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Girifl 
Uruguay Turu ad›yla bilinen süreç sonunda imzalanan Tar›m

Anlaflmas›n›n süresi, Geliflmifl Ülkeler (GÜ) bak›m›ndan 2000
y›l›nda ve Geliflme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) bak›m›ndan 2005 y›-
l›nda tamamlanm›flt›r. Tar›m Anlaflmas›, tar›msal ürünler ticare-
tinde tarife d›fl› engellerin tarifelere (gümrük vergileri) ba¤lan-
mas›n›; kural ve esaslara ba¤l› çok tarafl› bir ticaret sistemi ku-
rulmas›n›; tar›msal ürünler ticaretinin dünya mal ticareti siste-
mine uyumlaflt›r›lmas›n› hedeflemekteydi. Bu anlaflmayla,
GÜ'ler 6 y›ll›k dönem sonuna kadar tarifelerinde ortalama %36
oran›nda, GYÜ'ler ise 10 y›lda %24 oran›nda indirim yapm›fllar;
tar›msal iç desteklemeler ve ihracat rekabeti (ihracat destekle-
meleri, di¤er efl etkili tedbir ve uygulamalar; ihracat kredileri,
kredi garantileri, kredi sigortalar›, iktisadi devlet teflekkülleri, g›-
da yard›mlar›), alanlar›nda da taahhütler üstlenmifllerdir. 

Uruguay Turu sonundan itibaren ise Doha Turu ad›yla an›-
lan müzakerelere devam edilmektedir. Doha Turu müzakereleri-
nin en önemli ve merkezi müzakere konusu, tar›m›n evrensel
özellikleri ve ülkelerce çeflitli bak›mlardan stratejik görülmesi se-
bebiyle, tar›md›r. Ülkemizde kamuoyunun ilgisini çekmese de,
yeterince önemsenmese de di¤er tüm müzakere alanlar›n›n be-
lirleyicisi de tar›m müzakereleridir ve Doha Turu Müzakerelerin-
deki geliflmeler tar›m müzakeresi alan›ndaki geliflmelere ba¤lan-
m›flt›r. 

Bafllang›çta, bu müzakere turunda imzalanacak anlaflman›n
esaslar›n›n (modalite) 31 Mart 2003 y›l›nda tamamlanmas› ve
2005 y›l›nda yürürlü¤e konulmas› hedeflenmifl ancak Cancun'da
uzlaflmaya var›lamam›flt›r. Daha sonra A¤ustos 2004 y›l›nda an-
laflman›n esaslar›n›n bir çerçevesi çizilmifl, Aral›k 2005 y›l›nda
da Hong Kong Bakanlar Konferans› ile bu temelde biraz daha

ilerleme sa¤lanm›fl ve Anlaflman›n esaslar›n›n Nisan 2006 so-
nunda ortaya ç›kar›lmas› ve 2006 y›l› Temmuz ay›nda da ta-
mamlanmas› öngörülmüfltür. 

Hong Kong Bakanlar Konferans›nda, beklendi¤i üzere,
önemli ilerlemeler sa¤lanamam›fl, daha önceki müzakere süre-
cinde üzerinde uzlafl›ya yak›n görüfl birli¤i oluflan alanlarda net-
lik ve aç›kl›k sa¤layan, di¤er baz› alanlarda ise yönlendirici ma-
hiyette kararlar al›nm›fl; di¤er sorunlu ve daha karmafl›k, ülkeler
taraf›ndan hassasiyetle takip edilen konular ise daha sonraya b›-
rak›lm›flt›r. Bu flekilde Doha Turu sürecinin devam› sa¤lanm›fl ve
Tar›m Müzakereleri canl› tutulmufltur. ‹lerleyen k›s›mlarda, sa¤-
lanan geliflmeler k›saca ele al›nmaktad›r.1

Tar›m Müzakerelerinde, Hong Kong Bakanlar
Konferans›nda, Sa¤lanan Geliflmeler
Tar›m müzakerelerinde, A¤ustos 2004 tarihindeki Genel

