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Dünya ticaretinin serbestleşmesi ve yeni kuralların
geliştirilmesine ilişkin Doha Turu çok taraflı müzakereleri
aradan geçen on iki yıla rağmen sonuçlandırılamamıştır.
Oysa DTÖ’nün kuruluşuna kadar olan GATT döneminde
küresel ticaret müzakereleri tarife indirimleri ağırlıklı olmak
üzere dar kapsamlı konularda gerçekleşir ve kısa sürede
mutabakata varılırdı. Dünya ekonomisinin değişen yapısı
günümüzde ülkelerin ticaret politikalarına da yansımaya
başlamış, ticaret müzakerelerinin kapsam ve aktör sayısı
bakımından daha farklı şartlarda gerçekleşmelerine neden
olmuştur. Bu süreçte artık ne GATT döneminde olduğu gibi
sadece gümrük tarifeleri, ne sadece sanayi ürünleri ile sınırlı
bir ticaret politikası ne de ABD ve AB gibi süreci yönlendiren
hegemon güçler vardır.

www.tepav.org.tr 1

TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI (TTIP): TÜRKİYE’NİN KATILIMI AÇISINDAN BİR
DEĞERLENDİRME

Bu şartlar altında kapsamlı bir içeriğe sahip olan Doha Kalkınma Gündemi ortaya çıkmış,
ancak kısa bir süre sonra, çıkarları birbirinden farklı uluslar arasında böylesine kapsamlı
müzakerelerin kolay seyretmeyeceği anlaşılmıştır. Başta Çin olmak üzere yükselen
ekonomilerin dünya ekonomisi ve ticaretinde daha fazla söz sahibi olmaları, bir yandan
gelişmiş ekonomilerin baskın yapısını dengelerken diğer yandan bu denli fazla sayıda
aktörün çok taraflı sistemde mutabakat oluşturmalarını da zora sokmaktadır1.
Gelişmiş ülkelerin günümüz ticaret koşullarının gerektirdiği yeni kuralları ortak bir
motivasyon ile DTÖ bağlamında sağlamaları imkanı azaldığı ölçüde, özellikle 2008
finansal krizininde etkisiyle ABD’nin öncülüğünde yeni inisiyatiflere yönelmeye başladığı
görülmüştür. Bunlardan ilki ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve G. Kore
gibi ülkelerin içinde olduğu Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) diğeri ise ABD ve AB’nin
aralarında başlattıkları Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) girişimleridir. Her
ikisinin birbirini tamamlayan ve uyumlu bir uluslararası stratejinin parçaları olduğu ve bu
bağlamda küresel ticaret sistemi üzerinde derin izler yaratabilecekleri de iddia
edilebilir2.
Konuya ABD ile AB arasında 3. tur müzakereleri tamamlanan TTIP açısından bakacak
olursak, bu yolla bir anlamda “dünyanın en büyük pazarının yatırım ve iş yapma iklimi
tasarlanacak” ve TTIP’nin yanı sıra Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP)’nı da dikkate aldığımızda
“dünya milli gelirinin yaklaşık üçte ikisini içeren bir yatırım ortamı ve iş yapma modeli
ortaya çıkacaktır”3.
Bu gelişmenin uluslararası ticaret ilişkilerine ve küresel ticaret sistemine doğrudan etkisi
olması beklenmektedir. Özellikle üçüncü ülkeler açısından ortaya çıkacak etkinin daha
anlaşılabilir olması söz konusu ülkelerin bu gelişmeye ilişkin tutum ve izleyecekleri strateji
ile de yakından ilgili olacağı göz önünde tutulmalıdır.
Dünya ticaret sistemindeki bu yeni inisiyatiflerin Türkiye bakımından yaratacağı etki de
aynı şekilde Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki tercihleri ve ticaret stratejisi ile
doğrudan ilişkili olacaktır.
TTIP ve Türkiye’ye ilk yansımaları
AB’nin ABD gibi ticaret hacmi yüksek bir ekonomi ile müzakerelere başlamış olması
aramızdaki Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye’de bazı kaygılara neden olmuştur. Özellikle
ABD ürünlerinin AB üzerinden Türkiye’ye gümrüksüz girebilecek olması, buna karşın Türk
ihraç ürünlerine karşı ABD’nin tarife vb. uygulamalara devam edecek olması kaygının

