lan geli mi lik ölçüt-
lerinin say s da artm t r. Ancak UNDP raporlar n n ortaya koydu u geli mi lik 
tablosuna göre, sadece 1970 li y llardaki geli mi lik ölçütlerini dikkate alsak dahi 
dünya nüfusunun büyük bölümünün fakirli in k skac ndan kurtulamad , bir ger-
çektir.   

Bireylerin gelir seviyesindeki art , artan tasarruflar n üretken yat r mlara 
yönlendirilmesi sonucu, sermaye birikimini dolay s yla da verimlili i art rmakla 
beraber gelirin kullan m hem bireyler hem de ülkeler aç s ndan ayn

 

nitelikte ol-
mamaktad r. Az geli mi ülkeler, içinde bulunduklar sosyo-kültürel yap  nedeniyle 
üretim faktörlerinin kullan m nda birtak m sorunlarla kar la maktad rlar. A a da-
ki ekilde ( ekil 1) de görüldü ü gibi üretim araçlar n uygun ekilde kullanama-
yan ülkeler, iktisadi faaliyetlerini k s r döngü içerisinde devam ettirmektedirler.   

ekil 1: Fakirli in K s r Döngüsü 

Kaynak : Samuelson Nordhaus, 2005 s.587.  

Dü ük seviyeli ser-
maye birikimi       

Dü ük seviyeli ve-
rimlilik  

Yetersiz tasarrular 
ve dü ük 
seviyeliyat r mlar       

Dü ük seviyeli 
ortalama gelir

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :25 Y l:2008/2 (209-224 s.)  

213

 
Ortalama gelir seviyesinin dü ük olmas , yat r mlara yöneltilmesi gereken 

tasarruflar n da dü ük seviyede olmas sonucunu do urmakta, dolay s yla kalk-
nmay sa layacak sermaye birikiminin olmamas

 

iktisadi faaliyetlerde verimlili i 
azaltmaktad r.  

Sermaye birikiminin, teknik geli melerin ve insan niteli indeki iyile mele-
rin bir sonucu olan verimlili in artmas , yat r mlar n niteli ine ba l olarak ortaya 
ç kmaktad r.1Teknik geli meler sa lanmas

 

durumunda üretim faktörlerindeki yo-
klu un üzerine ç k labilmekte, sa lanamamas halinde ise verimlilik dü mektedir 
(Furtado Celso, 1989;16). Teknoloji ile desteklenemedi inden ve ilerlemenin ya-
va l ndan dolay

 

az geli mi ülkelerde sermayenin verimlili i dü ük olmaktad r 
(Lewis, 1971;212). Bu durumda ise, üretim kapasitesinin büyük bölümü toplumun 
zorunlu ihtiyaçlar n kar lamak amac yla kullan lmakta ve gelir da l m

 

dengesiz 
olmaktad r. Üretimde verimlilik, toplumun çok küçük bir kesimi taraf ndan 
sa lanmas na ra men toplumsal talebin büyük bir bölümü sanayi ve hizmetler gibi, 
tar m d ürünlere yönelmekte dolay s yla sermaye birikimi d kaynakl bir faa-
liyetin varl n zorunlu k lmaktad r. Verimlili in dü ük, ve gelir kaynaklar n n 
s n rl olmas toplumun neredeyse tamam na yak n bir k sm n n de i im ekonomi-
sinin d nda kalmas na neden olmaktad r. Bu durum, bireylerin kendi ihtiyaçlar n

 

kar layabilecek bir üretimi gerçekle tirmelerini zorla t rmaktad r.  

Sermye birikiminin yetersizli i, yeni makine ve teknoloji al m n n yap la-
mamas , üretimin h zl büyümesine engel olmaktad r. Böylece dü ük verimlilik 
seviyesi, gelirlerin de az olmas na yol açmaktad r.   

2. 3. ktisadi Geli mede D  Ticaretin Yeri 

D ticaretin ulusal gelirdeki pay bir ekonominin büyüklü ü hakk nda fikir 
vermektedir. Genel olarak, hacmi küçük olan ekonomilerde d  ticaret ulusal gelirin 
büyük bölümünü olu turmaktad r (Perroux, 1972;129). Ekonominin sektörlerini 
do rudan etkileyen d ticaret, büyük ekonomilerden ziyade küçük ekonomiler için 
avantaj olu turmaktad r. D  ticaret; 

-uzmanla ma ve pazar n büyümesi sayesinde iktisadi verimlili in artmas n 
sa lamakta, 

-sektörler aras ndaki dönü ümü uyaran bir motor görevi yapmakta, 
-ülkeye teknoloji giri i sa lamaktad r (Futado, 1976;178). 

