
Küreselleflme ve Bölgeselleflme Sürecinde
Güney Asya ve Pasifik Bölgesi

Özet 
Devletler, milli hedeflerini gerçeklefltirmek amac›yla küresel dinamikleri baflar›l› bir flekilde kullanabilmenin yol-

lar›n› aramaktad›rlar. Dünya ile bütünleflme, dünya pazarlar›na aç›lma, korumac›l›¤a dönük tüm k›s›tlama ve

engellerden s›yr›labilme fikir ve eylemlerine öncülük eden küreselleflme aktörleri, co¤rafi yak›nl›k faktörünü kulla-

narak bölgelerinde güçlü, etkili ve yayg›n birer çekim alanlar› yaratmaktad›rlar. Asya Pasifik bölgelerinde kurulu,

küresel ve bölgesel düzeydeki çok say›da örgüt, bu dönüflümün günümüzdeki do¤al sonucudur.

Abstract
South Asia and Pacific Region within the Process of Globalization and Regionalization

States are in search of new ways of employing global dynamics for their national goals.  Having adopted ideas

and actions that promote full integration with the rest of the world and with the global markets, and taking the lead

in abandoning all constraints and ways of protectionism,  actors of globalization create broad and effective zones of

influence in their regions by manipulating geographical affinity. A number of global and regional organizations in

the Asia-Pacific region are the natural outcome of this transformation.
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1. Girifl

So¤uk Savafl sonras› uluslararas› sistem h›zl› bir de-
¤iflim süreci içine girmifltir. De¤iflime etki eden e¤ilimler-
den en önemlisi “küreselleflme”dir. Küreselleflmeyi en ge-
nifl anlam›yla ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alan-
larda ortak de¤erlerin ulusal s›n›rlar› aflarak dünya ge-
neline yay›lmas› fleklinde tarif edebiliriz. Ticaret, serma-
ye hareketleri ve teknoloji ak›m›n›n transnasyonel bir
özellik kazanarak yay›lmas› ve yo¤unlaflmas› milli devlet
olgusunu aflmakta, s›n›r ötesi menfaat gruplar›n› ve de-
¤iflik milletlere mensup bireyleri s›k› menfaat ba¤lar›yla
birbirlerine ba¤lamaktad›r. Bu tür iliflkiler sonucunda or-
taya ç›kan karfl›l›kl› ba¤›ml›l›klar, devletlerin s›n›r aflan
ekonomik iliflkiler üzerindeki kontrolünü zay›flatmakta-
d›r. Ekonomik iliflkilerin zedelenmeden devam etmesi ve
geliflmesi için gerekli olan uluslararas› istikrar ihtiyac›,
küresel ekonomik sistemle bütünleflen ülkeler aras›nda
savafl ihtimalini çok büyük ölçüde azaltmaktad›r. Bu ol-
gu, özellikle Bat› Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde gö-
ze çarpmaktad›r. Günümüzde devletlerin baflar›s›n› bü-
yük ölçüde küresel dinamiklere uyum sa¤layabilmeleri
ve bu dinamikleri milli hedeflerin gerçeklefltirilmesinde
kullanabilmeleri belirlemektedir.

Dünyada küreselleflme ile birlikte ortaya at›lan di¤er
bir kavram da “Bölgeselleflme” dir. Baz› yazarlar bölge-
selleflmeyi küreselleflmeye bir tepki olarak ele almakta,

bölgesel entegrasyon ve içe kapanma refleksi olarak de-
¤erlendirmektedir. Bu yaklafl›m küreselleflmenin temel
iddialar› olan dünya ile bütünleflme, dünya pazarlar›na
aç›lma, korumac›l›¤a dönük tüm k›s›tlamalardan ve en-
gellerden s›yr›labilme fikir ve eylemleriyle çeliflmektedir.
Bölgeselleflme; küreselleflmenin olumsuz etkilerine bir
karfl› koyufl, bir tepki ve savunma mekanizmas› yaratma
süreci olarak görülmektedir. Ancak gerçeklere uygun bir
de¤erlendirme yap›ld›¤›nda; bölgeselleflme eyleminin ak-
törleri ile küreselleflmenin yönlendirici aktörlerinin ayn›
oldu¤u tespit edilmektedir. Bu ba¤lamda bölgeselleflme
hareketlerini; h›zla küreselleflen dünya rekabet ortam›n-
da baflar›l› olabilmek için, küreselleflme aktörlerinin böl-
gesel iflbirli¤ine giderek güçlerini art›rmalar›n›n bir ara-
c› olarak alg›lamak daha do¤ru olacakt›r.

Küreselleflme aktörleri co¤rafi yak›nl›k faktörünü
kullanarak bölgelerinde güçlü, etkili ve yayg›n çekim
alanlar› yaratmaktad›rlar. Bugün Kuzey Amerika’da ve
Güneydo¤u Asya’da, ABD, Kanada, Japonya ve Çin’in
öncülü¤ünde bölgeselleflme faaliyetlerini izlemekteyiz.
S›ras›yla Avrupa Birli¤i (AB), Kuzey Amerika Serbest Ti-
caret Bölgesi (NAFTA), Asya Pasifik Ekonomik ‹flbirli¤i
(APEC) ve Güneydo¤u Asya Ülkeleri ‹flbirli¤i (ASEAN) et-
kinlik düzeyi yüksek en belirgin bölgeselleflme örnekleri-
dir.

Bölgesel iflbirli¤i teflkilatlar›n›n, gelecekte kurumsal
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yap›lar›n› güçlendirmelerine paralel olarak kendi arala-
r›nda iflbirli¤i imkanlar›n› art›racaklar› ve küreselleflme
e¤ilimi do¤rultusunda faaliyetlerini gelifltirecekleri de-
¤erlendirilmektedir. AB ve ASEAN ülkeleri aras›nda eko-
nomik ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik olarak
gerçeklefltirilen Asya-Avrupa Zirvesi (ASEM) faaliyetleri
bu de¤erlendirmeye güzel bir örnek teflkil etmektedir.

2. Küreselleflme Sürecinde
Bölgeselleflme

Bölgeselleflme hareketi, genifl çapl› serbest ticari ve
ekonomik bütünleflme yoluyla küreselleflmeye geçiflin bir
aflamas›n› oluflturmaktad›r. Bölgeselleflme hareketlerin-
de yer alan ülkeler, bir yandan oluflturduklar› blok için-
deki iliflkilerini derinlefltirerek küreselleflmeye bir alter-
natif ortaya koyarken di¤er taraftan da çok tarafl› ser-
bestlefltirmeyi güçlendirmek ve genellefltirmek suretiyle
de küreselleflme sürecine uyum sa¤layabilmektedirler.
Ayr›ca, oluflturulan bloklar aras›ndaki iliflkilerin güçlen-
dirilmesi de bölgeselleflmenin küreselleflmeye yapt›¤›
katk›lardan bir di¤eridir.