Özellikle Doha Turu’nda benimsenen Tek Taahhüt (Single Undertaking) ilkesi ile bu durum daha da belirgin
olarak ortaya çıkmaktadır.
1

B. Aran, ‘Global partnership quests: New contentious Dynamics in trade and prospects for Turkey in an age
of TPP and TTIP’, Turkey Policy Brief Series, IPLI-TEPAV, 2013.
2

3

Güven Sak, ‘Türkiye’nin Yeni Dünya Düzenine Katkısı’, Radikal, 25 Haziran 2013.
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temelini oluşturan başlıca unsurdur. Bu durumun mevcut ticaret dengesini Türkiye’nin
aleyhine daha da bozması beklenmektedir (bkz. Tablo 1). Diğer bir ifade ile ortada
asimetrik bir durum oluşmaktadır. ABD’nin uyguladığı tarife oranlarının genelde düşük
olması4 bu durumu değiştirmemektedir. Bir örnek vermek gerekirse, Türkiye’nin ABD’ye
ihracatında önemli bir paya sahip olan tekstil ve hazır giyim ürünlerinde ABD’nin
uyguladığı gümrük tarifeleri oldukça yüksektir. ABD’nin, tekstil ürünlerinde “bağlı tarife
oranı” ve “MFN bazında uyguladığı” tarifeleri %7.9 ve hazır giyim sektöründe ise sırasıyla
%11.4 ve %11.7’dir. Ayrıca bazı tarife satırlarında “tarife zirve”leri de söz konusudur.
Tablo 1.

Türkiye-ABD ticaret ilişkileri 2002-2012 (milyon dolar)