ngiltere ve sviçre gibi çok say daki ülkenin, iktisadi büyümelerini d ti-
caret üzerine kurduklar bir gerçektir. 1820 de ngiltere deki pamuk üretiminin 
yakla k % 60 d pazarlara yönelikti (Rostow, 1962;64). Ayn ekilde, ngilte-
re de ticari kapitalizmi sanayi kapitalizmi takip etmi

 

olmas

 

dolay s yla ticaret 

                                                

 

1  Perroux, teknolojik geli menin tek ba na, i gücü verimlili inin fiziki art n sa layaca n , ancak 
net yat r mlar n olmamas durumunda söz konusu verimlilik art n n göreceli olaca n belirtmek-
tedir. 
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sektörü sanayi sektörünün geli mesinin ve de sermaye yat r mlar n n kayna ola-
rak görülebilir. D ticaretin ekonomi üzerindeki rolünü göstermesi bak m ndan 
Japonya iyi bir örnektir. Japonya, uluslararas ticaretin rolü sayesinde yabanc tek-
nolojilerin sergilendi i bir ülke olarak kimya ürünlerinde oldu u gibi, sanayi dalla-
r n n ço u Avrupal ve Amerikal firmalar n i birli i ile gerçekle tirilmi tir 
(Perroux, 1972;133).  

Güneydo u Asya ülkelerinde de h zl büyüme ihracat n art yla olmu tur. 
Bu ülkeler 1963-1984 döneminde y ll k ortalama % 15,2 oran nda büyüme kay-
detmi lerdir. Birbirine ba l birçok nedenden dolay ihracat n geli mesi ekonomik 
büyümenin motoru i levini yerine getirmektedir. hracat, iç tüketim yoluyla üretim 
faktörlerine yönelik iç talebi uyarmakta, ayn zamanda üretim art

 

için gerekli 
olan araç gereç ve ara mal ithalat n n finansman n garanti eden döviz kayna n 
olu turmaktad r  (Balassa et Williamson, 1989;15). Az geli mi ülkeler söz konusu 
oldu unda ise d ticaret büyük öneme sahiptir ve d

 

ticaretten kaynaklanan fay-
dalar ulusal gelir üzerinde büyük etkiler yapmaktad r ( Singer, 1950; 473). Ancak, 
ulusal ekonomide d ticaretin a rl n n olmas daha ziyade az geli mi li in ve 
dü ük ulusal gelirinin bir göstergesidir ( Myrdal 1958;319).  

3. KT SAD GEL MEDE ULUSLARARASI KURULU LARA 
VER LEN ROL 

1944 te var lan Bretton Woods anla malar

 

kinci Dünya Sava sonras 
uluslararas ekonomik düzene damgas n vurmu tu. Sava

 

ekonomisinden serbest 
piyasa ekonomisine geçi in kurumsal çerçevesi GATT, IMF ve Dünya Bankas 
olmak üzere üç ana unsur uzerine in a edilerek tan mlanm t . Çevre korumac l

 

aç s ndan geleneklere oldu u kadar kurumlara, kanun ve kurallara ihtiyaç vard . 
Fakat çevresel sorunlar n, sava sonras nda henüz bilinmemesi nedeniyle uluslara-
ras kurulu lar n tümü çevreye kar duyarl de ildi. Küresel sorunlara kar duyar-
l l k uluslararas kurulu lardan baz lar n n bu alandaki konulardan biri üzerinde 
yo unla malar ndan ibaretti. ktisadi geli menin çevresel boyutu üzerindeki tart -
malar 1960 l y llardan sonra ortaya ç km t .  

Tablo 1. Uluslararas Kurumlar n Tarihi 

1944 Bretton Woods Anla malar

 

GATT 
Ticaret ve Gümrük Tarife-
leri Genel Anla mas

 

(Gen-
eral Agreement on Tarifs 
and Trade) 

IMF 
Uluslararas

 

Para Fonu (In-
ternational Monetary Fund)  

IBRD 
(International Bank for 
Reconstruction and 
Development)  

1971 Bretton Woods Sisteminin Çökü ü 
OMC  IMF Dünya Bankas

 

1986 Washington Mutaba-
kat

  

Brundtland Raporunun 
yay nlanmas

 

Kaynak : Burgenmeier, 2005;32 
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3.1. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nün Geli imi  

DTÖ, dahilinde bulunan ülkelerin ticari anla malar n belirli bir çerçevede 
pazarl klar n yapt klar , kar la t klar