Konsey Karar›na yer alan “Tar›mda Modalite Oluflturmak ‹çin
Çerçeve” den sonra yo¤un olarak sürdürülen müzakerelere ra¤-
men Doha'da belirlenen hedeflere uygun bir uzlafl›ya var›lama-
mas› üzerine, Hong Kong'a beklentilerin düflürülerek gidilmesi
genel bir kanaat olarak ortaya ç›km›flt›. Özellikle G-20 ve GYÜ'le-
rin oluflturduklar› müzakere gruplar›, GYÜ'ler lehine olan talep
ve beklentilerinde ›srarl› ve kararl› olduklar›n› hissettirmifller, bu
atmosfer Hong Kong'da da varl›¤›n› sürdürmüfltür. Yap›lan mü-
zakereler neticesinde, 22 Aral›k 2005 tarih ve WT/MIN(05)/DEC
simgeli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) belgesinde yer alan husus-
lar kabul edilmifltir. 

Hong Kong Bakanlar Bildirisinde, 2 A¤ustos 2004 tarih ve
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1. Müzakere konular›nda de¤inilen hususlar›n ve yap›lan de¤erlendirmelerin yeterince anlafl›labilmesi bak›m›ndan yaz›n›n uzun tutulmas› ve aç›klay›c› notlar
verilmesi yararl› olurdu. Ancak, zaman k›s›t›, yaz›n›n okunabilir hacimde tutulmas› arzusu ve ana hatlar›n›n daha önce resmi makamlara sunulmufl olmas›
sebebiyle buna yer verilmeyecektir. Esasen Tar›m Müzakereleri konular› genel anlamda ve siyasi olarak anlafl›labilir görünseler de teknik olarak ayr›nt›l› ve
karmafl›kt›r. 
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WT/L/579 say›l› DTÖ belgesi olan Genel Konsey Karar› Ek A'da
yer alan baz› hususlar aç›kl›¤a kavuflturulmufl, ayd›nlat›lm›fl ve
baz› alanlarda ise yönlendirme yap›lm›flt›r. Böylece, umut ve
beklentilerin canl› ve sürdürülebilir düzeyde tutulmas› sa¤lan-
m›flt›r. 

Bakanlar Bildirisinde, sonraki müzakerelerde Doha Bakanlar
Karar› ve 2004 Çerçeve Karar›n›n temel olarak al›naca¤› teyit
edilmekte ve özellikle 2. paragrafta müzakere turunun kalk›nma
boyutuna verilen önem vurgulanmakta; Tar›m Müzakere Grubu
Baflkan›n›n raporuna atfen 2004 y›l› Çerçeve Karar›ndan sonraki
ilerlemelere iflaret edilmektedir. 

Tar›m müzakere alanlar›nda sa¤lanan geliflmeler ilerleyen
k›s›mlarda k›saca ele al›nmaktad›r.  

‹ç Desteklemeler
Tar›msal ürünlere yap›lan iç desteklemeler belli oranlarda ti-

caret üzerinde olumsuz etkilere sebep olmakta ve destekleme
yapmayan ülkeler aleyhine dünya ticaretini bozmaktad›r. Ticaret
üzerindeki olumsuz etkilerine göre, trafik ›fl›klar›ndakine benzer,
bir s›n›flama yap›lm›fl ve yeflil, mavi, amber (k›rm›z›) destekle-
meler diye ayr›lm›flt›. Uruguay turu s›ras›nda ülkelerin hangi ka-
tegoride ne kadar destekleme yapacaklar› karara ba¤lanm›fl ve
ülkeler uygulamalar›n› DTÖ üyesi di¤er ülkelere bildirimde bu-
lunmaya mecbur tutulmufllard›. Doha müzakerelerinde iç des-
teklemelerde indirimler yap›lmas›, disiplinler getirilmesi ve des-
tekleme sistemlerinin fleffaflaflt›r›lmas› öngörülmektedir. 