Yıl

Türkiye’nin ABD’ye
ihracatı

Türkiye’nin ABD’den
ithalatı

Türkiye alehine
ticaret dengesi

2002

3.356

3.099

257

2003

3.751

3.495

256

2004

4.860

4.745

115

2005

4.910

3.375

-465

2006

5.060

6.260

-1.200

2007

4.170

8.166

-3.996

2008

4.299

11.975

-7.676

2009

3.240

8.575

-5.335

2010

3.762

12.318

-8.556

2011

4.584

16.034

-11.450

2012

5.605

14.130

-8.525

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı ve TÜİK verileri
Türkiye’de Transatlantik Anlaşması’na yönelik olarak artan bir diğer endişe konusu ise,
Türk ihraç ürünlerinin ABD pazarında AB menşeli ürünler karşısında aynı şartlarda rekabet
avantajını yakalayamayacak olmasıdır. Zira ABD ile Türkiye arasında bir serbest ticaret
anlaşmasının olmayışı ve bu nedenle Türk ihraç ürünlerine ABD pazarında korumacılığın
devam edecek olması, buna karşın TTIP’nin AB menşeli ürünlere uygulanan benzer
uygulamaları kaldıracak olması, Türkiye’nin AB karşısında haksız rekabete uğramasına
yol açmaktadır. Langhammer’a göre olası bir Transatlantik anlaşması, AB ve ABD’nin
ABD’nin uyguladığı basit ortalama bağlı tarife oranları sanayi ürünlerinde % 3.3 ve tarım ürünlerinde
yaklaşık olarak % 5 seviyelerindedir.
4
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daha önce STA yaptığı ticaret ortaklarının bu pazarlara ayrıcalıklı ve öncelikli giriş
imkânlarını olumsuz etkileyecektir. Örneğin, AB ile Gümrük Birliği yapmış olan ancak, ABD
ile STA’sı olmayan Türkiye, Amerika pazarında AB’li üreticilere karşı daha dezavantajlı bir
konumda olacaktır5.
Diğer bir önemli unsur ise AB ve ABD’nin birlikte oluşturacakları ortak normlar ile hareket
etmeleri durumunda dünyanın geri kalanı için çok belirleyici olacak küresel kural ve
standartları yaratacaktır6. Transatlantik ilişkisi bu iki büyük ekonominin küresel norm
koyucu olmasına yol açacaktır.
Bu durumda diğer ülkeler, örneğin Türkiye, bu kurallara uyumlu bir üretim süreci, sanayi
ve ticaret politikası belirlemek ve kendi iç düzenlemelerini de bu ülkelerle uyumlu hale
getirmek zorunda kalacaktır. Bu Türkiye’nin ihracatı açısından AB ve ABD pazarlarının
genişliği düşünüldüğünde olumlu yönde bir belirlilik sağlayacaktır. Ancak, sağlık, tüketici
hakları vb. teknik standartlar, gıda güvenliği, rekabet politikası, çevre standartları,
emisyon miktarının azaltılmasına ilişkin kurallar ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler
gibi pek çok alanda maliyetli bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirecektir. Bu güne
kadar AB’ye katılım sürecinde müktesebat uyumundaki zorluklar ve yanında
sağlayacağı yararlar dikkate alındığında, böyle bir mega-anlaşmanın Türkiye gibi
ülkelere yükleyeceği şartlar konunun üzerinde durulması gereken en önemli yönünü
oluşturacaktır.
Mevcut durum karşısında Türkiye’nin iki dev blokla ticaretini sürdürmek amacıyla yeni
oluşacak şartlara esasen uymak zorunda olması, bu konuda AB’nin de gerisinde
kalmasının getireceği büyük maliyetlere ilaveten; ticaret sapmasını önlemesi ve ikili
ticaret dengesinin daha da kötüye gitmesini engellemesi için, TTIP girişimine başından
itibaren katılması giderek önem kazanmaktadır. Türkiye’nin böyle bir girişimin içinde yer
almasının (ya da ABD ile bir Serbest Ticaret Anlaşması-STA oluşturmasının) kendi
açısından “daha avantajlı olacağı” ya da en azından böyle bir süreç içinde
bulunmamasına nazaran “daha az zararlı çıkacağı” iddia edilebilir7. Ayrıca, AB ile
Gümrük Birliği bağı olan Türkiye açısından bu aynı zamanda bir hak meselesi olarak da
değerlendirilebilir.

Langhammer, R. ‘Why a market Place Must Not Discriminate: The Case Against a US-EU Free Trade
Agreement’, Kiel Working Papers, No.1407, Mart 2008.
5

J. Schott ve C. Cimino (2013), ‘Crafting a Transatlantic Trade and Investment Partnership: What Can Be
Done?’, PIIE Policy Brief, Mart 2013, Washington DC.
6

