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GEREKÇE 
Avrupa Birliği, Avrupa Birleşik Devletler hedefine doğru adım adım ilerleyen ve temelinde 

s Hıristiyan-Batı kültürünün bulunduğu oldukça-iddialı bir entegrasyon modelidir. Bir siyasî birlik
tir. Bir Avrupa devletinin teşekkülü yolunda çalışmalardır. Ortak Pazar bir Hıristiyan ideolojisine 
göre kurulmuş Katolik Avrup Birliğidir. 

Türkiye müslüman bir ülkedir. Milletimizin böyle bir sosyo-politik birlik içerisinde yeri olma
malıdır. Eğer Türk milletinin sırf maddî refahını artırmak gayesiyle, kendi birliği içerisinde bile 
mezhep kavgasını devam ettiren Avrupa Federasyonunda yer alması demek milletimizin siyasî, 
sosyal ve kültür değerlerini bir kenara atmamız ve yüce milletimizin maddeten ve manen yok ol
ması demektir. Çünkü; bu teşkilâta bugün Yahudiler hakimdir. Yarın da Yahudiler hakim olacak
tır. Öyleyse İstiklâl Harbini niye yaptık. Niçin müstakil devlet olmanın şuurunu taşıyoruz. 

Türkiye bir ortaklık anlaşması yapmak üzere 31 Temmuz 1959 tarihinde Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna başvurmuştur. 27 Eylül 1959 tarihinde başlayan görüşmeler 4 yıl sürmüş ve 12 Eylül 
1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalanmıştır. 

9-11 Aralık 1991 tarihleri arasında yapılan Maastricht Zirvesinde alınan Ekonomik ve Parasal 
Birlik kararı ile en geç 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren Avrupa'da tek bir merkez bankasına geç
menin yanında tek bir Avrupa Parası yürürlüğe girecek, millî paralar ortadan kalkacak ve ECU na
kit para olarak kullanılacaktır. 

Türkiye'nin AT'a girmesi halinde maddî ve manevi yönden sayılamayacak kadar kaybı ola
cak, hükümranlık hakkımız Katolik Avrupa Birliğine teslim edilecektir. 

- Almanya'daki Türk-İslam düşmanlığı sonucu son zamanlarda patlama gösteren saldırılar 
hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan serbest dolaşım hakkını bir avantaj olmaktan çıkarmıştır. 

- Hükümranlık haklarımızın büyük bir kısmı Avrupa'ya devredilecektir. Kararlar yabancılar 
tarafından Brüksel'de veya Strazburg'da verilecektir. 

- Endüstrimiz ciddi bir rekabetle karşılaşacaktır. Finansman, pahalı girdi, teknoloji eksikliği, 
kalitesiz üretim, kalifiye eleman gibi sorunlar maliyeti artıracaktır. Bütün bunların sonucunda da 
endüstrimiz çok ciddi bir rekabetle karşılaşacağından, muhtemelen çökecektir. 
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Türkiye'nin AT'a girmesi halinde Avrupa'nın zencisi muamelesi görecektir. Yalnız kişisel 
ilişkilerde değil, siyasal ilişkilerde de Türkiye'yi hiçbir zaman kendilerinden saymayacaklardır. 

- Topluluğun tam üyelik kapılarını çalmaya başlayan Türkiye, bugüne kadar sağladığı toplam 
yaklaşık 750 milyon dolarlık malî yardım ile hukuken daha ileri düzeyde ilişkilerimizin bulundu
ğu Mısır, Yugoslavya ve İsrail'in gerisinde kalmaktadır. Ayrıca dördüncü malî protokole işlerlik 
kazandırılması çabaları ise sonuçsuz kalmaktadır. 

- Birleşen Avrupa'nın Türkiye'yi dışlaması düşünülemez. Kıbrıs'tan taviz, kıta sahanlığından 
taviz ile tarihi, dini, sosyolojik ve psikolojik tavizlerinde isteneceği tabidir. 

- Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde topluluğun samimi davrandığını söylemek kesinlikle 
mümkün değildir. Türkiye ile olan sorunlardan AT yetkililerinin Yunanistan'ın yanında yer aldık
larını bizzat ifade ettikleri bilinmektedir. 

- Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi kararı uyarın
ca gerçekleştirilen Gümrük Birliği Anlaşması ise kesinlikle ülkemizin yararına değildir. Bu anlaş
ma ile ülkemiz, tam üye olmadığı halde Gümrük Birliğine dahil edilerek, ekonomik yapımızı ve 
gücümüzü tahrip edecek tavizlere ve yükümlülüklere zorlanmaktadır. 

- 1987'da yapılan başvuru etraflıca düşünülüp tartışılmamıştır. Başvuru kararı ulusal bir tar
tışma sonucunda milletimizin verdiği bir karar değildir. Milletimize rağmen verilen bu karardan 
dönülmesi milletimizin geleceği için şarttır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (10/21) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(10/21) Esas Numaralı 

Meclis Araştırma Komisyonu 23.3.1998 
Esas No. : A.01.0.GEÇ. 10/21-41 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 37 Arkadaşının, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 

ilişkilerinin incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların tespit edilmesi amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştırmasına İlişkin 
(10/21) Esas Numaralı Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sonucunda düzenlediği rapor ve ekle
ri ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sümer Oral 
Manisa 

Komisyon Başkanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(10/21) Esas Numaralı 

Meclis Araştırma Komisyonu 
Esas No. : A.01.0.GEÇ. 10/21-41 
L ARAŞTIRMA KONUSU 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DİKİCİ ve 37 Arkadaşı tarafından verilen 

"Türkiye'nin Avrupa Birliği ile İlişkilerinin İncelenerek, Uygulanacak Yeni Strateji ve 
Politikaların Tespit Edilmesi" konusunda, Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 10/21 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması önergesinin grekçesinde; 

Avrupa Birliğinin, Avrupa Birleşik Devletleri hedefine doğru giden ve 
temelinde Hristiyan-Batı Kültürünün bulunduğu, oldukça iddialı bir entegrasyon modeli 
olduğu ifade edilerek çoğunluğunu müslümanların teşkil ettiği Türkiye'nin, sırf maddi 
refah sağlamak amacıyla siyasi, sosyal ve kültürel değerlerini bir tarafa bırakarak, kendi 
içerisinde bile mezhep kavgalarını devam ettiren bir Avrupa Federasyonunda yer 
almasının milletimizin madden ve manen yok olması anlamına geleceği ileri 
sürülmektedir. 

Devamla; Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi halinde, maddi ve manevi 
yönden sayılamayacak kadar kaybının olacağı, hükümranlık haklarımızın büyük bir 
kısmının Avrupa Birliğine devredileceği ve ülkemizle ilgili önemli kararların Brüksel ve 
Strazburg'ta yabancılar tarafından alınacağı ifade edilmektedir. 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Ortaklık Konseyi kararı ile gerçekleştirilen 
Gümrük Birliği uygulamasının kesinlikle ülkemizin yararına olmadığına da işaret edilen 
gerekçede; bu anlaşmanın, ülkemizin ekonomik yapısının, gücünün tahribine sebep 
olacağı sonuçta ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacak olan Türk endüstrisinin, 
yetersiz finansman, pahalı girdi, teknoloji ve kalifiye eleman eksikliği ile kalitesiz üretim 
gibi sorunlar nedeniyle maliyetlerin artması yüzünden muhtemelen çökeceği ileri 
sürülmektedir. 

Ayrıca, birleşen Avrupa'nın Türkiye'yi dışlamasının sözkonusu olmasa bile 
daima Türkiye ile Yunanistan arasındaki meselelerde Yunanistan yanında yer alan 
Avrupa Birliği ülkelerinin, kıta sahanlığı ve Kıbrıs gibi uluslararası konularda 
Türkiye'den tavizler isteyebileceği ileri sürülmekte ve bütün bunlar gözönünde 
alındığında Türkiye'nin 1987 yılında etraflıca düşünülüp tartışılmadan yaptığı tam 
üyelik başvurusunun yeniden değerlendirilmesinin gerektiği ifade edilmektedir. 