 

ticari sorunlar

 

aralar nda çözebilmek ama-
c yla bir araya geldikleri bir örgüttür. DTÖ nün yapt her ey, ülkeler aras nda 
konu ulup görü ülen konular n sonucu olarak ortaya ç kmaktad r. DTÖ taraf ndan 
günümüzde sürdürülen çal malar ise büyük ölçüde Uruguay müzakereleri olarak 
adland r lan 1986 dan 1994 e kadar devam eden çal malarla, GATT çerçevesinde 
ele al nan daha sonraki pazarl klar n sonucudur. DTÖ 2001 y l nda kalk nma için 
Doha Program n kabul etmi  ve bu tarihten itibaren bu alandaki yeni müzakerele-
ri gündemine alm t r (WTO; 2005). DTÖ 1998 de yani kurulu unun ellinci y l nda 
Cenevre de yap lan toplant da ikinci kez Bakanlar düzeyinde toplanm t r. Çal -
malar n dönemler (rounds) halinde devam ettirmektedir. 

Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anla mas (General Agreement on 
Tarifs and Trade) uluslararas ticareti, haklar ve sorumluluklar aç s ndan düzenle-
yen çok tarafl bir anla mad r. 1947'de ço unlu u güney ülkelerinden olu an 23 
ülke taraf ndan imzalanarak 1 Ocak 1948'de de yürürlü e girmi tir.2 GATT' n ku-
rulu amac ; 

- gümrük vergilerini, tarife d

 

engelleri ve tercihli anla malar

 

azaltarak, 
uluslararas ticaretin önündeki tüm engelleri kald rmak,  

- ticarette ay r mc uygulamalara son vermek ve kar l kl l k ilkesini uygu-
lamak suretiyle uluslararasi ticareti kolayla t rmak olarak belirlenmi ti.3 23 kurucu 
üye, 45 bin kalem mal n gümrük tarifinde kar l kl taviz vermi tir. Buna göre, 
ticari ili kilerin tümünde kar l kl l k ilkesi kabul edilmi , bütün kurallar n herkese 
e it olarak uygulanmas sa lanm t r. Bir dizi görü meler ya da çok tarafl

 

ticari 
müzakereler sonucunda GATT, zengin ülkeler aras nda 1950 de % 25 olan ticari 
engelleri 2000 y l nda % 3 e indirmeyi öngörmü tür. Ancak 1973 ten sonra ya a-
nan krizler dolay s yla ülkeler ticari engelleri yeniden koymu lar, hatta tekstil ürün-
lerine yönelik ithalat k s tlay c önlemler ve kotalar 2005 y l na kadar devam et-
mi tir. Buna ra men, Brezilya, Tayvan, Güney Kore gibi ülkeler Bat ülkelerine 
yönelik ihracatlar nda çesitli indirimlerden yararlanmak suretiyle sanayi ürünleri 
ihracat n art rm lard r. GATT bünyesine dahil olan geli mekte olan ülkeler 
1960 tan beri kay r lan ülke statüsünden yararlanm lard r. Geli mekte olan 95 ülke 
1990 y l nda uluslararas ticaretin 4/5 ini olu turuyordu.4 

                                                

 

2  Söz konusu ülkeler Avustralya, Belçika, Brezilya, Birmanya, Kanada, Seylan, ili, Çin, Küba, 
Çekoslovakya, Fransa, Hindistan, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Pakis-
tan, Zimbabi, Suriye, Güney Afrika, ngiltere, ABD den olu maktad r. 

3  Most Favoured Nation (MFN), Normal Trade Relations (NTR) olmu tur. 
4  Bu ülkeler, geli mi ülkelere yönelik ihracatlar nda gümrük indirimlerinden yararlan yorlar, ihraca-

t te vik amac yla geli mi ülkelere otomatik olarak verilmeyen bir hak olan subvansiyonlar uygu-
luyorlar, bununla birlikte geli mi ülkelere kar korumac bir yap olu turuyorlard . 
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Gümrük ve Ticaret Genel Anla mas

 
(GATT), 1 Ocak 1995 y l nda 123 

üyesiyle birlikte Dünya Ticaret Örgütü (DTO) ne dönü mü tür. Üye say s 2007 
y l nda 150 ye ula an DTÖ nün genel özelliklerini u ekilde özetleyebiliriz: 

- 2/3 si geli mekte olan ülkelerden olu up, dünya ticaretinin 1/3 ini temsil 
etmektedir. 

- 1/3 i geli mi ülkelerden olu maktad r ve dünya ticaretinin 2/3 sini temsil 
etmektedir. 

- Vietnam (2007), Suudi Arabistan (2005), Kamboçya (2004), Çin (2001) 
ve H rvatistan (2000) en son üye olan ülkeler grubunu olu turmaktad r. Rusya, 
S rbistan, Cezayir, ran, Sudan, Etyopya ise DTÖ ne üye olmayan ülkelerin 
ba l calar d r. Uluslararas

 

Para Fonu (IMF) ndaki uygulaman n aksine her ülke bir 
oy hakk na sahip olup kararlar mutabakat sa lanmak suretiyle al nmaktad r.  