Ekonomi Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Cemalettin Damlacı Türkiye’nin kayıplarını izale etmenin
yolunun ABD ile bir STA yapılması olduğunu belirtmiştir. Bkz. TÜSİAD tarafından 6 Mayıs 2013 tarihinde
düzenlenen seminer http://www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/etkinlikler/transatlantik-ticaret-ve-yatirimortakligi-ttyo-ve-turkiye-ekonomisine-etkileri-semineri/
7
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Diğer taraftan, Kirişçi’ye göre “Türkiye’nin dünyadaki en büyük liberal ekonomi olan ve
uzun zamandır askeri ve siyasi ittifakının bulunduğu ABD ile iktisadi bütünleşmesinin
potansiyeli tam olarak doldurulamamıştır”8.
Türkiye’nin TTIP’ye katılımının sağlanması ve ABD ile ortaklığın geliştirilmesinin faydaları
olacağı aşikardır. TTIP’ye katılımın ABD ile ticarette oluşacak asimetrik dengesizliğin bir
ölçüde giderilmesi ile ticaret açığının dengelenmesi şeklinde özetlenebilecek bu statik
etkisinin yanı sıra dinamik etkileri de söz konusu olacaktır. AB ile GB sonrası Türk
sanayisinin dönüşümünde olduğu gibi, bu kez özellikle hizmetler ve yatırımlar da dahil
olmak üzere daha geniş sektörlerde bir dönüşüm için ivme oluşacak ve Türkiye’nin
dünya ekonomisine eklemlenmesi yönünde yeni bir sürece başlama ihtiyacı doğacaktır.
Ayrıca gerek TTIP gerek TPP yoluyla küresel ticaret kurallarının yeniden şekillendiği
süreçte (game changer) yer alabilmek, Türkiye’ye bu şartlara uygun bir strateji izlemek
açısından bir teşvik unsuru olacaktır. Öte yandan, Transatlantik dünyası ile daha sağlam
ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişki içinde yer almak imkanı artacaktır. Bu durum,
Türkiye’nin gerek AB ile ilişkileri, gerek bölgesindeki etkinliğinin gelişmesi bakımından
önemlidir. Dolayısıyla TTIP Türkiye için daha geniş perspektifte ele alınması gereken bir
konudur.
Türkiye’nin TTIP’ye katılımı yönünde alternatif senaryolar
ABD-AB arasındaki Transatlantik sürecine Türkiye’nin nasıl dâhil olabileceği konusunda
ise bu güne kadar bazı farklı arayışlar gündeme gelmiştir9.

K. Kirişçi,’Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Boosting Model partnership with
the United States’, Turkey Project Policy Paper, Brookings, 2013.
8

Politika çevrelerinde bu konulara ilişkin tartışmalar ve alternatif yaklaşımlar, TEPAV tarafından 2 Aralık
2013 tarihinde düzenlenen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)nın Türkiye’ye etkileri konulu
panelde kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bkz. http://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/3590 (9 Aralık 2013).
9
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Şekil 1. Türkiye’nin TTIP’ye eklemlenmesine ilişkin alternatif arayışlar

TR'nin TTIP'ye
eklemlenmesi

TR-AB ve
ABD arasında
üçlü ve eş
anlı ( ya da
paralel)
müzakereler
(olası değil)

AB:
GB temelinde
TR'nin dahil
edilmesi
(sadece GB
kapsamındaki ürünler)
"Andorra
modeli"

ABD:
Ayrı bir
ortaklık ilişkisi
TR-ABD
Serbest Ticaret
Anlaşması
(STA)