Ticareti en fazla bozucu mahiyetteki k›rm›z› kutu kapsam›n-
daki iç desteklemelerde (AMS - Toplam Destek Ölçümü), ba¤l›
oranlar üzerinden yüksek düzeylerde indirimler yap›lmas›; yük-
sek miktarlarda destekleme yapan ülkelerin daha yüksek düzey-
de indirimler yapmalar›; ve indirimlerin ülkelerin destekleme dü-
zeylerine göre üç kategoride (üç bant) gerçeklefltirilmesi; en faz-
la destekleme taahhüdü olan AB'nin ilk bantta, ABD ve Japon-
ya'n›n ikinci bantta ve di¤er tüm geliflmifl ve geliflme yolundaki
ülkelerin ise son bantta yer almalar› aç›kl›¤a kavuflturulmufltur.
‹laveten, yüksek AMS düzeyine sahip GÜ'lerin (Norveç, ‹sviçre
gibi G-10 grubu üyeleri) indirim için daha fazla çaba gösterme-
leri istenmektedir. GÜ'ler bak›m›ndan asgari destek2 (de mini-
mis) düzeyinden gerek ürüne özgü (product-specific) gerek ürü-
ne özgü olmayan (non product specific) indirimler konusunda
uzlafl›ya yak›n bir durumun oldu¤u da teyit edilmektedir. Ticare-
ti bozucu iç desteklemelerin nominal oranlar olarak de¤il, reel
anlamda olmas› yönünde bir irade beyan edilmekte; her bir ka-
tegorideki indirim toplam›n›n genel indirimden az olmas› duru-
munda ek indirimler yap›lmas› öngörülmektedir.  

Geliflme Yolundaki Ülkelerden AMS taahhüdü olmayan ülke-
lerin asgari destek indirim taahhüdünden (de minimis) muaf tu-

tulmalar› kabul edilmifltir. Tüm GYÜ'lerin asgari destek indiri-
minden muaf tutulmalar› çabalar› baflar›l› olamam›flt›r. Bu konu-
daki ülkemizin hassasiyeti güvence alt›na al›nm›flt›r. Ancak, Çer-
çeve Karar›ndaki “almost all de minimis..” ifadesi di¤er GYÜ'le-
rin “de minimis” indiriminden muaf olmalar› bak›m›ndan bir aç›k
kap› olarak de¤erlendirilebilir. 

Yeflil kutu kapsam›ndaki desteklemelerin kriterlerinin göz-
den geçirilerek, GYÜ'lerin ihtiyaçlar›n› da kapsayacak flekilde
(k›rsal kalk›nma ve toprak reformu programlar›nda verilebilecek
destekler), ticareti asgari düzeyde bozucu olmalar› gözetilerek,
yeniden düzenlenmesi karara ba¤lanm›flt›r. Bu husus, Hindistan
ve Brezilya'n›n bafl› çekti¤i G-20 ülkelerinin bir baflar›s› olarak
kabul edilmifltir. 

‹ç desteklemelerle ilgili geliflmeler, “de minimis” düzeyinde
indirim taahhüdü olmamas› ve yeni baz› destekleme flekillerine
imkan sa¤lanmas› bak›mlar›ndan ülkemiz lehine önemli ilerle-
meler olarak görülmektedir.  

‹hracat Rekabeti: 
Her türlü ihracat desteklemelerinin kald›r›lmas›, ihracat des-

teklemesi etkisi olan ihracat kredileri, kredi garantileri ve sigor-
ta programlar›, g›da yard›mlar› ve ihracatç› devlet teflekküllerinin
faaliyetleri dahil olmak üzere her türlü uygulaman›n disiplin alt›-
na al›narak ihracat desteklemesi etkilerinin yok edilmesi ve bu
sürecin 2013 y›l›na kadar paralel bir flekilde tamamlanmas› ka-
rara ba¤lanm›flt›r. ‹hracat desteklerinin ortadan kald›r›lmas›, gi-
derek artan oranlarda ve uygulama döneminin ilk yar›s›nda
önemli k›sm›n›n kald›r›lmas› ve disipline edilmesi olmak üzere
tüm unsurlar›n›n paralel bir flekilde tamamlanmas› fleklinde he-
deflenmifltir. 

Uygulama dönemi, di¤er tüm ülkelerin en geç 2010 y›l›nda
olmas› yönündeki ›srar›na ra¤men, AB'nin direnmesi sonunda,
uzun tutulmufltur. ‹hracat deste¤i etkisi olan ihracat kredileri,
kredi garantileri ve sigorta programlar›n›n 6 aydan daha k›sa sü-
reli olanlar›n›n disipline edilmeleri yönündeki uzlafl› anlay›fl› vur-
gulanm›flt›r. Ticari devlet teflekkülleri ile ihracatç› ticari devlet te-
flekküllerinin ticareti bozucu uygulamalar›n›n disipline edilerek
ortadan kald›r›lmas› ve tekel durumlar›n›n da gelecekte sonlan-
d›r›lmas›; hükümet yard›mlar›, görev zarar› ve ihracat destekle-
meleri mahiyetindeki uygulamalar›n›n ortadan kald›r›lmas› ama-
c› ortaya konulmaktad›r. 