3.2.  Ticaretin Küreselle mesinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nün 
Rolü 

Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anla mas (General Agreement on 
Tarifs and Trade) 1994 ten itibaren Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde temsil edil-
mekte olup söz konusu de i im, kurumun misyonuna da yans m t r. 

-DTÖ, kelimenin tam anlam yla uluslararas bir örgütttuür. GATT ise son 
zamanlarda kurumsalla maya do ru gitmekle birlikte, ad ndan da anla laca üze-
re sadece bir anla madan ibaretti.  

-DTÖ, sanayi mallar , hammaddeler, tar m ürünleri, hizmetler, fikri mülki-
yet haklar , uluslararas standartlar gibi dünya ticaretini ilgilendiren konular n tü-
münü düzenlemeyi amaç edinmi tir. GATT n faaliyetleri ise sadece mal ticareti, 
tarifelerle s n rlanm t . 

-DTÖ, ülkelerin uygulad klar sübvansiyonlar, baz

 

sektör veya üreticilere 
yönelik kar l ks z yard mlar gibi iç düzenlemelerine ili kin sorunlar (s n rlar n 
içini) ele almay hedef edinmi tir. Halbuki GATT ülkelerin gümrük vergisi ya da 
kotalar gibi d ticarete ili kin sorunlar n (s n rlar n n d n ) ele almay

 

amaç 
edinmi ti. 

Bunlardan SPS; sa l k tedbirlerinin uygulanmas na ili kin kanun, TRIPS 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights); Ticaretle Ba lant l Fikri 
Mülkiyet Haklar Anla mas , TBT (Technical Barriers to Trade); ticaretteki teknik 
engeller konusunda anla ma, GATS (General Agreement on Trade in Services); 
Hizmet Ticaretine ili kin Genel Anla ma. Halbuki GATT, tarifeler ve kotalar arac -
l yla kay r mc l k yap lmamas n öngörüyordu. 

Mal ticaretine ili kin çok tarafl anla malar, DTÖ ne üye ülkelerdeki ticari 
kurulu lar n birbirleriyle adil rekabet ko ullar nda ticaret yapabilecekleri serbest ve 
aç k bir ticaret sisteminin olu turulmas n hedeflemektedir. GATT ve onun tamam-
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lay c anla malar baz basit ilke ve kurallara dayanmaktad r. GATT n çerçevesini 
olu turan dört temel kural a a daki gibi s ralayabiliriz: 

- Tarifeler arac l yla yerel sanayinin korunmas : Üye ülkelerin yerel üre-
timlerini yabanc rekabete kar koruyabilmelerini öngörmektedir. Ancak bu koru-
ma, tarifeler arac l yla gerçekle tirilebilmekte, miktar k s tlamalar baz s n rl 
durumlar d nda yasaklanmaktad r.  

- Ba l tarifeler: Üye ülkeler, yerel üretime yönelik korumac l azaltma-
ya veya kald rmaya zorlanmaktad r. Çok tarafl ticaret müzakerelerinde, dü ürülen 
tarifeler her ülkenin ulusal tarife taviz listelerinde s ralanarak ilave art lara kar 
ba lay c hale gelmektedir. Listeler bu ekilde GATT hukuk sisteminin ayr lmaz 
bir parças olmaktad r. 

- En çok kay r lan ülke muamelesi (MFN): Bu kural, ithal ve ihraç edilen 
mallar bak m ndan tarifelerin ve di er uygulamalar n, ülkeler aras nda ayr m ya-
p lmaks z n uygulanmas n gerektirmektedir. Buna göre bir ülkenin ithal ürünleri-
ne, di er ülkelerden gelen ithal ürünlere k yasla daha yüksek gümrük vergileri uy-
gulama olas l ortadan kalkmaktad r. Ancak bu uygulaman n, tercihli ya da güm-
rüksüz oranlara tabi olan bölgesel ticaret düzenlemeleri türünden istisnalar vard r. 
Bunun yan s ra Genelle tirilmi Tercihler Sistemi taraf ndan sunulan istisnalar da 
mevcuttur. Bu sistem uyar nca, geli mi ülkeler geli mekte olan ülkeler men eli 
mallar gümrüksüz ithal etmekte ya da tercihli tarife uygulamakta ancak di er ülke-
ler men eli ithal mallara MFN vergilerini uygulamaktad r. 