II. KOMİSYONUN KURULUSU 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Kahramanmanaş 
Milletvekili Hasan DİKİCİ ve 37 Arkadaşının Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin 
incelenerek uygulanacak yeni strateji ve politikaların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılması için verdikleri önerge, Genel Kurulun 29.07.1997 tarihli 127 nci 
Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiş ayrıca, kurulacak Araştırma Komisyonunun 
çalışma sürecinin 3 ay, üye sayısının ise 13 olması ve gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışabilmesi kararlaştırılmıştır. Buna ilişkin 510 numaralı T.B.M.M. kararı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. 
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Komisyon : 

Refah Partisinden 
Gaziantep Milletvekili Kahraman EMMÎOĞLU, 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici, 
Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL 
Sakarya Milletvekili Cevat AYHAN, 
Anavatan Partisinden, 
Manisa Milletvekili Sümer ORAL, 
İstanbul Milletvekili Bülent AKARCALI, 
İstanbul Milletvekili Yusuf NAMOĞLU, 
Doğru Yol Partisinden, 
İçel Milletvekili Ayfer YILMAZ, 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet SAĞLAM, 
Demokratik Sol Partiden, 
Bursa Milletvekili Ali Rahmi BEYRELİ 
Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat DAYANIKLI, 
Cumhuriyet Halk Partisinden, 
İzmir Milletvekili Birgen KELEŞ, 
Demokrat Türkiye Partisinden, 
İstanbul Milletvekili Cefı JosefKAMHİ 

olmak .üzere 13 üyeden kurulmuştur. Komisyonun 13.11.1997 Tarihinde yapılan 
toplantısında Başkanlık Divanı secimi yapılmış ve Komisyon Başkanlığına Manisa 
Milletvekili Sümer ORAL, BaşkanvekiUiğine Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat 
DAYANIKLI, Sözcülüğe Gaziantep Milletvekili Kahraman EMMIOGLU, Katip 
üyeliğe ise İçel Milletvekili Ayfer YILMAZ seçilmiştir Buna ilişkin T.B.M.M. kararı 
da Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Başkanlık Divanının seçilmesiyle, Komisyon 
çalışmaları başlamıştır. 

Ancak Komisyon çalışmaları devam ederken Anayasa Mahkemesinde Refah 
Partisi ile ilgili olarak açılan davanın sonuçlanması ve kararın 22.02.1998 tarih ve 
23266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması üzerine, Komisyonumuzda görev alan 
Refah Partisine mensup milletvekillerinin üyelikleri T.B.M.M. İçtüzüğünün 22. 
maddesi gereğince kendiliğinden sona ermiştir. Komisyonumuzda boş olan üyeliklere 
bilahare kurulan Fazilet Partisi mensuplarından Gaziantep Milletvekili Kahraman 
EMMÎOĞLU, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan DİKİCİ, Karaman Milletvekili Zeki 
ÜNAL ile Sakarya .Milletvekili Cevat AYHAN Genel Kurulun 10.03.1998 tarihli 
Birleşiminde yeniden seçilmişlerdir. Refah Partisinin kapatılması nedeni ile boşalan 
Komisyon sözcülüğüne 12.03.1998 tarihinde yapılan Komisyon toplantısında 
Gaziantep Milletvekili Kahraman EMMÎOĞLU seçilmiştir. 

Komisyonumuz, 510 numaralı T.B.M.M Kararı ile verilen 3 aylık süre 
içerisinde çalışmalarını tamamlayamadığından 1 aylık ek süre isteminde bulunmuş ve bu 
istem T.B.M.M. Genel Kurulunun bilgisine sunulmak suretiyle karara bağlanmıştır. 
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///. KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI 

Komisyonumuzun Başkanlık Divanı seçimini takiben 20.11.1997 tarihinde 
yaptığı toplantısında, Komisyon üyelerine Avrupa Birliği ile İlgili bilgi notları ve 
dokümanlar dağıtılmış ayrıca, Komisyonun uygulayacağı çalışma planı ile ilgili 
müzakereler yapılarak çalışma takvimi belirlenmiştir. 