G›da yard›mlar› konusunda g›da yard›m›na ba¤›ml› ve ihtiya-
c› olan ülkelerin ›srar› ve ABD'yi desteklemeleri sonunda, AB ve
G-10 grubunun ›srar›na ra¤men daha mu¤lak kalmakla birlikte
tüm hassasiyetleri kapsayan ifadelere yer verilmifltir. Marakefl
Karar›nda yer alan net g›da ithalatç›s› yoksul ülkelerin durumla-
r›na at›fta bulunulmaktad›r. G›da yard›mlar›n›n nakdi olmas›, ge-
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2. Asgari destek kural›, GYÜ'lere ürün üretim de¤erinin %10 kadar›, GYÜ'lere ise %5kadar› destekleme yapmalar›na imkan vermektedir. Bu destekler ürüne
özgü olan ve olmayan iki kategoride yap›labilmektedir. Türkiye gibi baz› ülkeler asgari destek ve yeflil kutu kapsam›ndaki destek d›fl›nda destekleme
hakk›na sahip de¤ildirler. Bu bak›mdan iç desteklemelerinde önemli bir indirim taahhüdünde bulunamayabileceklerdir. 
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reken acil durumlarda ve gerçek ihtiyaca binaen ayni olarak ya-
p›labilmesi ancak, her halükarda ticari amaçla kullan›lmamas›,
yard›m yap›lan ülke taraf›ndan tekrar ihraç edilmemesi, g›dan›n
paraya çevrilmesi konular›nda istismara aç›k kap› b›rak›lmama-
s› yönünde disiplinler getirilmesi hedeflenmektedir. 

Do¤as› gere¤i, ticari olmas› yan›nda siyasi yönleri de bulun-
mas› sebebiyle g›da yard›mlar› konusu hayli tart›flmal› müzake-
relere konu olagelmektedir. Ülkemizin de öteden beri çevre ve
komflu ülkelere g›da yard›mlar› yapm›fl olmas› ve yapmak duru-
munda bulunmas›, g›da yard›mlar› konusundaki getirilecek ted-
birlerin bizim taraf›m›zdan da önemini art›rmaktad›r. 

Bakanlar Bildirisinde, Tar›m Anlaflmas›n›n 9.4 paragraf›nda
GYÜ'ler için öngörülen pazarlama, nakliye, iflleme, ambalaj, ni-
telik ve kalite artt›r›c› uygulamalar ve vergi iadesi gibi tedbirlerin
her türlü ihracat desteklemelerinin disipline edilmeleri ve orta-
dan kald›r›lmalar›ndan sonra da 5 y›l boyunca uygulamada ol-
mas› ve GYÜ'lerin bu tedbirlerden yararlanmaya devam etmele-
ri benimsenmifltir. 

Do¤rudan veya dolayl› her türlü ihracat desteklemelerinin
disipline edilmeleri ve nihayet ortadan kald›r›lmalar›n›n, GYÜ'ler
ve özellikle tar›m ürünleri ihracatç›s› ülkelerin lehine sonuçlar
verece¤i beklenmektedir. 

Pazara Eriflim (Pazara Girifl)
Pazara Eriflim konusu Tar›m Müzakerelerinin en hassas,

karmafl›k müzakere alan› ve müzakerelerin kalbi durumundad›r.
Tarife indirimlerinin nas›l yap›laca¤›, ülke kategorilerine göre in-
dirim miktar›n›n ne kadar olaca¤›; indirim istisnalar› ile bunlar›n
nas›l telafi edilecekleri; GYÜ'lere tan›nacak özel ve farkl› muame-
le, birçok eski sömürge ülkelerin yararland›klar› tercihli ticaret
flartlar›ndaki y›pranma ve kay›plar›n telafisi ile a¤›r flartlarda
DTÖ üyeli¤i taahhüdü üstlenen ülkelerin ne gibi kolayl›klardan
yararlanabilecekleri gibi konular çözüm beklemektedir. 