‹ktisadi nitelikli uluslararas› örgütlerin genellikle iki
yönde geliflti¤i görülmektedir: Bunlardan birisi co¤rafi
bölge temeline dayal› olup en uygun örnekleri AB, EFTA,
NAFTA ve ASEAN’d›r. ‹kincisi ise, belirli bir co¤rafi böl-
ge ile s›n›rl› olmay›p, ortak din, siyasal ve ekonomik re-
jim gibi faktörlere dayanan gruplaflmalar› kapsar ki bu-
nun örne¤ini de OECD ve ‹slam Konferans› Teflkilat›
oluflturmaktad›r1.

Bölgesel entegrasyon oluflumlar›n›n hem üye ülkele-
rin hem de üçüncü ülkelerin ekonomilerine ve d›fl ticaret-
lerine güçlü etkileri vard›r. Mal ve hizmet al›m sat›m›n›n
serbestleflmesi sonucunda bölge içi ticaretin artmas›
beklenir. Blok içi ticaretin artmas›na karfl›n blok d›fl› ül-
kelerden yap›lan ithalatta düflme gözlenir. Daha uzun
dönemde ise ekonomilerinde yaflanacak köklü de¤ifliklik-
ler sonucunda üye ülkelerin bölge d›fl› ticaretinde art›fl
gerçekleflebilir.

Dünyan›n çeflitli bölgelerindeki ekonomik entegras-
yonlar Tablo 1’de gösterilmifltir. Bunlardan baz›lar› ba-
flar›l›d›r ve günümüze kadar devam edebilmifltir. Baz›la-
r› ise küresel ve bölgesel dinamiklere uyum sa¤layama-
m›fllard›r. Bunun nedenleri çok çeflitlidir. Bunlar›n bafll›-
calar›; üye ülkeler aras›nda karfl›l›kl› ç›kar birli¤inin ye-
terince sa¤lanamam›fl olmas›, üye ülkelerin birli¤e ve
birbirlerine karfl› güven yetersizli¤i, birli¤in oluflumunun
ve öneminin tam olarak kavranamay›fl›d›r.

3. Ekonomik ve Politik
Entegrasyonlar

Bölgeselleflme hareketleri, üye ülkelerin politik, sos-
yal, ekonomik ve kültürel de¤erlerini ortak hedef ve ç›-
karlar›n› paylaflmay› gerektirdi¤inden bütünleflme, eko-
nomik, politik, sosyal ve askeri boyutlar› içerebilmekte-
dir. Entegrasyon süreci bilindi¤i gibi, serbest ticaret böl-
gesinin kurulmas›yla bafllay›p politik entegrasyonun
sa¤lanmas›yla sona ermektedir. Balassa, entegrasyon
biçimlerini ticari, üretim faktörleri, politik ve bütün afla-
malar›n birlikteli¤inden oluflan bir yap› entegrasyonu
fleklinde s›n›fland›rmaktad›r. Bu flekliyle iktisadi birlefl-
menin son aflamaya ulaflabilmesi, bir önceki aflaman›n
baflar›lm›fl olmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Di¤er bir ifa-
deyle, önceki her aflama bir sonrakinin haz›rl›k dönemi-
ni oluflturmaktad›r. Bu süreci, EK Tablo 2’de oldu¤u gibi
en sade fleklinden en karmafl›k flekline kadar özetleyebi-
liriz. 

3.1. Ekonomik Entegrasyon

Dünya ekonomisinde ve makroekonomik alandaki ge-
liflmeler küreselleflme ve ekonomik entegrasyonlar›n or-
taya ç›kmas›na zemin oluflturmufltur. Ülkelerin ekono-
mik entegrasyonlar kurarak aralar›ndaki ticareti ser-
bestlefltirme çabalar› bölgesel yaklafl›m olarak adland›-
r›lmaktad›r.2 Ülkelerin nüfus yap›lar›ndaki, insanlar›n
gelir ve harcama seviyelerindeki de¤iflmeler, üretim ya-
p›s›ndaki de¤iflme ve üretim imkanlar›n›n artmas› ve pa-
zar yap›lar›n›n homojenleflmeye do¤ru de¤iflim geçirme-
si küreselleflme ve ekonomik entegrasyonlar›n oluflumu-
nu h›zland›rm›flt›r.

Ekonomik entegrasyonlara dahil olmak isteyen ülke-
ler, genifl bir pazar içinde bulunman›n sa¤layaca¤› avan-
tajlardan yararlanmak istemektedirler. Geliflmifl teknolo-
ji, etkin kaynaklar, yabanc› sermaye ve di¤er çekicilikle-
rinden yararlanarak tek bafllar›na yapamad›klar›n› bir-
likte gerçeklefltirmeyi hedeflemektedirler. Bu sürece da-
hil olmak bu ülkelere, di¤erlerine nazaran politik ve eko-
nomik aç›dan üstünlük sa¤lamaktad›r. Günümüzde dün-
ya ticaretinin yar›s›ndan fazlas›n›n serbest ticaret bölge-
lerinde veya ekonomik alanlar içinde gerçekleflmekte ol-
mas› bunun en iyi örne¤idir. Ekonomik entegrasyonlar,
siyasi olarak ba¤›ms›z ülkeleri ekonomik bak›mdan bir-
birine ba¤›ml› hale getirmektedir.3 Ülkeler aras›nda ku-
rulan bu ba¤›ml›l›k iliflkisi ise bölgesel bütünleflmeleri
kolaylaflt›rmakta ve daha etkin k›lmaktad›r.

Ekonomik entegrasyon teorisi, temeli 18. yüzy›la da-
yanmakla birlikte modern anlamda uluslararas› ekono-
mide yeni bir kavram› ifade etmektedir. Bu alandaki yak-
lafl›mlardan baz›lar›, iktisadi geliflme sürecini tamamla-

1 Halil Seyido¤lu., Uluslararas› ‹ktisat, Güzem Yay›nlar›, Gelifltirilmifl On beflinci Bask›, No:9, ‹stanbul 2003, s.244.
2 Cihan Dura ve Hayriye Atik., Avrupa Birli¤i Gümrük Birli¤i ve Türkiye, Nobel Yay›n Da¤›t›m Ltd. fiti., Yay›n No:164, Ankara 2000, s.5.
3 Seyido¤lu, a.g.e, s.244
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m›fl ülkeler aras›ndaki birleflmeleri konu alarak, ekono-
mik entegrasyonlar›n statik etkilerini vurgulamaktad›r-
lar. Bu nedenledir ki bu teorilerin bir k›sm›, geliflmekte
olan ülkelerin ekonomik entegrasyonlar›na uygulanama-
maktad›r4. Güneydo¤u Asya ya da baz› Afrika ülkeleri
örneklerinde oldu¤u gibi günümüzde ortaya ç›kan baz›
entegrasyon hareketlerini geliflmekte olan ya da az gelifl-
mifl ülkelerin oluflturmas› ekonomik entegrasyondan
beklenen sonuçlar› vermemektedir. 