- Ulusal muamele kural : Bu kural, iç vergilerin ve iç düzenlemelerin uy-
gulanmas

 

çerçevesinde ithal ürünler ile benzer yerel mallar aras nda ayr mc l 
yasaklamaktad r. Gümrük vergilerinin ödenmesiyle bir ürün ülke pazar na girdik-
ten sonra uygulanan bir iç verginin (sat vergisi veya katma de er vergisi gibi), 
ulusal veya yerel kaynakl bir ürüne uygulanandan daha yüksek oranda uygulanma-
s söz konusu de ildir. 

Yukar da s ralanan kurallara ek olarak, ithalatç ülkenin gümrüklerinden 
giri yapan ürünleri yönlendiren genel kurallar da bulunmaktad r. Bu kurallar, dört 
temel kural tamamlamaya yöneliktir (UNCTAD/DTÖ (ITC) Commonwealth 
Sekreteryas (CS) 1999;5-9, 72- 91). 

- DTÖ, AB nin talebi üzerine ve ülkeler aras ndaki anla mazl klar n dü-
zenlenmesine yonelik bir sistemi (DSB; Dispute Settlement Body) de içermi tir. 
Bu ekilde ülkeler aras nda yap lan kar kl anla malar engellenerek güçlü ülkele-
rin zay f ülkeleri ezmesinin önlemesi amaçlanm t r. Bu çerçevede çelik ithalat na 
uygulanan vergiyi art rmas üzerinde ABD 2003 y l nda DTÖ taraf ndan suçlu 
bulunmu tur. 

2001 y l nda DTÖ Doha (Katar) görü meleri kalk nma hamlesini hedef al-
m bu çerçevede geli mi olan ülkelerin tar m ürünleri pazarlar n geli mekte olan 
ülkelere açmak suretiyle bu ülkelerin ihracatlar n art rmalar n hedeflemi tir. Tü-
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rev ilaçlar n baz lar n n üretimi konusunda patent hakk istisnas n n sa lanmas , 
kendilerine kar uygulanan antidamping kurallar n n azalt lmas , sosyal ve çevre-
sel baz kurallar n dahil edilmemesi vs., dikkate al nd nda geli mekte olan ülkele-
rin Doha konferans nda baz  konularda istediklerini elde ettikleri görülmektedir. 

2003 y l nda Canacun da devam eden görü melerde geli mekte olan ülke-
ler, AB nin Avrupa Ortak Tar m Politikas (Common Agricultural Policy, CAP) 
çerçevesinde korumac l örne inde oldu u gibi geli mi ülkelerin pazarlar ndaki 
korumac l n azalt lmas n sa lamaya çal m lar, geli mi kuzey ülkelerinin uy-
gulad klar sübvansiyonlar n geli mekte olan ülkelerin bu ülkelere yönelik tar m 
ürünlerinin rekabet gücünü azaltt n gündeme getirmi lerdir. Sonuç olarak müza-
kereler eker, s r eti, süt ürünleri, pirinç, bu day, meyve ve sebzeler gibi sadece 
birkaç kalemden olu an ürün grubu üzerinde yo unla m t r. 

Temmuz 2004 te Cenevre de yap lan görü melerde AB ve ABD tar ma 
yapmakta olduklar destekleri azaltmak yönünde uzla maya varm lar, ancak Kore-
li üreticilerin bu pazara yönelik korumac l k istemesi, Amerikal pamuk üreticileri-
nin sübvansiyon talepleri, Fransa n n Avrupa Ortak Tar m Politikas na (CAP) 
mümkün oldu u kadar uzun süre tutunmak istemesi gibi mevcut sorunlar n çözüm-
lenememesi ülkeleri yava yava DTÖ d nda ikili anla malar yapmaya yönlen-
dirmi tir. 

2005 y l nda Hong-Kong ta yap lan toplant da geli mi ülkeler tar m ürün-
lerine yönelik sübvansiyonlar 2013 te kald rma yükümlülü ünü kabul etmi lerdir. 

Bununla birlikte, tar m ürünleri d nda geli mi ülkelerin koruma oranlar 
dü ük kalmaktad r. Sanayi ürünlerine yönelik gümrük vergi oranlar 2000 y l nda 
ABD de %3-4 iken AB ülkelerinde %5 e yükselmekteydi. Geli mekte olan ülkeler 
ise son yirmi y ll k serbestle tirmeye ra men korumac kalmaktad rlar. Örne in 
Brezilya da ortalam koruma oran %24 tür. Ayr ca kotalar, teknik normlar gibi 
ölçülmesi daha kolay olmayan di er koruma araçlar  da mevcuttur.  