Beklendi¤i üzere pazara eriflim alan›nda, di¤erlerine oranla,
GYÜ'ler lehine, G-333 grubunun ilgi alan›ndaki özel ürünler4 (SP
- special products) ve özel korunma mekanizmas›5 (SSM - spe-
cial safeguard mechanizm) konular› d›fl›nda fazlaca bir ilerleme
sa¤lanamam›fl, mevcut durum tesbiti ile daha sonra yap›lmas›
gereken hususlar›n alt› çizilmifltir.

Tarife indirimlerinde, 'ad valorem' (mal›n de¤eri üzerinden
al›nan gümrük vergisi) olmayan spesifik gümrük vergilerinin 'ad
valorem' eflde¤erlerinin hesaplanmas› yöntemi ile tarife indirim-
lerinin hesab› konusunda üç ay süren müzakereler sonunda

sa¤lanan uzlafl› kayda girmifltir. Tarife indirimlerinin, 4 bant ara-
l›¤›nda yap›lmas› kabul edilmifl ancak, tar›m müzakerelerinde en
önemli konular durumundaki tarife bantlar›n›n eflikleri, uygula-
nacak formül ile indirim oranlar› konular›nda ilerleme olmam›fl-
t›r. Bu kapsamda, GYÜ'lere tan›nabilecek özel ve farkl› muame-
le ile ilgili herhangi bir öngörüde bulunulmam›fl olmakla ABD ta-
raf›ndan önerilen “slightly lesser” (hafifçe daha az) tarife indiri-
mi bir tehdit olarak durmaktad›r. Hassas ürünler konusu da SP
ve SSM'e oranla daha düflük derecede ele al›nm›fl, herhangi bir
spesifikasyona gidilmemifl; hassas ürünler konusunda yap›lma-
s› gerekenlerin alt› çizilmifltir. 

Ülkemiz ve birçok GYÜ taraf›ndan önem verilen ve bize k›s-
mi ve dolayl› bir avantaj sa¤layabilecek, tarife indirimlerinde GÜ
ve GYÜ aras›nda nisbiyet (proportionality) konusunda metne
aç›k bir ifade kaydedilememifltir. Ancak, Çerçeve Karar›nda yer
verilen anlay›fltan azami ölçüde yararlan›lmas› yönünde di¤er ül-
kelerle birlikte bir gayret gösterilmesi ve en az›ndan Uruguay
Turu sonundaki oran›n (2/3 oran›) uygulanmas›n›n sa¤lanabil-
mesi gerekmektedir. ABD, AB, CAIRNS grubu ile baz› ihracatç›
G-20 ülkelerinin “daha geliflmifl geliflme yolundaki ülkelerin da-
ha fazla gayret göstermesi ve daha ileri taahhüt üstlenmeleri,
daha fazla tarife indiriminde bulunmalar›” yönündeki taleplerini
sürdürecekleri beklenmelidir. 

SP'lerin seçimi ve bunlara uygulanacak muamele ile SSM
konular›nda G-33 taraf›ndan sunulan ka¤›tlardaki hususlar
olumlu geliflmeler olarak not edilmifltir. SP'lerin toplam tarife
hatt›n›n belli bir oran› kadar olmas›, SP'leri her ülkenin kendisi-
nin belirlemesi , ve bu ürünlerin seçiminde g›da güvenli¤i, ge-
çim düzeyi güvenli¤i ve k›rsal kalk›nma kriterlerine dayal› gös-
tergelerin rehberli¤inden yararlan›lmas› kabul edilmifltir. Ancak,
özellikle ülkemiz aç›s›ndan çok önemli bir husus olarak, göster-
geler ba¤lay›c› de¤il fakat yönlendirici olacakt›r. SSM'in hem fi-
yat hem miktar temeline dayal› olmas› (ithalat miktar› ve ithalat
birim fiyat›) kabul edilmifl, ürün kapsam› ile miktar ve fiyat eflik-
leri ve eflikleri aflan miktarlara uygulanacak ek vergi oranlar› ko-
nular› daha sonraki müzakerelere b›rak›lm›flt›r. 