Ekonomik entegrasyonun herkes taraf›ndan kabul
görmüfl tek bir tan›m› mevcut olmay›p her bir yazar bu
kavramla, kendince önemli gördü¤ü bir yan› ifade et-
mektedir. Ancak ekonomik entegrasyonu, birlikte uygu-
lanan ekonomik politikalarla oluflan, ortak bir pazar›
amaçlayan iki ya da daha fazla ülkeyi içine alan bir sü-
reç fleklinde tan›mlayabiliriz. Di¤er bir ifadeyle, ortak
pazar›n baflar›l› olmas›nda, Avrupa Birli¤i’nin geliflim
sürecinde oldu¤u gibi ekonomik güçlerin müdahale ede-
rek, birli¤in kurumsal ve hukuki çerçevesinin sa¤lanma-
s› söz konusudur. Bu ayn› zamanda, devletlerin geliflme-
lerini amaçlayan bir süreçtir5. Genel olarak bölgesel eko-
nomik entegrasyon hareketlerinin befl ana flekli bulun-
maktad›r:

- Serbest Ticaret Bölgesi: Entegrasyona dahil ülkeler
aras›nda tarife ve kotalar kald›r›larak ürünlerin serbest
dolafl›m› sa¤lan›r. Bununla birlikte bölgeye dahil olan ül-
keler, üçüncü ülkelere yönelik olarak ulusal politikalar›-
n› uygulamakta serbesttirler. Üçüncü ülkelere karfl› or-
tak olarak uygulanan tek bir politika mevcut de¤ildir.
North Amerika Serbest Ticaret Bölgesi NAFTA (North
American Free Trade Area) buna örnek gösterilebilir. 

- Gümrük Birli¤i: Serbest ticaret bölgesinin daha ileri
bir aflamas› olup en çok uygulanmakta olan entegrasyon
biçimidir. Üye ülkeler, gümrük engellerinin tümünü orta-
dan kald›rarak birlik içinde, tek bir ülke gibi davran›rlar-
ken üçüncü ülkelere karfl› ortak d›fl ticaret tarifesi uygu-
lamaktad›rlar. AB’nin kurulmas›nda önemli bir rolü yeri-
ne getirmifl olan Benelüks ülkeleriyle (Belçika, Hollanda
ve Lüksemburg) yap›lan gümrük birli¤i antlaflmas›n› bu-
na örnek verebiliriz. 

- Ortak Pazar: Birlik içerisinde tarifelerin kald›r›lma-
s› ve birlik d›fl›ndaki ülkelere ortak tarifelerin uygulan-
mas›na ilave olarak sermaye ve ifl gücünün birlik içeri-
sinde serbest dolafl›m›n› içerir. Böylece ortak pazar, mal-
lar için oldu¤u kadar hizmetler (iflgücü) ve sermaye için
de ortak bir aland›r. Latin Amerika’da Orta Amerika Or-
tak Pazar› (Central American Common Market) buna ör-
nek teflkil edebilir. 

- Ekonomik Entegrasyon: Birlik içerisinde sermaye-
nin ve ifl gücünün serbest dolafl›m›na ek olarak üye ülke-
lerin ekonomik politikalar›n›n uyumlaflt›r›lmas› söz ko-
nusu olmaktad›r. Bölgesel entegrasyon yap›lar›n›n en
ileri biçimidir. Ortak pazardan farkl› olarak bölge içeri-

sinde ortak ekonomik politikalar izlenmesini öngören
ekonomik entegrasyonlar, genelde daha üst düzeyde si-
yasi ve askeri bütünleflmeyi de içerirler. Ülkeler pek çok
konuda yasal düzenlemeler yaparak ekonomik politika-
lar›nda uyumlulu¤u esas almaktad›rlar. Ekonomik birlik-
te üye ülkeler para politikalar›n›, vergilendirmeyi ve hü-
kümet harcamalar›n› uyumlaflt›r›rlar.6 Bununla birlikte
ortak bir de¤iflim sistemi olarak ortak para kullan›l›r.
Avrupa Birli¤i bünyesinde Euro’ya geçifli bu sürece ör-
nek olarak verebiliriz. Ekonomik entegrasyon, üye ülke-
lerin hükümranl›k haklar›ndan genifl ölçüde ödün verme-
lerini gerektirmektedir.

3.2. Politik Entegrasyon

Ekonomik entegrasyonlar›n geliflme sürecinin son
aflamas›d›r. Politik birlikler üyelerin iradesiyle oluflabile-
ce¤i gibi çeflitli flekillerde zorlama ile de meydana gelebi-
lir.7 Üye ülkelerin politik olarak da birli¤i gözetmeleri söz
konusudur. Tek bir ülke gibi çeflitli kurumlar›n› oluflturur
ve karar mekanizmalar›n› çal›flt›r›rlar. Günümüzde bu
aflamaya gelebilmifl bir ekonomik entegrasyon örne¤i
olarak Avrupa Birli¤i gösterilebilir. Politik entegrasyon
bir ekonomik bütünleflme hareketi olmad›¤› gerekçesiyle
Ekonomik Bütünleflme flekilleri içerisinde gösterilme-
mektedir. Bununla birlikte ekonomik bütünleflme hare-
ketlerinin bir sonucu olarak ortaya ç›kmas› nedeniyle de
kimi yazarlar taraf›ndan ekonomik bütünleflme flekille-
rinden sonuncusu olarak görülmektedir8.

4. Güney Asya Pasifik Bölgesinde
Kurulu Örgütler

Küreselleflme süreci, Güney Asya ve Pasifik ülkeleri
üzerinde önemli de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Dünya ticare-
tinde bir zamanlar çok küçük paya sahip olan bölge ül-
keleri günümüzde üst s›ralara yükselmifllerdir. Özellikle
Çin baflta olmak üzere Güney Kore ve Endonezya gibi ül-
kelerin kaydettikleri ekonomik geliflmeler bu de¤iflime
örnek teflkil etmektedir. Bölgedeki geliflmeler, ülkelerin
bölgesel ve küresel örgütlere dahil olmalar› ve iflbirli¤ini
gelifltirmeleri fleklinde bir seyir takip etmektedir. 

Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne kat›lmas› (2001) ve
bu yönde giriflimde bulunan bölgenin di¤er ülkelerinin de
Japonya ve AB taraf›ndan destek görmesi, Japonya’n›n
Çin, Hong-Kong ve Tayvan ile ticari anlaflmalar yapma-
s› en az›ndan bu ülkelerin bölgesel ticaret hacmini gelifl-
tirmek yönünde istekli olduklar›n› göstermektedir. Bu ge-
liflmelerde hiç flüphesiz APEC, ASEAN, ARF ve ASEM gi-
bi bölgede kurulu örgütler önemli rol oynamaktad›rlar.