4. DÜNYA T CARET N N GEL M

   

Son yar m yüzy ldan beri dünyadaki birçok geli me uluslararas ticaretin 
ak üzerinde önemli etkilere neden olmu tur. kinci Dünya Sava sonras olu an 
bölgeselle me hareketleri, ileti im ve ula t rmada ya anan teknolojik geli meler, 
gümrük tarifelerinin kald r lmas ya da azalt lmas gibi çok say da faktör, ülkelerin 
uluslararas ticaretteki kar l kl üstünlüklerini etkilemi , dünya ticaretinin yeni 
co rafik yap s n çizmi tir.5 1950 den günümüze, uluslararas ticaretin dünya 
GSY H s na oranla daha fazla büyümü tür. Söz konusu süreçte ekonomilerin d a 
aç kl k katsay s (ihracat/GSY H) ve d a ba ml l k katsay s (ithalat/GSY H) 
düzenli olarak artm t r. Dünya mal ihracat

 

ortalama % 11 artarken, ABD bu orta-

                                                

 

5  1947-2005 aras nda gümrük oranlar ortalama olarak %40 dan %3 e inmi , maliyetler deniz ta -
mac l nda %50, hava ta mac l nda %85 oran nda, telefon arac l yla ileti imde ise % 99 ora-
n nda azalm t r (Abdelmaliki et Sandretto; 2005).  
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laman n üzerinde art kaydetmi tir. Çin in d ticaret art

 
ise % 22 olmu tur. 

A a daki grafikte 1997-2007 aras dönemde ihracat n ve GSY H n n geli imi 
görülmektedir.  

  

ekil 2.  1997-2007 döneminde Dünya mal ticareti ve GSY H s miktar ndaki art

 

(Y ll k de i im yüzde olarak) 
      Kaynak : WTO ; 2008  

hracat ve ithalat 2000 li y llarda dünya üretiminin %30 una ula m t r. 
1997-2007 y llar aras nda dünya GSY H s ortalama %2,5 oran nda artarken mal 
ihracat ndaki art ortalama %6,1 olarak gerçekle mi tir. 2000-2006 y llar aras nda 
ise dünya mal ticareti Güney Amerika ve Orta Amerika da (%2,5), Ba ms z De-
vletler Toplulu u ülkelerinde (%6), Afrika da (%3) ve Ortado u da ise ihracat n 
dünya ortalamas n n alt nda geli mi tir. Ancak dünya ticaretindeki bu geli menin 
sektörlere ve bölgelere göre yans mas farkl olmu tur.   

4.1. Mal Ticaretinin Geli imi  

Dünya mal ticaretine konu olan ürünlerin geli iminin mal gruplar na göre 
farkl l k arz etti i görülmektedir. Son yar m yüzy ll k süreç ele al nd nda sanayi 
mallar n n bunlar n içinde de petrol gibi sanayide kullan lan do al kaynak ürünleri-
nin dünya ticaretinde daha çok yer ald görülmektedir. Son çeyrek yüzy ll k süreç 
içerisinde ise ileti im alan ndaki araç-gereçlerin uluslararas ticaretteki pay

 

h zla 
artm t r. Söz konusu mallar, a a yukar sanayi mallar n n iki kat kadar art 
göstermi tir. 2006 y l nda sanayi mallar n n ticaretindeki sabit fiyatlarla % 10 art 
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göstermi tir. Di er mallar n ticaretindeki art ise tar msal ürünlerde % 6, akaryak t 
ürünlerinde %3 olarak gerçekle mi tir.6   

Tablo 2.  hracat ve dünya mal üretim hacminin büyümesi, 2000-2006 (%)  

2004-2006 2004 2005 2006 
Dünya mal ihracat

 

5,5 9,5 6,5 8,0 

        

Tar m ürünleri 4,0 4,0 6,0 6,0 

        

Yak tlar ve madenler 3,0 6,0 3,5 3,0 
        Sanayi ürünleri 6,0 11,0 7,5 10,0 
Dünya mal üretimi 2,5 5,0 3,5 3,0 
       Tar m 2,0 5,0 1,5 1,0 
       Madencilik 1,5 4,5 1,5 1,0 
       Sanayi ürünleri 3,0 5,5 4,0 3,5 
Dünya GSY H s

 

3,0 4,0 3,5 3,5 

Kaynak: OMC, 2007 ; 7  

Dünya mal ticaretindeki h zl art 2000 li y llarda da devam etmi , 2006 
y l nda Kuzey Amerika ve Asya d ticarette ihracat art yla ön plana ç kan bölge-
ler olmu tur. Asya da ihracat % 13 oran nda büyürken ithalat art % 9 de kalm , 
Avrupa da ise mal ihracat ve ithalat ndaki art % 7 de dengede kalm t r. Güney 
ve Orta Amerika, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkeleri, Afrika ve Ortado u böl-
gelerinde ise ithalat ihracata oranla daha fazla artm t r. 2000-2006 y llar aras nda 
bu bölgelerde ithalat art ihracat n yakla k iki kat olarak gerçekle mi tir.7   