Bu plana göre, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Devlet 
Planlama Teşkilatının Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Avrupa 
Birliği nezdindeki Eski Brüksel Büyükelçisi Cem DUNA, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Başkanı Meral GEZGİN ile İKV Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Yıldırım 
KESKİN, eski T.C. Merkez Bankası Başkanı, Hazine Müsteşarı, TÜSİAD İstişare 
Komisyonu üyesi ve Yabancı Sermaye Derneği Başkanı Yavuz CANEVİ, Avrupa 
Birliği nezdindeki en son Brüksel Büyükelçisi Uluç ÖZÜLKER, Başbakanlık 
Başdanışmanı ve Büyükelçi sıfatıyla Avrupa Birliği Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
görevi üstlenmiş, Uluslararası Politika Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
TİGREL, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Başkam Prof. Dr. Nahit TÖRE, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türkiye, Avrupa 
ve Orta-Doğu Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Erol 
MANİSALI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Atilla ERALP, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yahya Sezai TEZEL, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 
Yardımcısı Zafer ÇAĞLAYAN ve Prof. Dr. Orhan MORGİL komisyona 
açıklamalarda bulunmuştur. 

Ayrıca, Dışişleri Bakanı İsmail CEM ile Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina 
GÜREL de Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Gümrük Birliği ve 
Lüksemburg toplantısının sonuçları konusunda Komisyona bilgi vermişlerdir. 

Ankara dışında da çalışmalarını sürdüren Komisyonumuz üyeleri 16.01.1998 
tarihinde İstanbul'da, Karma Parlamento Komsiyonu ve İstanbul İktisadi Kalkınma 
Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye-Avrupa Birliği Ulusal Danışma 
toplantısına da katılmışlardır. Burada ayrıca, Doğru Yol Partisi İstanbul Milletvekili 
Sedat ALOĞLU, Ali BOZER, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Türk-İş Temsilcisi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu yetkilisi, Hak-İş Başkanı Salim USLU, Türkiye İşveren Dendikaları 
Konfederasyonu Başkanı Refik BAYDUR, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet 
YILDIRIM, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Başkanı Ömer DİNÇKÖK, Haluk 
KABAALİOĞLU, Dünya Gazetesi sahibi ve başyazarı Nezih DEMİRKENT, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Başkanı Okan OĞUZ, Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanı 
Murat BEKDİK, Refah Partisi İstanbul Millitevekili Bahri ZENGİN, Prof. Dr. Haluk 
GÜNUĞUR, Prof. Dr. Rıdvan KARLUK, Prof. Dr. Ahmet EVİN, Demokrat Türkiye 
Partisi İzmir Milletvekili Gencay GÜRÜN, Demokrat Sol Partisi Zonguldak 
Milletvekili Mümtaz SOYSAL, Doğru Yol Partisi İsparta Milletvekili Aykon DOĞAN 
ile Osman BERBEROĞLL'nun görüş ve düşünceleri alınmıştır. 

Komisyonumuzca toplam 17 birleşim yapılmış, Avrupa Birliği konusundaki 
ilgili kuruluş temsilcileri ve akademisyenler başta olmak üzere toplam 14 kişinin 
bilgisine başvurulmuştur. Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulmuş (yaklaşık 700 
sayfa) olup, raporun kaleme alınmasında yararlanılmak üzere ilgili kuruluş ve kişilerden 
belge ve bilgiler de temin edilmiştir. 
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IV DÜNYADA KÜRESELLEŞME VE BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME 
HAREKETLERİ 

A.KÜRESELLEŞME 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler irdelenmeden önce, bunların ister 
istemez dünya olaylarından soyutlanamayacağının hatırlanmasında yarar vardır. Bu 
nedenle çalışmanın başlangıcında özellikle dünyada ekonomik ilişkilerin geçirmekte 
olduğu evrimi incelemek ve bunun ülkemiz ile AB arasındaki ilişki üzerindeki etkisini 
değerlendirmek uygun olacaktır. 