4 A.g.e. s.245.
5 D.Robertson Uluslararas› Ticaret Politikas›, ‹stanbul: AK Yay›nlar›, 1972, s.59. 
6 M.R.Czinkota and I.A. Ronkainen., Global Marketing, The Dryden Press, U.S.A 1996, s.113.
7 Age, s.253.
8 Dura ve Atik, s.22.
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4.1. Asya Pasifik Ekonomik ‹flbirli¤i (APEC)

Asya Pasifik ülkeleri aras›nda bir Ekonomik ‹flbirli¤i
Forumu (Asia Pasific Economic Cooperation APEC) ku-
rulmas› fikri, ilk olarak 1989 y›l›nda Avustralya Baflba-
kan› Bob HAWKE taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Gevflek
bir dan›flma mekanizmas› olarak kurulan Forum, bölge-
sel ticaretin serbestleflmesi amac›yla, Pasifik’e k›y›s› bu-
lunan 21 ülkeyi 1993’ten bu yana düzenli olarak bir ara-
ya getirmektedir. APEC üyesi ülkeler; ABD, Avustralya,
Bruney Sultanl›¤›, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, En-
donezya, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Kanada,
Malezya, Meksika, Papua Yeni Gine, Singapur, fiili, Tay-
land, Tayvan, Yeni Zelanda, Peru, Rusya ve Vietnam’d›r.

APEC’in kuruluflundan bugüne ortaya koydu¤u he-
defleri inceledi¤imizde, bafllang›çta üye ülkeler aras›n-
daki ticari iliflkileri gelifltirmeyi öngörürken daha sonra-
ki y›llarda sosyal konular› ve güvenlik boyutunu da kap-
sad›¤›n› görmekteyiz. Bunlardan baz›lar›n› afla¤›daki gi-
bi s›ralamak mümkündür:9

- Bölgenin sürekli büyümesini ve geliflmesini sa¤laya-
rak dünya ekonomisinin de büyümesine katk›da bulun-
mak,

- Bölge ülkeleri aras›ndaki mal, hizmet ve teknoloji
ak›fl›n› teflvik etmek,

- Çok tarafl› ticaret anlaflmalar›n› gelifltirmek ve kuv-
vetlendirmek, 

- Liberalleflmeyi, ticaretin ve yat›r›mlar›n gelifltirilme-
sine katk›da bulunmak, 

- Küreselleflmeyle gelen iktisadi refah›n dengeli pay-
lafl›m›n› sa¤lanmak, 

- Küreselleflme yönünde, insanlara ve toplumlara yar-
d›m etmek,

- Üye ülkeler aras›nda ç›kan görüfl ayr›l›klar›n›n ger-
ginli¤e dönüflmeden bar›flç› bir flekilde çözümlenmesi
için gerekli zemini haz›rlamak,

- Güvenli¤i sa¤lamak amac›yla, geliflmekte olan ülke-
lere teknik yard›m yapmak,

- Terörizme karfl› ortak tedbirleri almak, 
- AIDS ile mücadele etmek.
Bu hedefler aras›nda, ekonomilerin d›fla aç›l›m›n›n

esas oldu¤unu, bölgesel bir blok oluflturman›n öngörül-
medi¤ini ancak bölgesel ve küresel güvenli¤in APEC için
önem arz etti¤ini vurgulayabiliriz. Örgütü oluflturan üye-
ler aras›nda ABD, Rusya, Japonya ve Çin gibi kendi bafl-
lar›na bile dünyada blok oluflturabilecek büyüklükte ül-
kelerin olmas› tek bir blok oluflturabilme düflüncesini za-
ten geçersiz k›lmaktad›r. Fakat sahip oldu¤u hacim iti-
bariyle küresel düzeydeki sorunlar› aflmaya yönelik
önemli bir örgüt olarak görülebilmektedir.

APEC üyesi ülkelerden 13’ünün dahil oldu¤u, bölge
içi antlaflmalar bulunmaktad›r. Bu antlaflmalar›n en
önemli özelli¤i bölge içinde tarife ve tarife d›fl› engellerin
kald›r›lmas›nda etkili olmalar›d›r. Bu antlaflmalar içeri-

sinde önem arzenler;
- North American Free Trade Agreament (NAFTA),
- ASEAN Free Trade Agreament (AFTA),
- Austrolia-New Zeland Closer Economic Relations

Trade Agreement (CER)’dir.
CER içerisinde ise hizmetler sektörü 1989 y›l›ndan

itibaren tümüyle serbest ticaret kurallar›na göre yap›l-
maktad›r. 1990 y›l›ndan itibaren de di¤er mallarda, itha-
lat lisans ve miktar k›s›tlamalar›nda tedrici muafiyetlere
geçilmifltir.

APEC’in Kas›m 2004’te Santiago’da (fiili) yap›lan on
ikinci yöneticiler toplant›s›nda Asya-Pasifik bölgesindeki
ekonomik istikrar ve büyümenin dünya ve Kanada eko-
nomisi için önemi vurgulanm›flt›r. ‹ktisadi büyüme kadar
yat›r›mlar›n ve ticaretin serbestlefltirilmesi için de gerek-
li faaliyetler üzerinde durulmufltur.

4.2. Güneydo¤u Asya Uluslararas› Birli¤i (ASEAN) 

ASEAN 1967’de Güney Asya’da befl ülke  (Endonez-
ya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland) taraf›ndan,
Tayland’›n baflkenti Bangkok’taki toplant›lar sonunda
ilan edilen deklarasyonla kurulmufl, daha sonra di¤er ka-
t›l›mlarla (Bruney Sultanl›¤›, Vietnam, Laos, Kamboçya,
Birmanya) üye say›s› 10’a yükselmifltir. 

ASEAN Güney Do¤u Asya’da istikrar›n korunmas›,
üye ülkeler aras›nda ikili ve çok tarafl› iflbirli¤i ve daya-
n›flman›n teflvik edilmesi, ekonomik sosyal ve kültürel et-
kileflimin art›r›lmas› amac›yla kurulan, ekonomik gelifl-
meyi hedef alan, uyuflmazl›klar›n bar›flç› yöntemlerle çö-
zümlenmesi ve iç ifllere kar›flmama ilkesini esas alan bir
kurulufltur. 

Güneydo¤u Asya’da bulunan ülkeler aras›nda daha
çok sosyal ve ekonomik yard›mlaflma ve dayan›flmay›
hedef olarak belirlemifl bulunan ASEAN, kuruldu¤u ta-
rihten bu yana bir yandan üye ülkeler aras›nda, di¤er ta-
raftan üçüncü ülkelerle ticareti ve iflbirli¤ini gelifltirmeye
yönelik çeflitli çal›flmalar yapm›fl; özellikle endüstri pro-
jeleri alan›nda baflar› sa¤lam›flt›r. Esas itibariyle Birlik,
üye ülkelerin güvenli¤ini, ekonomik iflbirli¤i ve geliflmeyi
güçlendirerek sa¤lamaya çal›flmaktad›r. ASEAN’›n ana
stratejik hedefi, bölgede ne Çin’in, ne de Japonya’n›n ha-
kimiyet kurmaya çal›flan ülkeler olarak ortaya ç›kmala-
r›n›n önlenmesidir. Bu hedef, ABD’nin ç›karlar›yla da
uyuflmaktad›r. 