Türkiye'nin
TTIP'ye üye
olarak katılımı
(docking)
TPP örneği

İlk olarak, Türkiye’nin AB ile birlikte ABD ile müzakerelere eş anlı olarak (veya paralel)
girmesi AB ve Türkiye’ye eşit hak ve yükümlülükler getirmesi itibarıyla Türkiye için en ideal
tercih olarak görülebilir. Ancak, AB’nin bu yönde bir istek ve girişiminin olmadığı ve
müzakerelere Türkiye’den önce başlamış olduğu dikkate alındığında bu tercihin
gerçekleşme ihtimali zayıftır. ABD Kongre’sinin buna ilişkin onay sürecinin kolay
olmayacağı AB Ticaret Temsilcisi Froman tarafından da dile getirilmiştir.
Türkiye’nin müzakerelerde yer alamamasını telafi etmek maksadıyla, Avrupa
Komisyonu’nun Türkiye adına da müzakereleri yürütmesi seçeneği zaman zaman dile
getirilen bir diğer farklı yaklaşımdır. Bu durumda Ortaklık Konseyi’nin bu yönde bir karar
almasıyla Türkiye’nin adına AB’nin müzakere etmesi sağlanabilir. Bu durumda Türkiye’nin
tarım ve hizmetler gibi Gümrük Birliği’nin kapsamının dışındaki konularda AB’nin Türkiye
adına müzakere yürüteceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, müzakerelerde AB’nin Gümrük Birliği
içindeki konulardaki sektör ve müzakere alanlarında Türkiye’nin çıkarlarını ne kadar iyi
savunabileceği tartışmalıdır. Bu yaklaşım daha ziyade AB’nin kendi adına ABD’den
alacağı pazara giriş tavizlerinden (tarifelerin indirilmesi veya engellerin kaldırılması gibi)
Türkiye’nin de istifade etmesi prensipine dayanmaktadır.
Buna göre, Avrupa Birliği ABD’den, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği de göz önünde
bulundurularak, Türkiye’ye de en azından gümrük vergisi vb. engellerin kaldırılmasını
istemesi gerekecektir. “Andorra modeli”10 olarak adlandırılan ve AB’nin her hangi bir
Benzer bir durumu Avrupa Birliği daha önceki serbest ticaret anlaşmalarında, aralarındaki gümrük birliğini
dikkate alarak Andorra için istemiştir.
10
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üçüncü ülke ile STA yapması halinde “aynı haklardan Gümrük Birliği kapsamında
Türkiye’nin de otomatik olarak yararlanabilmesini” sağlayabilecek böyle bir hükmü
koydurması gerekecektir. AB yetkililerinin Türkiye adına böyle bir hüküm konusunda
ısrarcı olmaları olasılığı düşüktür. Türkiye’nin Andorra gibi küçük bir ülkeye kıyasla rekabet
gücü ve ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında bu yaklaşımın özellikle ABD mercileri
nezdinde kabul bulmayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, GB kapsamının dar olmasının ve
GB içine giren ve girmeyen konuların nasıl ayırt edileceği konusunda da belirsizlik
olmasının bu yaklaşımı zora soktuğu anlaşılmaktadır.
Bu opsiyona ek olarak, özellikle Ekonomi Bakanlığı’nda tartışılan bir diğer yaklaşım ise
Güçlendirilmiş Türkiye Hükmü olarak adlandırılan yöntemdir. Buna göre, AB karşı tarafı
(ABD’yi) Türkiye ile eş anlı ve paralel müzakereleri bir an evvel başlatmaya davet
edecektir. Bu süre zarfında AB’de serbest dolaşımda bulunan Türk ihraç ürünleri AB-ABD
ortaklığından yararlanacak ve ABD pazarına gümrük vergisi vb. muaf olarak giriş
yapabilecektir. Bu durum ABD ile Türkiye STA sürecini tamamlayana kadar sürecek ve
böylece Türkiye’nin ABD pazarında AB’den farklı (daha yüksek) gümrük vergileri ile
karşılaşmasının önüne geçilmiş olacaktır. Söz konusu uygulama Uluslararası Standart
Ticaret Sınıflandırması’nın (SITC) 25 ila 97 bölümleri arasında yer alan ve Gümrük
Birliği’nin kapsadığı sanayi ürünleri için geçerli olacaktır. Ancak bu alternatif konusunda
da bir ilerleme görülmemektedir.
Özetle, Avrupa Birliği’nin Türkiye adına ABD’den Türk ürünlerinin TTIP düzenlemeleri
çerçevesinde ABD pazarına gümrüksüz girişinin yolunun açılmasını ve AB’ye sağlanan
hakların
Türkiye’ye
de
sağlanmasını
talep
etmesini
beklemek
gerçekci
görünmemektedir. Zira, oldukça karmaşık bir müzakere sürecinin gerçekleşeceği TTIP
görüşmelerinde AB’nin kendisi için stratejik olan konularda taviz almaya çalışırken, bir de
Türkiye adına talepte bulunması kendi müzakere pozisyonunu zayıflatabilir.
Türkiye’nin TTIP’ye girmesi konusunda bir diğer öneri ise, iki taraf arasında müzakerelerin
tamamlanması sonrası Türkiye’nin (belki benzer şekilde Kanada, Meksika, Norveç vb.
ülkelerin de ) TTIP’ye katılması şeklinde özetlenebilir. Ancak TTIP müzakerelerinin yıllara
yayılacak olması ve ortaya çıkacak Anlaşma’nın geniş bir müktesebat uyumu
gerektireceği dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, Türkiye’nin asimetrik durumu ortadan
kaldırmak gayesiyle bu kadar uzun zaman beklemek istemeyeceği aşikardır. Buna
paralel olarak süreç içinde Türkiye’nin bir şekilde tıpkı Trans-Pasifik Ortaklığı sürecinde
yapıldığı gibi, müzakereler belli bir aşamadan sonra dahil edilmesi (docking)
sağlanabilir11. Bunun için TTIP’nin başka ülkelerin katılımına izin veren hükümlerinin
bulunması ve elbette hem AB hem ABD’nin iç süreçlerinde bu katılımı onaylamaları
gerekmektedir.