Bu çerçevede gözönünde tutulması'gereken ilk önemli husus, mal ve hizmet 
ticareti ile sermaye hareketlerinin tamamen serbestleşmesi olgusu olarak 
tanımlanabilecek küreselleşmenin esasen yeni bir olay teşkil etmediğidir. Bundan 100 
yıl önceki dünya ekonomisine bakıldığında, bir çok bakımdan bugünkünden daha 
bütünleşmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Çin hariç tüm medeni dünyanın altın 
standardını kullanması nedeniyle, herhangi bir ödeme kısıtlamasına konu olmayan 
ticari ilişkiler, gümrük vergisi ve benzer engellerle de karşılaşmadıklan için, serbestçe 
sürdürülebilmekteydi. Aynı şekilde, kişilerin serbest dolaşımı da bugünkünden çok 
daha rahat bir şekilde sağlanabiliyordu, örneğin, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında 
Avrupa'dan Amerika'ya göç eden kişilerin sayısının yılda üçyüz bin ile bir milyon 
arasında değiştiği olgusu karşısında o dönemde dünya ekonomisinin mal, hizmet, 
sermaye dolaşımı bakımından engellerle karşılaşmaması nedeniyle belki bugünkünden 
daha da bütünleşmiş sayılabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Tabii, geçen yüzyıl sonlarının dünyada egemen ekonomik yapısı, yukarıda 
özetlendiği şekilde sürmemiştir. Birinci Dünya Savaşından önce dahi, başta Almanya 
ve Amerika olmak üzere bazı ülkeler sanayileşmelerine hız vermek için ithalatlarını 
koruma duvarlanyla sınırlama yoluna gitmişler ve geleneksel olarak göçmen alan 
Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri ile Avustralya işgücü girişini kontrol altına almaya 
başlamışlardır. Ancak, dünya ekonomisinin küreselleşme akımını esas frenleyen 
şüphesiz iki dünya savaşı ile arada yaşanan ve tüm dünyayı saran ekonomik kriz 
olmuştur. Döviz rezervlerini muhafaza etmek, sanayilerini korumak ve istihdamı da 
suni bir şekilde artırmak isteyen, krizden etkilenen çoğu devlet, koruma duvarlarını 
büsbütün yükselterek ithalatlarını kısma yoluna gitmişlerdir. 1930Marda dünya ticaret 
hacminin 2/3 oranında azalmasının etkisiyle beklenen ve arzu edilen neticenin aksine, 
işsizlik ve fakirlik her ülkede daha çok artmış, neticede demokratik yapılar sarsılmış, 
hatta Almanya, İtalya, İspanya vs. gibi ülkelerde tamamen yıkılmış ve ortaya çıkan anti
demokratik rejimler tarihin en amansız mücadelesini teşkil eden İkinci Dünya Savaşına 
yol açmıştır. 

Savaş daha devam ederken, dünyanın bu tür bir durumla bir daha karşılaşmasını 
engellemek amacıyla ekonomik düzenin yeniden yapılanması gerektiği düşünülmüştür. 
1944.yılında imzalanan Bretton VVoods Anlaşmasında şeklini alan ekonomik yapının 
unsurları Dünya Bankası (IBRD), Uluslarası Para Fonu (IMF) ve bunlara sonradan 
eklenip 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütüne dönüşen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması (GATT) olmuştur. İşbirliği içinde hareket etmeleri öngörülen bu üç 
kuruluşun başlıca amaçlan, istikrarlı'bir kalkınmayı sağlamak ve bu suretle 1930'larda 
yaşanan krizin tekrarını önlemekti. Aralarındaki görev dağılımına göre, IMF ödeme 
güçlüğü çeken ülkelere yardım edecek, Dünya Bankası kalkınmayı destekleyecek, 
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GATT da, dünya ticaretinde liberalleşmeyi müzakereler yoluyla sağlayarak, ticaretin 
artmasına ve bu suretle refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunacaktı. Genelde bu 
kuruluşların nispeten başarılı oldukları söylenebilir. Modern çağın ekonomik düzeninin 
temel direğini oluşturan bu kurumlardan özellikle IMF ile Dünya Bankasının farklı 

v nedenlerle de olsa tartışılır duruma geldikleri, örneğin IMF'nin ekonomik kriz içinde 
bulunan ülkelere önerdiği programların sosyal yüklerinin ezici olduğu, diğer taraftan 
Dünya Bankasının kalkınma modelinin gelişme yolundaki ülkelerin ihtiyaçlarına cevap 
vermediği, büyük çapta altyapı yatırımlarına ağırlık verdiği ve dolayısıyla bu ülkelerde 
üretimi arttırmadığı iddia edilebilmektedir. Buna karşılık, ömürlerinin ilk 40 yılında 
onlara Batının hegemonyası altında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sırtlarını çeviren 
Sovyet bloku ülkeleri, blokun çökmeye başlamasıyla 1989 yılından itibaren tüm bu 
kuruluşlara katılma yarışına girmişlerdir. Bu suretle, bu kurumlar oluşturuldukları 
tarihlerden takriben 50 yıl sonra gerçekten küresel boyuta sahip olmuşlardır. 