29 Kas›m 2004’te, dünya nüfusunun yar›s›ndan faz-
las›n› oluflturan on alt› Asya ülkesinin (Çin, Hindistan,
Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda ile
birlikte ASEAN ’› oluflturan on ülke) hükümet ve devlet
baflkanlar› Laos’un baflkenti Vientian’da bir araya gel-
mifllerdir. Çin’li yetkililerin ifadesiyle bu zirvede “2020’li
y›llarda” Asya’da kurulmas› hedeflenen, günümüz Avru-
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pa Birli¤i’ndekinin benzeri bir ortak pazar›n temeli at›l-
m›fl bulunmaktad›r. ASEAN daha önce, Japonya ve Gü-
ney Kore gibi Kuzey ülkeleriyle de benzer giriflimlerde
bulunmufl ancak bu defa Çin’in kat›l›m›yla çok büyük bir
pazar›n söz konusu olmas›, konuya ayr› bir önem kazan-
d›rm›flt›r. 

Onuncu zirve toplant›s›nda, Çin ve ASEAN’›n 10 üye-
si (Birmanya, Bruney, Kamboçya, Endonezya, Laos, Ma-
lezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam), daha ön-
ceden öngörüldü¤ü gibi 2012’den itibaren gümrük tarife-
lerini s›f›r ile %befl aras›na indirerek ve iki milyardan
fazla potansiyel tüketiciyi içine alacak olan serbest de¤i-
flim bölgesini oluflturmak konusunda anlaflmaya varm›fl-
lard›r.

Bununla birlikte ülkeler aras›ndaki geliflmifllik fark›
da göz ard› edilmemektedir. ‹lk önce, geliflmifl ekonomi-
lerin (Burunay, Malezya, Endonezya, Filipinler, Singapur
ve Tayland) 2007 y›l›na kadar aralar›ndaki gümrük tari-
felerini tamam›yla kald›rmalar›, bunu 2012 y›l›nda birli-
¤in en fakir dört ülkesinin (Kamboçya, Birmanya, Laos
ve Vietnam) takip etmesi öngörülmektedir. 

Geliflmeler, Çin ve ASEAN ülkeleri aras›nda 2003’te
78,2 milyar dolar olan ticaret hacminin bu y›l %28 bü-
yüyerek, 100 milyar dolar artaca¤›na iflaret etmekte-
dir10. Toplam olarak 2.100 milyar dolar artacak olan
GSMH’s›yla, dünyan›n öbür ucundaki bu iki yeni ortak,
ekonomik ve siyasi bak›mdan kaç›n›lmaz bir blok olufl-
turmaktad›r. 

2003 y›l› itibariyle, ASEAN’›n alt› büyük ülkesi Bu-
rundi, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tay-
land’da ortalama kifli bafl›na düflen GSMH dünya ortala-
mas› civar›nda iken en fakir dört ülkesi olan Kamboçya,
Laos, Birmanya ve Vietnam’da 356 dolar› geçmemekte-
dir. 1990’l› y›llar›n sonunda savafl, durgunluk gibi olum-
suz durum sergileyen bu ülkelerin ekonomileri halen çok
hassas bir durum arz etmektedir. Pazar›n en büyük par-
ças›n› oluflturacak olan Çin’in ekonomik yap› itibariyle
henüz belirgin bir özellik sergilememesi bu grubun gele-
cekteki etkinli¤i bak›m›ndan flüpheler uyand›rmaktad›r.

Çin’in gelece¤e yönelik tutkusu ile 2020’li y›llarda
bugünün Avrupa Birli¤i gibi bir güç olmay› hedefleyen
ASEAN’›n bu tür bir ekonomik birli¤i, hedeflenen süre
içerisinde gerçeklefltirecek dinamiklerden; kültürel, ikti-
sadi ve teknik birikimden henüz yoksun oldu¤unu ifade
edebiliriz. En az›ndan gelece¤e yönelik böyle bir bak›fl
aç›s›n›n ekonomik a¤›rl›¤›n›n olabilmesi için, AB’nin bü-
tünleflme programlar›nda oldu¤u gibi ülkeler ve bölgeler
aras› kalk›nm›fll›k düzeylerinin giderilmesi; siyasi a¤›rl›-
¤›n›n olabilmesi için ise en az›ndan, Tayland’›n güneyin-
deki Müslüman bölgelerde ve Birmanya’daki politik du-
rumdan dolay› terörizmle savafl konular›na da de¤inil-

mesi gerekir. 

Asya krizi sonras›nda IMF yolu ile ASEAN ülkeleri
üzerinde giderek artan bir ABD etkisinden söz etmek ola-
nakl› hale gelmifltir. Krizden etkilenmeyen Tayvan ve bu
ülke ile iliflkilerine öncelik veren Çin ise, kriz sonras›nda
uluslararas› sistemdeki büyük bölgesel güç olma olas›l›-
¤›n› artt›rm›flt›r. Dolay›s›yla, Güneydo¤u Asya alt bölge-
sinde ABD ile Çin’in rekabeti daha aç›k bir hal alm›flt›r. 

ASEAN, belirgin biçimde Çin ve ABD, dolayl› olarak
da Rusya ve özellikle Japonya’n›n ilgi ve ç›kar alan› içe-
risinde yer almaktad›r. Bu durumda, kuruluflun etkin bir
aktöre dönüflüp dönüflmemesi, bölge ile ilgili giriflimleri-
ne ba¤l›d›r. Uluslararas› sistemdeki bölgesel devlet grup-
lar›, ekonomik / siyasal / askeri iflbirli¤ini ya da devlet
gruplar›na onlar›n istemedikleri durumlar› kabul ettire-
medikçe “güç” olarak ele al›namamaktad›r. Bu çerçeve-
de,  her ne kadar bir tarafs›z bölge giriflimi olsa da, ASE-
AN üyeleri bunu silahs›zlanarak de¤il, tam tersine eko-
nomik / siyasal bask› kuran güçlere karfl› silahlanarak
sa¤lamaya yönelmektedirler. Buradaki hassas nokta,
yukar›da ad› geçen “küçük silahlanma”n›n ABD ya da
Çin’e karfl› do¤rudan kullan›lmas› yönünde bir tehdit ya-
rat›lmas›nda de¤il, bu sürecin iki güç aras›ndaki müca-
delede cayd›r›c› olarak kullan›lmas›nda yatmaktad›r.

4.3.Güneydo¤u Asya Ülkeleri Birli¤i (ASEAN)
Bölgesel Forumu (ARF)

ARF, Güneydo¤u Asya bölgesinde bar›fl›n teminini ve
devaml›l›¤›n› sa¤lamak, bölgenin geliflmesine ve zengin-
leflmesine yard›m etmek amac›yla 1994 y›l›nda ASEAN
taraf›ndan kurulmufltur. ARF’nin mevcut kat›l›mc›lar›
Avustralya, Malezya, Burunay Sultanl›¤›, Kamboçya,
Mo¤olistan, Kanada, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Av-
rupa Birli¤i, Filipinler, Hindistan, Rusya Federasyonu,
Endonezya, Singapur, Japonya, Tayland, Kuzey Kore,
ABD, Laos, Birmanya, Çin, Güney Kore ve Vietnam’d›r.

