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OECD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yı yeniden imar etmek için yapılan yardımların 

eşgüdümünü sağlamak amacıyla oluşturulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (OEEC) 

görevini tamamlaması ertesinde, 14 Aralık 1960 tarihinde Paris’te imzalanan bir Konvansiyon 

(Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development) ile 
kurulmuştur. OECD nezdindeki ülkemiz daimi Temsilciliği 1961 yılından önce OEEC 

nezdinde, daha sonra 1961’den itibaren de OECD nezdinde faaliyet göstermektedir. 

OECD, NATO’nun ekonomik açıdan tamamlayıcısı olarak kurulan OEEC’den görevi 1961’de 

devralmış ve ülkemizin de yer aldığı yirmi ülke tarafından kurulmuştur. Benzer düşünce tarzına 

sahip (likeminded) demokrasiyle yönetilen ülkelerden oluşan OECD’nin amacı, üye ülke 

Hükümetlerine mali istikrarı korumada destek olmak; sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, 
istihdam artışını ve yüksek yaşam standartlarını sağlamada yardım etmek; dünya ekonomisinin 

kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 

OECD, Dünya ekonomisinin %45’ini oluşturan, resmi kalkınma yardımlarının %90’ını 

sağlayan uluslararası ekonominin güçlü aktörlerinden oluşmaktadır. G7 ülkelerinin tümü 

OECD üyesi olup, Örgüt içinde ağırlığı bulunan ülkeler grubunu oluşturmaktadır. Diğer öne 

çıkan gruplar, AB grubu (G7 ve Latin grubu dışında kalan küçük ve orta AB ülkeleri) ve Asya 

grubudur. Halihazırda OECD’de 37 üye ülke bulunmaktadır. 

OECD’nin ana çalışma alanları kalkınma ve ekonomik reformlar olmakla birlikte, çalışma 

alanları zaman içinde çeşitlilik kazanmış; OECD, eğitim, nüfusun yaşlanması, emeklilik ve 

sigorta sistemleri, istihdam, göç, sağlık, çevre ve enerji, iklim değişikliği, düşük karbonlu 

ekonomilere geçiş, sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma yardımları gibi pek çok konuda, 

“standart belirleyici” bir kuruluşa dönüşmüştür. 

OECD’nin derlediği veriler, kanıta dayalı (evidence based) yaptığı analizler ve çalışmalar hem 

üye ülkeler hem de Örgüt’e üye olmayan ülkeler için önemli referans kaynağı teşkil etmektedir. 

OECD’nin geliştirdiği kodlar, ilkeler ve tavsiyelerin hukuki bağlayıcılığı bulunmamaktadır. 

Örgüt’ün en büyük gücü, ekonominin çeşitli alanlarında geliştirdiği ilkelerin, üyelerin tamamı 

tarafından konsensüsle kabul edilmeleri ve uygulanmalarından kaynaklanmaktadır. 

2008 yılında gemi inşa sektörü, küresel krizden oldukça etkilenmiş, günümüze kadar yaşanan 

süreçte de yeni gemi siparişlerinde ciddi düşüşler yaşanmasına giden yolu açmıştır. OECD, 

gemi inşa sektörünün karşılaştığı küresel sınamalara etkili çözüm yolları bulunmasını teminen, 



üye ülkeler arasında bilgi alışverişinde bulunulması, ekonomik analizler yapılması, OECD üye 

olmayan ülkeler ile iş çevrelerinin de katılımıyla şeffaf ve katılımcı şekilde politikalar 

üretilmesini amaçlamaktadır. OECD’nin bu konudaki çalışmaları Gemi İnşa Çalışma Grubu 

Konseyince yürütülmektedir. 

OECD ile irtibatlı uluslararası forum ve ajanslar bölümünde yer alan Gemi İnşa Çalışma Grubu 
(Council Working Party on Shipbuilding - WP6) faaliyetlerine Tersaneler ve Kıyı Yapıları 
Genel Müdürlüğü ulusal eşgüdüm birimi olarak katılım sağlamaktadır. WP6’da Dünya gemi 

inşa sanayinde kademeli olarak normal rekabetçi şartların sağlanması konusunda gayret 
gösterilmektedir. WP6, veri toplama ve analiz yoluyla sektördeki şeffaflığın artırılmasını teşvik 

etmekte ve önemli gemi inşa sanayilerine sahip OECD üyesi olmayan ekonomilerle politika 
diyaloğunu genişletmeye çalışmaktadır. WP6, hükümet politikalarını etkileyebilen ve 
yönlendirebilen, mümkün olduğu durumlarda da gemi inşa pazarını bozucu faktörleri ortadan 
kaldırabilen tek uluslararası platform olma özelliğine sahiptir. 

Grubun katılımcı OECD üyeleri (participating member); Almanya, Danimarka, Finlandiya, 
Güney Kore, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Türkiye’dir. 

Hırvatistan ve Romanya tam katılımcı (full participant) ülkeler ve Rusya Federasyonu gözlemci 

(observer) olarak yer almaktadırlar. Avrupa Birliğini temsil eden Avrupa Komisyonu da WP6 
toplantılarına katılım sağlamaktadır. WP6’nın yaz ve kış dönemi birer tane olmak üzere yılda 

iki toplantısı yapılmaktadır. Devletler tarafından gemi inşa sanayilerine sağlanan destekler ve 

sübvansiyonlar, Dünya gemi inşa ve açık deniz (offshore) endüstrileri arz ve talep analizi, 

çevreci (yeşil) gemiler, ülke gemi inşa sanayi raporları ile resmi destekli ihracat kredileri WP6 
toplantılarında genel olarak ele alınan konular arasında yer almaktadırlar. Söz konusu çalışma 

grubunun faaliyetleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.oecd.org/sti/shipbuilding internet 

adresi üzerinden ulaşılabilmektedir. 

 

 

 
 