G-33 Grubunun di¤er müzakere gruplar› ile yap›c› ve olum-
lu iliflkileri, di¤er müzakere gruplar›n›n G-33 deste¤ine ihtiyaç
duymalar›, G-33'ün müzakere stratejisi ve daha ziyade SP, SSM
ile  'de minimis' konular›yla ve bunlarla iliflkili alanlarda yo¤un-
laflmas› ayr›ca, önemli teknik haz›rl›k ve argümanlar gelifltirebil-
mifl olmas› müzakerelerde semeresini vererek, G-33 Grubunca
metne girmesi istenen hususlar metinde yer alm›flt›r. Pazara gi-

3. Ülkeler müzakerelerde ç›karlar›na göre gruplar halinde mücadele etmektedirler. Bafll›ca gruplar› ABD, AB, G-20, G-10, G-33, G-90 (ACP - Afrika, Karaipler,
Pasifik), Afrika Grubu ve LDC (EAGÜ)'ler oluflturmaktad›r. Ülkemiz G-33 olarak bilinen 42 ülkenin oluflturdu¤u grupta ve bu grubun çekirdek ülkeleri
aras›nda yer almaktad›r. G-33 grubu tar›m müzakerelerinin tüm konular›ndan ziyade SP, SSM ve de minimis üzerinde yo¤unlaflm›fl durumdad›r. 

4. GYÜ'lere, g›da güvenli¤i, geçim düzeyi güvenli¤i ve k›rsal kalk›nma amac›yla toplam tar›msal ürünlerinin belli bir k›sm›nda tarife indirimi yapmamalar› ve
bu ürünlerini d›fla karfl› korumalar› öngörülmektedir. 

5. GYÜ'lerin belirli say›daki ürünlerine; ithalat›n belli miktarlar› geçmesi veya fiyatlar›n belli seviyelere düflmesi durumunda kullanabilecekleri ve bu ürünlerin
iç üretimini güvence alt›na alabilecekleri bir mekanizma uygulamalar› öngörülmektedir.
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rifl alan›nda, tarife indirimlerinin 4 bant üzerinden yap›lmas› d›-
fl›nda herhangi bir say› olmamas› sebebiyle SP'lerin say›s›na
iliflkin bir rakam yer almam›fl; toplam tarife hatt›n›n %20 kada-
r›n›n SP olmas› yönündeki G-33 teklifi üzerinde yeni tart›flmala-
ra sebep olmamak bak›m›ndan ›srarc› olunmam›flt›r. Ancak bu
oran›n SP'lerin seçimi, tabi olaca¤› muamele, ürün kapsam› ve
pazara girifl f›rsat› tan›n›p tan›nmamas› (tarife indirimi olup ol-
mamas›, ne kadar olaca¤›) gibi hususlara ba¤l› oldu¤u ve müza-
kerelere aç›k oldu¤u ifade edilmifl, bu durum da di¤er müzake-
re gruplar›nca not edilmifltir.  

Tropikal ürünler, sa¤l›¤a zararl› ve uyuflturucu bitkilerin ye-
rine üretilecek alternatif  ürünlerin ekimi ile bu ürünlere sa¤lana-
cak di¤er ülkelerin pazarlar›n›n aç›l›m› konusu ve tercihli ticaret-
ten yararlanan ürünlerdeki tercih erozyonu konular›nda ilerleme
sa¤lanamam›fl olmas›na karfl›n önemlerine at›fta bulunulmufl-
tur. 

Bakanlar Bildirisinde, kaydedilen ilerlemelere ra¤men üze-
rinde uzlafl› sa¤lanamayan hususlar ve bundan sonras›nda ya-
p›lmas› gereken çok önemli ve hassas konular›n varl›¤› teyit ve
kabul edilmektedir. Modalitelerin 30 Nisan 2006 tarihine kadar
belirlenmesi ve belirlenecek modalitelere göre ayr›nt›l› ülke lis-
telerinin 31 Temmuz 2006 tarihine kadar sunulmas› kararlaflt›-
r›lm›flt›r. 