ARF’nin bafll›ca hedeflerini flu flekilde s›ralayabiliriz: 
- Yap›c› diyaloglar kurulmas›n› teflvik etmek, politika

ve güvenlik konular›nda ortak ilgi ve ç›karlar konusunda
üyelerin birbirlerine dan›flmalar›n› sa¤lamak,

- Önemli kat›l›mlarla, Asya-Pasifik bölgesinde güven
infla etmek ve önleyici diplomasi sa¤lamak.   

ARF, kararlar›n›n sa¤lam temellere dayanmas› ve
uzun vaadeli olabilmesi için, üyelerinin fikir birli¤i ile ka-
rar al›r. Burada yap›lan tart›flmalar›n amac› Asya-Pasi-
fik ülkelerinin birbirlerini anlamalar› ve güvenmeleri
böylece karfl›l›kl› diyalog ile yard›mlaflmalar›n oluflmas›,
bar›fl›n kurulmas› ve devaml›l›¤›n›n da sa¤lanmas›d›r.

Bölgesel di¤er örgütlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda ARF ku-
rulal› henüz çok az zaman olmufltur. Karfl›l›kl› iliflkiler
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üye ülkelerin bakanlar› ve müsteflarlar› düzeyinde yürü-
tülmekte ve güven inflas›n›n sa¤lanmas›na çal›fl›lmakta-
d›r. 

Üye ülkelerin birbirlerini anlayabilmeleri ve karfl›l›kl›
güven duyabilmeleri, üyelerin hepsi taraf›ndan paylafl›-
lan bir ön diplomasi perspektifini gerektirmektedir. Kap-
sam ve kurallar› ARF üyeleri için bir yasal zorunluluk ih-
tiva etmemekle birlikte önleyici diplomasinin amaçlar›
flu flekilde özetlenebilir:

- Bölgenin bar›fl dengesini tehdit eden nitelikte, dev-
letleraras› oluflabilecek çat›flma ve anlaflmazl›klara en-
gel olmaya çal›flmak,

- Bu tür oluflabilecek çat›flma ve anlaflmazl›klar›n si-
lahl› çat›flmalara dönüflmelerini önlemeye çal›flmak,

- Bu çat›flma ve anlaflmazl›klar›n, bölgeye etkisini en
aza indirmeye çal›flmak,

Önleyici diplomasinin bu tür krizlere karfl› afla¤›daki
gibi tedbirleri mevcuttur:    

- Güven inflas› için çaba sarf etmek,
- Kurullar›n yap›lanmas›n› sa¤lamak; daha önceden

kabul edilmifl kural ve normlar›n, üyelerin birbirleriyle
olan iliflkilerinde rehber olmas› ve bunlara uyulmas›n›
sa¤lamak,

- Üyelerin birbirleriyle olan iletiflimlerini art›rmak;
böylece oluflabilecek yanl›fl anlafl›lmalara ve yanl›fl bak›fl
aç›lar›n›n önceden önüne geçebilmek,

- ARF baflkanl›¤›n›n bu yolda oynayaca¤› rol ona
ARF üyeleri taraf›ndan verilmifltir.

Önleyici diplomasinin baflar›l› olabilmesi için uygu-
lanmak üzere baz› kurallar öngörülmüfltür. Bu kurallar;

- Devletleraras› iliflkilerde güç kullanmamak,
- Anlaflmazl›klar› bar›flç› flekillerde çözmek,
- Üyelerin iç ifllerine kar›flmamak, 
- Pragmatik, esnek ve aç›k fikirli olmak, 
- Karfl›l›kl› dan›flmalarda bulunmak.

4.4. Asya-Avrupa Zirvesi (ASEM)

Asya-Avrupa Zirvesi (asia Europe Meeting,
ASEM)’nin amac›, Asya ile Avrupa aras›ndaki ticari ve
ekonomik iliflkileri gelifltirmek; Asya’daki h›zl› ekonomik
kalk›nma sürecine Avrupal›lar›n dikkatini çekmek ve AB
ülkelerinin Do¤u ve Güneydo¤u Asya’ya daha büyük öl-
çüde yat›r›mlar yapmalar›n› sa¤lamakt›r. ASEM, Avru-
pa Birli¤i ülkelerinin, Japonya, Çin ve Güney Kore’yi,
Brunay Sultanl›¤›, Filipinler, Vietnam, Malezya, Singa-
pur, Endonezya, Tayland, Birmanya, Kamboçya ve La-
os’dan oluflan çok genifl bir alan› ve nüfusu kapsayan bir
forumdur.

ASEM bugüne kadar ilki Bangkok’ta (1996) ve so-
nuncusu da Hanoi’de (2004) olmak üzere gerçeklefltirilen
zirvelerde Asya ile Avrupa aras›ndaki iliflkileri güçlendir-
mek amac›yla birçok hedef belirlemifltir:11

- Karfl›l›kl› sayg›, eflitlik ve içifllerine kar›flmama ilke-
lerine dayal› siyasi diyalog kurulmas›,

- Birleflmifl Milletlerin yeniden yap›lanmas›nda ve re-
formunda iflbirli¤i yap›lmas›,

- Nükleer Denemelerin Yasaklanmas› Antlaflmas›’n›n
imzalanmas› için bir an önce çaba gösterilmesi,

- Karfl›l›kl› ticaretin gelifltirilmesi için mevcut engelle-
rin kald›r›lmas› ve aç›k bölgecilik (open regionalism) po-
litikas› izlenilmesi ça¤r›s›nda bulunulmufltur.

- Mali piyasalardaki afl›r› dalgalanmalar›n önlenmesi
amac›yla yeni bir uluslararas› mali sistem oluflturulmas›
için çal›flmalar›n bafllat›lmas›,

- Asya’ya yap›lan yat›r›mlar›n artt›r›lmas› amac›yla
Avrupa ülkeleri taraf›ndan bölgeye bir “fact-finding” he-
yetinin gönderilmesi,

- Asya’daki ekonomik kriz nedeniyle yeni bir bölgesel
denetim mekanizmas› kurulmas›, Dünya Bankas› ile
ASEM taraf›ndan Asya ülkelerine yönelik bir yard›m fo-
nunun oluflturulmas›,

- Kore yar›madas›ndaki geliflmeler üzerine Güney ile
Kuzey Kore’nin uzlaflma çabalar›n›n gelifltirilmesi, 

7-9 Ekim 2004 tarihleri aras›nda Hanoi’de (Vietnam)
gerçeklefltirilen zirveye, ASEM’in 39 üyeden oluflacak
olan geniflleme hareketi damgas›n› vurmufltur. Bu zirve-
de, AB’ye yeni üye olan on ülke ile Kamboçya, Laos ve
Birmanya’dan oluflan üç Asya ülkesinin ASEM’e kat›l›m-
lar› gerçekleflmifltir. Zirvede ele al›nan di¤er konular
afla¤›dad›r.