4.2. Hizmet Ticaretinin Geli imi  

Genel olarak, hizmet ticaretinin mal ticaretine göre daha h zl büyüdü ü 
kabul edilmekle birlikte, 1990 li y llardan itibaren dünya ticaretinde mal ticaretiyle 
ayn ritimde büyüdü ü, 2000 li y llardan itibaren ise gerisinde kald görülmekte-
dir. 2006 y l nda dünya mal ticareti %16 oran nda artarken hizmet ticaretindeki 
art %12 de kalm t r. 2007 y l nda ise mal ticaretindeki art %15 e gerilerken 
hizmet ticaretindeki art n %18 e yükseldi ini görmekteyiz.         

                                                

 

6  Talepte ya anan durgunluk, fiyat art lar , iklim ko ullar gibi nedenlerden dolay gerçekle mi tir. 
7  Son y llarda ya anan petrol fiyatlar ndaki art lar da dünya mal ticaretinin artmas nda etkili olan 

faktörlerin ba nda gelmektedir. 
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Tablo 3. Sektörlere göre 2000-2006 y l ndaki dünya hizmet ticareti (milyar dolar, %)  

Milyar 
$

 
(%) 

 

2007

 

2000

 

2003

 

2004

 

2005

 

2006

 

HRACAT       
Toplam ticari hizmetler 3 260 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ta mac l k hizmetleri 742 23,3 22,2 23,1 23,4 22,9 
Seyahat  860 32,1 29,2 28,8 27,9 27,1 
Di er ticari hizmetler 1 653 44,6 48,5 48,2 48,7 50,0 
THALAT 2006 2000 2003 2004 2005 2006

 

Toplam ticari hizmetler 2650 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ta mac l k hizmetleri 750 28,2 26,6 27,7 28,4 28,4 
Seyahat hizmetleri 695 30,0 28,4 27,9 27,1 26,2 
Di er ticari hizmetler 1205 41,8 45,1 44,4 44,5 45,4 

Kaynak : OMC, 2007 ;117  

Mal ticaretinde art ve azal ta temel ürünlerin fiyatlar nda yükselme etkili 
olurken, hizmet ticaretindeki yava lamada ise son y llarda hizmet fiyatlar ndaki 
dü ü

 

2007 y l nda ise art etkili olmu tur. Bununla birlikte 2007 y l nda 36 570 
milyar dolar olarak gerçekle en dünya hizmet ihracat geli imin son y llarda sektör-
den sektöre farkl l k gösterdigi söylenebilir. Bilgisayar hizmetleri, finansman, si-
gortac l k gibi alanlarda h zl geli meler olurken ta mac l k, in aat gibi alanlarda 
durgunluk ya da gerileme görülmü tür. Özellikle 2007 y l nda 742 milyar dolar 
ihracat hacmine sahip olan ta mac l k sektöründe son y llarda en dü ük büyüme 
oran kaydedilmi tir. A a daki tabloda görüldü ü gibi 2006 y l nda 3 960 milyar 
dolar de erinde olan hizmet sektörüde en dü ük pay seyahat hizmetleri almaktad r. 
Sektörde son y llarda gerileme söz konusudur: 2000 y l nda % 32,1 olan ihracat 
pay

 

2006 y l nda % 27,1 e dü mü tür. Sektörün ithalattaki pay

 

ise %30,0 dan 
%26,2 ye gerilemi tir. Ta mac l k sektöründe ise durgunluk söz konusudur.   

5. DÜNYA T CARET VE KT SAD GEL ME   

Dünya ticareti 2006 y l nda %8,5 oran nda büyüme kaydetmi ken bu oran 
2007 y l nda % 5,5 e dü mü tür. Söz konusu dü ü büyük ölçüde, geli mi ülkele-
rin ticaret hacmindeki azalmalardan kaynaklan yor olmakla birlikte geli mekte olan 
ülkeler taraf ndan kaydedilen büyüme taraf ndan da telafi edilememektedir. Eko-
nomik büyüme ise 2006 da %3,7 iken 2007 de %3,4 e dü mü tür. Bunda ise ge-
li mi ülkelerde görülen talep azalmas etkili olmu tur. Dünyan n büyüyen bölgele-
rindeki büyüme oran n n geli mi ülkeler ortalamas n n yedi kat oldu u görülmek-
tedir (WTO, 2008)  

Asya da ihracat % 13 oran nda büyürken ithalat art % 9 de kalm , 
Avrupa da ise mal ihracat ve ithalat ndaki art