Pamuk 
Pamuk konusu tar›m müzakere alanlar› içinde, beklendi¤i

üzere, en fazla ilerleme sa¤lanan konu olmufltur. Benin, Mali,
Çad ve Burkino Faso taraf›ndan gündeme getirilen ve pamuk gi-
riflimi olarak bilinen çaba belli düzeyde bu ülkeler ile di¤er En Az
Geliflmifl Ülkeler (EAGÜ) lehine sonuç vermifltir. Bu ülkelerin
farkl› müzakere ortamlar›n› kullanmalar› ve müzakere flartlar›n›
zorlamalar›; pek çok ülkenin ve belli bafll› müzakere gruplar›n›n
da bu ülkeleri desteklemeleriyle, ABD pamuk konusunda yaln›z
b›rak›lm›flt›r. AB ise Ortak Tar›m Politikas›nda yapt›¤› de¤ifliklik
ve Fransa'n›n öncülü¤ünde pamuk giriflimindeki ülkelere deste-
¤i ile sürece önemli katk›da bulunmufl ve pamuk konusunun ti-
cari boyutlar›nda “erken hasat” (early harvest) sa¤lanm›flt›r. An-
cak, ABD, 11. paragraf›n 3. cümlesinin metne (Çerçeve Karar›n-
da oldu¤u gibi) girmesini sa¤lam›flt›r. 

Pamuk konusunda al›nan kararlara göre, Geliflmifl Ülkelerce
pamu¤a verilen tüm ihracat desteklemeleri 2006 y›l›nda kald›r›-
lacakt›r. Doha Geliflme Turu kararlar›n›n uygulama döneminin
bafllang›c› itibar›yla, GÜ'ler, EAGÜ'ler kökenli pamu¤un kotas›z
ve gümrük vergisinden muaf ithaline imkan sa¤layacaklard›r.
Ayr›ca, iç desteklemelerde ticareti bozucu karakterdeki pamuk
üretimini artt›r›c› desteklemelerin azalt›lmas›n›n di¤er ürünlere

sa¤lanan desteklemelerde yap›lacak indirimlerden daha önce ve
derin oranlarda olmas›na karar verilmifltir. 

De¤erlendirme 
Bu müzakere turunda, Uruguay Turu tar›m Anlaflmas›nda

belirlenen dengesizlikler, elde edilen tecrübelerin ›fl›¤›yla ve mü-
zakere turunun bir “kalk›nma turu” olarak isimlendirilmesinin
katk›s›yla, GYÜ'ler daha olumlu flartlarda müzakerelerde taraf
durumundad›rlar. 

Muhtemelen GYÜ'ler kendileri bak›m›ndan daha olumlu hü-
kümler ve flartlar tafl›yan bir anlaflmaya sahip olabileceklerdir.
GYÜ'lerin kendi aralar›nda Daha Geliflmifl Geliflme Yolundaki Ül-
keler gibi bir s›n›fland›rmaya tabi tutulmamalar› durumunda, Ül-
kemizin, önceki anlaflmadan daha ileri düzeyde imkan ve kolay-
l›klara sahip olabilece¤i bir anlaflma imzalayabilece¤i de¤erlen-
dirilmektedir.

Genel anlamda GYÜ'lere sa¤lanacak olan imkanlardan ya-
rarlanacakt›r. Daha az tarife indirimi taahhüdünde bulunacak; SP
ve SSM yan›nda Hassas Ürünler çerçevesinden yararlanacak; iç
desteklemelerde indirim taahhüdünde bulunmayacak; bunun
yan›nda mavi kutu destekleme tedbirlerinden yararlanma hakk›
elde edecek; kendisi fazlaca kullanmasa da ihracat destekleme-
lerinden belli ölçüde yararlanabilecek ve GÜ'lerce yap›lacak ta-
ahhütlerden dolayl› olarak yararlanma gibi getirilere sahip olabi-
lecektir. Bu durum tar›msal destekleme yükünün tafl›nabilir ol-
mas› yan›nda göreceli olarak durumuzu güçlendirecektir. 

Ancak tüm bu varsay›mlar politik kararlara ve uygulama et-
kinli¤ine ba¤l› olacakt›r. Ayr›ca AB ile iliflkilerimiz de durumun
belli bafll› belirleyicilerinden olacakt›r. 

6. Ülkelerin daha az gümrük vergisi indirimi avantaj› kullanaca¤› ve d›fla karfl› koruyabilece¤i özel ürünlerinin neler olaca¤›na kendileri karar verecekler ancak
bu ürünleri belirlerken belli göstergeleri kullanacaklard›r. Bu göstergelerin neler olaca¤› konusunda Ülkemiz aktif çaba içinde olmufltur. Özel ürünlerin seçi-
mi ve göstergeler konusunda ileride ortaya ç›kabilecek sorunlar› da beklemek gerekebilecektir. 