- Her iki bölümü de ilgilendirecek olan, dünyadaki po-
litik ekonomik geliflmeler,

- Vietnam’›n Dünya Ticaret Örgütüne üyeli¤i,
- Birleflmifl Milletler’in yeniden yap›land›r›lmas›na ve

uluslararas› iliflkilere yönelik olarak karfl›l›kl› politikalar-
da ortak bir yaklafl›m›n belirlenmesi,

- Kültürler ve uygarl›klar aras›nda diyalo¤un gerçek-
lefltirilmesi,

ASEM’i genel olarak de¤erlendirdi¤imizde 1996’dan
beri devam eden süreç, AB ve Asya ülkeleri kurum ve ifl
çevreleri aras›nda uygun iflbirli¤i ortam› yaratma konu-
sunda önemli bir rol oynamaktad›r. AB d›fl ticaretinin
yaklafl›k dörtte birini Asya ülkeleri ile yapmaktad›r. Bu-
nun içinde ise %18’lik ticaret pay›na sahip Kuzey Do¤u
Asya ülkeleri (Çin, Hong-Kong, Tayvan, Japonya ve Ko-
re) aras›nda Çin en genifl yeri tutmaktad›r (AB d›fl ticare-
tinin %9’luk k›sm›).12

5. Türk D›fl politikas›ndaki Yeri ve
Önemi 

Güney Asya, Uzak Do¤u ve Pasifik bölgesindeki ülke-
lerle son y›llarda yap›lan ikili görüflmelerde ikili iliflkile-
rimizin gelifltirilmesi antlaflmalara ifllerlik kazand›r›lma-
s› ve / veya noksan olan antlaflmalar›n tamamlanmas›
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üzerinde durulmufl, kültürel iliflkilerimize yo¤unluk ka-
zand›r›lmas› kararlaflt›r›lm›fl, tan›t›m›na h›z verilmesi ge-
rekti¤i vurgulanm›flt›r. Ülkemizin bu ülkelerle iliflkileri-
nin güçlendirilmesi ve yo¤unlaflt›r›lmas› dünyada küre-
selleflme sürecinin h›z kazanmas› ve piyasa ekonomisine
geçiflin ba¤›ml›l›¤› art›rmas›na paralel olarak, zorunlu
hale gelmifltir.  

Türkiye’nin, bölge ülkeleriyle herhangi bir siyasi so-
runu bulunmamaktad›r. Türkiye’nin bu ülkelerle iliflkile-
rini güçlendirmesi ve ticaretini gelifltirmesi, küreselleflen
dünyada önem kazanmaktad›r. Bu nedenle Türkiye’nin
d›fl politikas›nda alternatif aç›l›mlar kapsam›nda yer al-
mas› faydal› mütalaa edilmektedir. 

Ayr›ca bölgede son y›llarda ortaya ç›kan geliflmeler
Türkiye için iki bak›mdan dikkat çekicidir. Bunlardan bi-
rincisi, Çin’in göstermifl oldu¤u geliflmelerdir. Çin 2001
y›l›nda Dünya Ticaret Örgütüne girerek uluslararas› tica-
rette yer almak iste¤ini ortaya koymufl ve bu ad›m özel-
likle bölge ülkeleri ve AB taraf›ndan olumlu karfl›lanm›fl-
t›r. Dünya Ticaret Örgütü’nün 1 Ocak 2005’ten itibaren
tarifeleri kald›rmas› Çin ile Türkiye aras›nda ticari baz›
alanlarda tart›flma konusu olmaktad›r. 

Türkiye aç›s›ndan bölgede dikkat çekici olan ikinci
konu ise 21.yy’da büyük güç olma yolundaki AB’nin dik-
katinin dünyan›n bu co¤rafyas›na yönelmifl olmas›d›r.
Son olarak AB’nin yeni on üyesinin ASEM’e üyeli¤i ger-
çekleflmifltir. AB d›fl ticaretinin yaklafl›k dörtte birini As-
ya ülkeleri ile yapmaktad›r. Bunun içinde ise %18’lik ti-
caret pay›na sahip Kuzey Do¤u Asya ülkeleri (Çin, Hong-
Kong, Tayvan, Japonya ve Kore) aras›nda Çin %9’luk
payla en genifl yeri tutmaktad›r. Son 20 y›lda 5 kat›na ç›-
kan ticaret hacmi ile Çin 2003 y›l›nda, ABD’den sonra
AB’nin en büyük ticaret hacmi olan ülke konumuna gel-
mifltir. Ancak AB’nin Çin ile olan d›fl ticaretinde 55 mil-
yar dolarl›k aç›k bulunmaktad›r.13

AB-Çin iliflkileri, Türkiye ve Çin’in dünya ticaretinden
pay alan aktörler olmas›n›n yan› s›ra, Türkiye’nin 6 Ara-
l›k1995’te AB ile imzalad›¤› ve 1 Ocak 1996’dan beri yü-
rürlükte olan Gümrük Birli¤i Antlaflmas›ndan dolay›
önem tafl›maktad›r. Bu antlaflma Türk d›fl ticareti arac›-
l›¤›yla ekonomimizi iki bak›mdan olumsuz etkilemekte-
dir. Bir yandan, hat›rlanaca¤› üzere bu antlaflma ile sa-
nayi ürünlerinde ve tar›ma dayal› sanayi ürünlerinde
gümrük tarifelerinin belli bir tarihe kadar karfl›l›kl› ola-
rak indirilmesi kabul edilirken, tar›m ürünleri ve ifllenmifl
tar›m ürünleri bu kapsam›n d›fl›nda tutulmufltur. Bu du-
rum ise sanayileflme sürecini tamamlamam›fl olan ülke-
mize Avrupa pazar›na tar›m ürünleri ihracat›n› k›s›tlar-
ken, Türkiye’yi Avrupa ülkelerinin sanayi ürünlerine aç›k
pazar haline getirmifltir. 

Di¤er etkisi ise AB’nin üçüncü ülkelerle yap›lan tica-

ret antlaflmalar›n› Türkiye’nin de tek tarafl› tan›may› ka-
bul etmesiyle olmufltur. Bu flekilde, AB ile ticaret antlafl-
mas› yapan Çin de yukar›da bahsetti¤imiz kazananlar s›-
n›f›na dahil olmakta, Türkiye pazar›na ürünlerini AB ül-
keleri üzerinden sürmektedir. Çin taraf›ndan düflük mali-
yetle üretilen mallar Türkiye’deki tüketiciler taraf›ndan
düflük bir fiyattan al›c› bulmakta ve bunun sonucu ola-
rak yerli sanayi zarara u¤ramaktad›r.