11

Bu ifade ilk olarak K. Kirişçi tarafından zikredilmiştir.
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Şu an itibarıyla en yararlı yaklaşım ise, Türkiye’nin ABD ile kendi başına bir STA müzakere
sürecini başlatmasıdır. Bu çerçevede, Başbakan Erdoğan’ın son ABD ziyaretinde, iki taraf
arasında oluşturulmuş bulunan Yüksek Seviyeli Çalışma Komitesi (YSÇK)’nde olası bir
anlaşma olanağının incelenmesi konusunda varılan mutabakat önemlidir12.
Ancak, ABD-AB arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu (HLWG)
çalışmalarının neredeyse iki yıl sürdüğü, yine Türkiye-Güney Kore arasında imzalanan STA
öncesi benzer bir çalışma grubunun, müzakerelere geçmeden önce iki yıl kadar konuyu
istişare ettiği dikkate alındığında müzakerelere başlamanın hemen mümkün
olamayacağı düşünülebilir. Bu durumda, mevcut şartlarda bir değişme olmaması
halinde, Türkiye-ABD arasında kurulacak YDÇK’nın çalışmalarının tamamlanması ve
müzakere kararına geçilmesinin en iyimser tahminle en az iki yıl alabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır13. Bu süreç zarfında, ABD-AB müzakerelerinin gidişatı ve kapsamı da
Türkiye’nin STA müzakereleri için önemli bir gösterge teşkil edecektir.
Türkiye ile ABD bir STA’ya hazır mı?
ABD ile bir STA yapılması alternatifi üzerinde gerek siyasi otoritenin gerek özel sektör
kuruluşlarının istekli olduğu ortadadır. Bu konuda kamuoyuna güçlü mesajlar verilmiştir.
Gelinen aşamada belki de ele alınması gereken öncelikli husus Türkiye’nin bir STA’ya ne
kadar hazırlıklı olduğudur.
Türkiye’nin TTIP’ye katılımı çoğu zaman sadece Türk ihraç ürünlerinin ABD pazarına
serbest olarak girişinin sağlayanacağı bir gelişme olarak algılanmaktadır. Oysa ABD ile
yapılabilecek muhtemel bir STA (ya da Türkiye’nin bir şekilde TTIP’ye dahil edilmesi) “yeni
nesil” serbest ticaret anlaşmalarında görülen geniş ve kapsamlı bir içeriği de
beraberinde getirecektir. Buna bağlı olarak günümüz ticaret sisteminde ön plana
çıkmaya başlayan alanlarda muhtemel bir anlaşmanın içinde yer alacaktır. Örneğin,
ABD’nin bu bağlamda Türkiye’den hizmet ticaretinden, kamu alımlarına, teknik
standartlardan, fikri mülkiyet haklarına kadar pek çok alanda düzenlemeler yapmasını
isteme ihtimali yüksek olacaktır.
Komite bu konuda ilk toplantısını Eylül 2013’de Washington’da gerçekleştirmiş ve çalışma metodu
üzerinde durulmuştur. Ancak görüşmelerden yansıyan ABD tarafının bir STA başlatılması konusunda pek de
istekli olmadığı ve genel olarak iktisadi ve ticari ilişkileri geliştirmek yönünde adımlar atmakla kifayet
edeceği şeklinde değerlendirilebilir. ABD tarafının resmi açıklaması için Bkz. http://www.ustr.gov/aboutus/press-office/press-releases/2013/august/Readout-Froman-Caglayan-meeting Bu aşamada STA’dan yana
olan taraf Türkiye olmakla beraber bu konuda ABD’yi adım atmaya ikna etmek konusunda henüz yeterli
ilerleme kaydedilememiştir. Türkiye’nin bu konuda girişimi cılız ve ABD nezdinde önemli karar mercilerini
harekete geçirmekten oldukça uzaktır.
12