Sovyet blokunun çökmesiyle birlikte, temsil ettiği ekonomik ve sosyal 
modellerin de yok olması sonucunda ve ayrıca küreselleşmenin etkisiyle, dünya ticaret 
sistemi kapsamlı bir reform sürecinden geçmiştir. 1970'li yıllarda revaçta olan içe 
dönük, ithalat ikamesine dayalı kalkınma modellerinin ortadan kalkması ekonomik 
ilişkilerin ve piyasalann bütünleşmesini hızlandırmıştır. Bu gelişmenin de etkisiyle, 
geçmişteki durumlardan farklı olarak, Uruguay Round sonucunda varılan anlaşmaların, 
sadece sayısı sınırlı bir grup ülke tarafından değil, tüm üyelerce üstlenilmesi, ayrıca 
rekabet hukuku, çevre gibi yeni bazı alanlarda bir müzakere sürecinin başlatılması 
kararlaştırılmıştır. Böylelikle, dünya ticaret sisteminin gittikçe daha liberalleştiği, diğer 
taraftan da yeni bazı alanlarda, bölgesel bütünleşmeyi ileriye götürmüş ülkelerin 
uyguladıkları disiplinlerden pek de farklı olmayan kurallar geliştirmekte olduğu 
görülmektedir. 

B- A VRUPA 'DA BÜTÜNLEŞME 

Bununla birlikte, dünya çapında gerçekleştirilebilecek işbirliği ve bütünleşme 
hareketlerinin ötesine gidilmesi gereği Avrupa'da çok yaygın bir şekilde hissedilmiştir. 
Bu gelişmenin tabiatıyla basit bir sebebi vardır. 20'inci asrın ilk yarısında milyonlarca 
insanın ölümü ve tarihte görülmemiş düzeyde tahribat ile sonuçlanan iki dünya 
savaşının odak noktasını teşkil eden Avrupa için 1940'lı yıllarda en önemli öncelik bu 
tür tecrübelerin tekrarını önlemek olmuştur. 

Avrupa'nın bütünleşme hareketinin temel unsuru egemenlik haklarının 
kısıtlanması olmuştur. 1870 ile 1945 yılları arasındaki dönemde Fransa ile 
Almanya'nın üç kez savaşmış olması, buna karşılık da İkinci Dünya Savaşı biter bitmez 
başgösteren Sovyet tehdidine karşı kuvvetli bir Almanya'ya ihtiyaç duyulması üzerine, 
Fransa ile Almanya arasında yeni bir savaşın önlenmesi konusu öncelik kazanmıştır. 
Bu öncelik ise savaş sanayiinin temel taşını oluşturan kömür ve çelik sektörlerinin 
bütünleşmesini ve bunları ortaklaşa idare .edecek hükümetler üstü bir kurumun 
oluşturulmasını gündeme getirmiştir. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT), 
1951 tarihli Paris Sözleşmesiyle bu şekilde kurulmuştur. Bir Yüksek Kurul (High 
Authority), Bakanlar Konseyi, Parlamenter Asamble ve Adalet Divanından oluşan 
AKÇT'nin bu kurumsal yapısı, Avrupa'nın yıllardır devam eden bütünleşme 
hareketinde izlenen modeli ortaya koymuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



- 10 -

Amaçsal açıdan ise, AKÇT'nin kurucularının oluşturdukları modelin ekonomik 
bütünleşme yoluyla siyasi bütünleşmeyi hedeflediği ve bunda büyük ölçüde başarıya 
ulaşıldığı söylenebilir. Nitekim, AKÇT kurulduktan sonra, ekonomik bütünleşmeyi 
kenara bırakarak, daha hızlı ilerlemek amacıyla, doğrudan .doğruya savunma alanında 
bütünleşmeyi hedefleyen ve bunun için Avrupa Savunma Topluluğunu (European 
Defence Community) kurdurmaya çalışan Fransa, müzakere edilen ve 
kendisininkilerden başka Almanya, Benelüks ülkeleri ile İtalya silahlı kuvvetlerini 
AKÇT modeline uygun bir şekilde hükümetler üstü bir idarenin emrine verdirmek 
isteyen anlaşmanın bizzat Fransız Parlamentosu tarafından 1954 yılında reddedilmesi 
nedeniyle hüsrana uğramıştır. Fransa kamuoyu o tarihte bu anlaşmanın öngördüğü 
ölçüde bir siyasi bütünleşme için henüz hazır değildi. 