6. Sonuç

Asya Pasifik bölgesi dünya nüfusunun yar›dan fazla-
s›n› bar›nd›rmakta olmas› dolay›s›yla, küreselleflme sü-
recinin olanca h›z›yla devam etti¤i günümüzde pazar
aramakta olan geliflmifl ülkelerin dikkatlerinin bu bölge
üzerinde yo¤unlaflmas›na neden olmufltur. Bölge ülkele-
rinin, özellikle de Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne üye ol-
mas› bu bölgeye yönelen ülkeleri daha da cesaretlendir-
mifltir. Son y›llarda bölge ülkelerinde as›l dikkati çeken
husus, ticari faaliyetlerini bölgesel örgütlenmeler içinde
yapmaya yönelik olarak büyük istek duymalar›d›r. Bil-
hassa kuruluflundan günümüze kadar geçirdi¤i bütünlefl-
me yönündeki aflamalar, özellikle de dolar karfl›s›nda
güçlü konuma eriflen ortak para birimiyle AB, gerek böl-
ge bar›fl› ve ortak güvenlik gerekse paylafl›labilecek ikti-
sadi refah›n elde edilmesi için benzer gayretlerin göste-
rilmesi gerekti¤i konusunda bölge ülkelerini bilinçlendir-
mifltir. Bu durumun, bölgedeki ticari örgütlenmelerin
güçlenmesi fleklinde yans›d›¤›n› söyleyebiliriz. 

Güney Asya ve Pasifik bölgelerinde kurulu uluslara-
ras› örgütlerin ve bunlara dahil ülkelerin bugüne kadar
sergiledikleri performans farkl› seviyelerde gerçeklefl-
mifltir. 1980’li y›llardan itibaren dünya ticaretinde Asya
ülkelerinin pay› sürekli bir art›fl göstermekle birlikte,
özellikle alt› Do¤u Asya ülkesinin ihracat›nda dinamik
geliflmeler görülmüfltür. Bölgede kurulu örgütlerden
APEC’in, ekonomik hedeflerine do¤ru ilerleme aç›s›ndan
performans› baflar›l› olmasa da bölgede ad› konmam›fl,
fakat yararl› siyasi rol üstlendi¤i gözlenmektedir. Asya –
Pasifik Bölgesi, So¤uk Savafl ve hatta II.Dünya Sava-
fl›’n›n yaralar›n›n kapanmad›¤›, güvenlik ve iflbirli¤i ala-
n›nda bölgesel bir örgüt veya düzenlemeye sahip olma-
yan, Kore, Tayvan gibi ciddi uyuflmazl›klara sahne olan,
nükleer silahlar da dahil olmak üzere silahlanma yar›fl›-
n›n sürdü¤ü bir aland›r. APEC bu bölgede farkl› siyasal
sistem ve kültürlere ve ekonomik geliflmifllik düzeyine sa-
hip büyüklü küçüklü 21 ülkenin liderlerini düzenli biçim-
de bir araya getirmektedir. APEC, Çin Halk Cumhuriye-
ti, Hong Kong ve Tayvan’› biraraya getiren tek forum-
dur. Son y›llardaki Zirvelerin mütevaz› sonuçlar›na ra¤-
men, APEC’in önemli ifllevlerinden biri, ABD’nin As-
ya’daki stratejik rolünü takviye eden bir çerçeve olufltur-
mas›d›r. Benzer flekilde APEC Çin’in de bölgeye müdahil
olmas›n› sa¤layan bir araç rolü oynamaktad›r. APEC
özellikle Asya ekonomik krizinden sonra Çin’in bölgesel
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istikrar için kendine biçti¤i geniflletilmifl role uygun bir
yap› teflkil etmektedir.

ASEAN grubu ise yeni kat›l›mlarla özellikle de Çin’in
kat›l›m›yla 2020’li y›llarda Uzak Do¤u’da dünyan›n en
büyük serbest bölgesini gerçeklefltirmeyi hedeflemekle
birlikte bugün için, yeterli güce sahip de¤ildir. Birli¤e da-
hil ülkeler aras›nda belirgin düzeyde geliflmifllik fark›
olup, bu fark› kapatacak yönde giriflimler mevcut de¤il-
dir. Ancak bölgedeki iflbirli¤i giriflimleri, Çin-ASEAN gru-
bu ile Japonya, Kore gibi bölgedeki önemli ekonomik
güçleri birbirlerine daha da yaklaflt›racakt›r.  

ASEM, Türkiye’nin üyesi olmak istedi¤i Avrupa Birli-
¤inin ve 21 nci yüzy›la a¤›rl›¤›n› koyaca¤› düflünülen Do-
¤u ve Güneydo¤u Asya ülkelerinin dahil oldu¤u önemli
bir forumdur. Dünyada yaflanan küreselleflmenin bir so-
nucu olarak ortaya ç›km›fl olup halen geliflme aflamas›n-
dad›r. Gelecekte çok genifl bir alan› ve nüfusu kapsayan
bir organizasyon olarak öneminin daha da artaca¤› tah-
min edilmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin ASEM’e dahil
olmas›, siyasi ve ekonomik aç›dan önemli bir aç›l›m sa¤-
layacakt›r.

Ancak ASEM hali haz›rda bir forumdur ve herhangi
bir örgütlenmeye gitmemifltir. Gelecekte de bir entegras-
yona dönüfltürülmesi düflünülmemektedir. Türkiye’ye
çok önemli girdiler sa¤layacak bir forum olmas›na ra¤-
men bu özelli¤i ile ASEM’in AB’nin bir alternatifi olama-
yaca¤› de¤erlendirilmektedir.

Entegrasyon giriflimlerinin bölge ülkelerine sa¤laya-
ca¤› en önemli katk›, en baflta bölge bar›fl›n›n sa¤lanma-
s› olacakt›r. Ekonomik iliflkilerin zedelenmeden devam
etmesi ve geliflmesi için gerekli olan uluslararas› istikrar
ihtiyac›, küresel ekonomik sistemle bütünleflen ülkeler
aras›nda savafl ihtimalini önemli ölçüde azaltmaktad›r.
Bu olgu, özellikle Bat› Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesin-
de göze çarpmaktad›r. Bu flekilde bölgenin aktörleri gü-
venlik endiflelerinden çok, ortak hedefler üzerinde yo-
¤unlaflacaklard›r. Ekonomik entegrasyonlar ya da bölge-
sel örgütler üzerinde gözlemledi¤imiz bir di¤er husus,
bunlar›n küreselleflmenin hem aktörü hem de etki alan›
olmalar›d›r. 

Bu aç›dan, Güneydo¤u Asya ve Pasifik bölgelerinde-
ki ülkeler bir taraftan kendilerine uygun birlikler içinde
yer alarak küreselleflmeyle gelen avantajlardan en iyi fle-
kilde yararlanmay› amaçlarken di¤er taraftan küresel-
leflmenin güçlü aktörlerine karfl› bir tür savunma meka-
nizmas› gelifltirmektedirler.
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