Öte yandan, ABD Başkanı Obama’nın 2009 Nisan ayında ziyareti esnasında iki taraf arasında bir “model
ortaklık” oluşturulması fikri ve müteakiben, bir “Ekonomik ve Ticari Startejik İşbirliği Çerçevesi” (ETSİÇ)
mekanizmasının tesisi, bir STA’nın tesisi sürecinde belirli ölçüde katkı sağlayacak aşamalardır. Buna göre,
ETSİÇ iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en az siyasi ve askeri ilişkiler düzeyine çıkarılması
düşüncesine dayanmaktadır.
13
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Bu durum ABD’nin G. Kore ile yaptığı STA ya da benzer diğer ABD STA’larında ortaya
çıkmaktadır. Bu açıdan G. Kore STA’sının detaylı incelenmesi ve kapsamının daha iyi
kavranması Türkiye için önemlidir. Dolayısıyla bir STA’nın yaratabileceği etkileri
değerlendiren çalışmalar yaparken sektörel rekabetçilik ve sürdürülebilirlik analizleri yanı
sıra, karşılaşılması muhtemel tüm alanları dikkate alacak şekilde hareket etmek daha
sağlıklı bir sonuç alınmasına yardımcı olacaktır. Bu çerçevede, STA’nın DTÖ’de ele
alınan ancak üzerinde yeterince ilerleme sağlanamayan (DTÖ+) ve hatta DTÖ
bağlamında ele alınmamış alanları (DTÖ-X) içermesi beklenmelidir14.
Diğer taraftan, ABD ile bir ortaklığın geliştirilmesi ve bu amaçla bir STA müzakeresi
başlatılması tabiatıyla tarafların karşılıklı siyasi iradelerine ve istekliliklerine bağlıdır. Bu
konuda Türkiye’nin görünür bir siyasi iradesi olduğu bellidir. Ancak, ABD’nin declare
ettiği “Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin derinleştirilmesi” niyetinin ötesinde bir
müzakere başlatma iradesine sahip olduğuna ilişkin bir açıklaması yoktur. Ayrıca, bu
konuda AB’nin de ABD nezdinde Türkiye konusunda yeterli baskıyı yapmadığı da
dikkate alınmalıdır.
Ancak bu konuda Türkiye’nin de tutarlı olması ve bunun bir hevesten ya da sadece
ticaret yararı sağlamaya yönelik bir girişimden ibaret olmadığını göstermesi esastır.
Türkiye’nin TTIP olgusunu günümüz ticaret politikası gündemini de dikkate alacak şekilde
uzun dönemli tercihini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak görmesi gerekir.
Bu yeni “yatırım ve iş yapma modeli” Türkiye tarafından, istikrarlı bir şekilde dünya
ekonomisine eklemlenmenin ve yeni küresel ticaret düzeninde yerini almanın bir aracı
olarak değerlendirilmelidir.

DTÖ+ konuları arasında hizmet ticareti, kamu alımları, hayvan ve bitki sağlığına ilişkin düzenlemeler,
devlet yardımları, yatırımlar, ticarete ilişkin fikri mülkiyet konuları vb. girerken, DTÖ-X konuları arasında
rekabet politikası, çevre konuları, çalışma standartları, veri koruma, ahenkleştirilmiş kur politikaları vb.
alanlar sayılabilir.
14
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