Dolayısıyla bütünleşmenin daha yavaş seyretmesi gerekmiştir. Avrupa 
Savunma Topluluğu tecrübesi başarısızlıkla sonuçlanınca dikkatler ekonomik alana 
çevrilmiştir. 1957 yılında imzalanan ve 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma 
Anlaşmasıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), AKÇT modeli üzerine bina 
edilmiş ve başlangıçtan itibaren bir çok bakımdan hükümetler üstü bir yapıya sahip 
olmuştur. 

AET kademeli bütünleşme modelini temsil etmektedir. Roma Andlaşmasının 
dibacesinde, amacın Avrupa halkları arasında gittikçe daha yakın bir birlik (ever closer 
union) oluşturmak olduğu belirtilmektedir. Bu hedefe de ilk aşamada ekonomik 
bütünleşme yoluyla gidilmek istenmiştir. AET ömrünün ilk on yılında hem sanayi, hem 
tarım ürünlerini içeren bir gümrük birliği kurmuş, bunun için ortak tarım ve ticaret 
politikaları geliştirmiştir. Başlangıçtan itibaren, ana hedef olan malların serbest 
dolaşımının sağlanmasının, ancak rekabet koşullarının eşitlenmesiyle mümkün 
olabileceği, bunun için de ortak politikaların oluşturulmasının şart olduğu 
düşünülmüştür. 

LA vrııpa Ekonomik Topluluğunun Gelişmesi 

Roma Andlaşması, üye ülkeler arasında bir ortak pazar oluşturulmasını 
hedeflemiştir. Andlaşma, üye ülkelerin aralarındaki ticarette mevcut gümrük 
vergileriyle miktar kısıtlamalarının kalkmasını ve üçüncü ülkelere karşı da ortak bir 
gümrük tarifesi uygulanmasından başka, hizmet, sermaye ve kişilerin de serbest 
dolaşımını öngörmektedir. Ortak Pazarda serbest dolaşımın birinci şartı olan rekabet 
koşullarının eşitlendirilmesi amacıyla da bir çok alanda politikaların uyumlaştırılması 
hedeflenmiştir. Andlaşmada, işçi sınıfının gelir düzeyinin yükseltilmesi ve üye ülke 
bölgeleri arasındaki farkların törpülenmesi amacıyla sosyal ve bölgesel kalkınma 
fonlarının oluşturulmasını ve ayrıca, kaynak transferini yönetecek bir Avrupa Yatırım 
Bankasının oluşturulması öngörülmektedir. 

Ortak Pazarın oluşması, 12 yıl süren ve 1969 yılında sona eren bir geçiş süresi 
içerisinde gerçekleşmiştir. Bu sürenin sonunda, gerek tarım, gerek sanayi ürünlerini 
kapsayan bir gümrük birliği oluşmuş, üçüncü ülkelere uygulanacak bir ortak ticaret 
politikası geliştirilmiş, ve makroekonomik alanda işbirliğinin tohumları atılmıştır. 
1970'li yıllardan itibaren balıkçılık başta olmak üzere, sanayi, bilim, araştırma gibi 
birbirlerinden çok farklı dallarda ortak politikaların geliştirilmesine yönelinmiştir. 
Amaç, her seferinde rekabet koşullarının eşitlendirilmesi, bir ülkedeki.sanayici veya 
üreticinin kendi hükümetinin destek politikaları sayesinde diğer ülkelerdeki 
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rakiplerinden daha fazla imkana sahip olmak suretiyle haksız rekabet ortamının ortadan 
kalkmasını sağlamak olmuştur. Bu yapılmadığı takdirde, bazı disiplinlere uymaksızın 
göreceli avantajlar edinecek üreticiler ürünlerini daha ucuza elde etme ve bunları 
rakiplerine nazaran daha iyi koşullarda satma imkanına sahip olacaklardı. Böyle bir 
durumun engellenmesi ise ancak rekabet koşullarını etkileyen tüm alanlarda 
politikaların kademeli olarak uyumlaştırılmasıyla mümkün olabilecekti. AET'nin ilk 
yıllarında yapılan esas itibarıyla bu olmuştur. Gümrük vergileri ve ticaretin hudutlarda 
karşılaştığı engeller kalktıktan sonra, iç mevzuat alanında uyumlaştırmaya gidilmiş, 
örneğin standartlar, rekabet, fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda tespit edilen kuralların 
bir üye ülke üreticisine diğerlerine nazaran haksız rekabet sağlayan engel yaratmaması 
için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bilahare, dolaylı vergilerin, para politikalarının 
ve genelde ekonomik politikaların uyumlaştırılması gündeme gelmiştir. Parasal birlik 
konusu de bir anlamda bu nedenlerle ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, sürekli devalüasyon 
yapabilen ülkelerin diğerlerine nazaran haksız rekabet imkanına sahip olduğu, bu 
itibarla da bu imkanın sınırlandırılması gerektiği, aksi takdirde Avrupa Birliğinin en 
önemli kazanmalarından birini teşkil eden Tek Pazarın tehlikeye gireceği 
düşünülmüştür. 