 

% 7 de dengede kalm t r. Güney 
ve Orta Amerika, Ba ms z Devletler Toplulu u ülkeleri, Afrika ve Ortado u böl-
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gelerinde ise ithalat ihracata oranla daha fazla artm t r. 2000-2006 y llar aras nda 
bu bölgelerde ithalat art ihracat n yakla k iki kat olarak gerçekle mi tir 

Dünya hizmet ticaretinin co rafi da l m nda ise Avrupa, bu alandaki ihra-
cat n %54 ünü kar lamaktad r. Bunu ise %21,8 ile Asya, %17,9 ile Kuzey Ameri-
ka izlemektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika nin dünya hizmet ticaretindeki pay 
de er olarak artm  olmakla beraber oransal olarak Asya kar s nda azalm t r.  

SONUÇ 

Dünya nüfusunun küçümsenemeyecek bir bölümünü etkisi alt na alan fa-
kirli in k s r döngüsünün k r lmas

 

birçok alanda ve uzun vadede istikrar arz eden 
çabalar n varl n gerektirmektedir. Sorunlar n uluslar üstü nitelik kazanm olma-
s farkl öngörülere sahip örgüt ve devletleri gelece e dönük önlemlerin al nmas 
konusunda birle tirmektedir.  

Birle mi Milletler e üye 189 ülke taraf ndan, 2000 y l na girerken kabul 
edilen, açl k s n r nda ya ayan nüfus oran n n 2015 y l na kadar yar ya indirmeyi 
planlayan milenyum hedeflerinde DTÖ ne önemli bir rol yüklenmi tir.  

Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde sürdürülen müzakereler çerçevesinde 
uluslararas ticaretin serbestle tirilmesi yönünde önemli ad mlar at lm ve adaletin 
sa lanmas yönündeki giri imler ise gündemin önemli konular ndan olmaya devam 
etmektedir. DTÖ taraf ndan yürütülen, uluslararas ticaretin serbestle tirilmesi 
giri imleri ülkelere, uluslararas ticaretteki paylar n art rarak ihracatlar nda, katma 
de eri dü ük olan mallardan, katma de eri büyük sanayi mallar na do ru geçi 
yapma imkân

 

sa lamaktad r. Çin, Hindistan gibi ülkeler bu yolla iktisadi geli me 
sürecinde önemli a amalar kaydetmi

 

olmak bir yana, küresel düzeydeki ekonomik 
ili kilerde büyük de i me ve geli melere de yol açm lard r. 

Ancak, mevcut ritmiyle dünyada fakirli in yar ya indirilebilmesi için 150 
y ll k bir zaman diliminin gereklili i bir gerçektir. DTÖ nün bu yöndeki çabalar , 
hükümetlerin ve de Uluslararasi Para Fonu, Dünya Bankas gibi bu anlamda hizmet 
vermek üzere olu turulmu ba l ca örgütlerin aktif rolleri ile desteklendi i sürece 
sonuç verecektir.  

Öte yandan, Dünya ticaretinin belirli kutuplarda yo unla m olmas , ge-
li mi kuzey ülkeleriyle geri kalm güney ülkeleri aras ndaki mal ve hizmet ticaret 
hacminin art r lmas zaruretini ortaya koymaktad r. Bu amaçla zengin ülkeler pa-
zarlar n az geli mi ülkelerin pamuk, eker gibi ürünlerine açabilmeli ve bu ürün-
lere yönelik sübvansiyonlar

 

kald rabilmelidirler. 

BM Guvenlik Konseyi ba ta olmak üzere, uluslararas örgütlerin yeniden 
yap land r lmas , bu kurulu lar n faaliyetlerindeki etkinli i art racakt r. Dünya 
Bankas nda kararlar n %45 inin en zengin yedi ülke taraf ndan, IMF deki kararla-
r n %45 inin Dünyadaki be büyük ekonomi taraf ndan al n yor iken Afrika da 
açl k tehlikesi ya ayan 23 ülkenin bu kararlar n al nmas nda % 1 lik paya sahip 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :25 Y l:2008/2 (209-224 s.)  

223

 
olmas , küresel boyuttaki fakirli in azalt lmas yönündeki politikalar n, uygulama 
alanlar yla neden çeli ti ini ortaya koymaktad r. 

Geli mi ülkelerin küresel iktisadi refah n art r lmas na yönelik giri imleri, 
bugüne kadar olu mu bulunan küresel yap lanman n getirdi i bir zorunluluktur. 
Dahas , geli mi ülkelerin refah seviyelerinin süreklili i, geri kalm ülkelerin ikti-
sadi geli me sürecine kat l mlar n n sa lanmas ile mümkündür.   
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