2.Kurumsal Değişiklikler 

Tabiatıyla bu süreç bir günden ertesi güne gerçekleşmemiştir. Uyumlaştırma 
kademeli bir şekilde gerçekleşmiş, beraberinde bazı kurumsal değişiklikler de 
getirmiştir. Bunların belki en önemlisi, başlangıçta üye ülke Meclislerinden tefrik 
edilen milletvekillerinden oluşan Avrupa Parlamentosunun, AET'nin gittikçe daha çok 

. alanda söz sahibi olmasıyla birlikte kendi statüsünde meydana gelen evrim ve bunun 
neticesinde daha demokratik bir yapıya sahip olma gereğinin ortaya çıkmasıdır. 
Neticede, Avrupa Parlamentosu üyeleri 1979 yılından itibaren üye ülkelerde 
düzenlenen doğrudan seçimlerle seçilmişlerdir. Bu tarihten sonra, Roma 
Antlaşmasında yapılan her tadilat ile (Maastricht ve Amsterdam Antlaşmaları gibi) 
Parlamentonun yetkileri biraz daha attırılmıştır. 

Bir diğer değişiklik ise, Roma Andlaşmasında öngörülmemiş olmakla beraber, 
1969 yılından itibaren, ilk önce gayri resmi olarak, daha sonra da hukuken tanınmış ve 
düzenli hale getirilmiş olarak toplanmaya başlayan Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirveleridir (European Council). Yılda en az iki defa, bir çok durumda ise olağanüstü 
de toplanan Zirveler Avrupa Birliğinin en üst karar alma mekanizması haline gelmiştir. 
Hatta, bazı yorumcular zaman içinde zirvelerin Bakanlar Konseyinin yerini almaya 
başladığını, zor kararların bir çok durumda zirvelere bırakıldığını ifade ederler. 

Ancak, Avrupa Birliğinin kurumsal yapısının henüz nihai şekline oturmadığı 
söylenebilir. Her ne kadar Avrupa Birliği kurumlarında zaman içinde meydana gelen 
değişiklikler, ilk bakışta bu yapının federalizme doğru gitmekte olduğu izlenimini verse 
dahi, kararların oy birliğiyle alındığı alanların sayısının azaltıldığı şimdiki halde 
söylenemez. 

3. Yapısal Değişiklikler 

AET'nin kademeli olarak gerçekleşen bütünleşmesi içinde önemli bazı 
kilometre taşları sayılabilir. 1969 yılında gümrük birliğinin tamamlanmasından sonra 
AET kendisine müteakip hedef olarak 10 yıl içinde tek para birimine geçişi tespit 
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etmiştir. Ancak, 1970'li yılların, Avrupa ülkeleri de dahil, dünyanın çoğu bölgeleri için 
petrol şoklarından kaynaklanan bir ekonomik kriz dönemi olması nedeniyle, bu 
dönemde AET önemli atılımlarda bulunamamış ve özellikle parasal birliği öngörülen 
zaman diliminde gerçekleştirememiştir. 

Bu duraklama dönemi 1980'li yıllarda sona ermiştir. Parasal birlik hedefi 
kenara bırakılmış olmakla beraber, 1979 yılından itibaren Avrupa Para Sistemine 
(European Monetary System) geçilebilmiş ve bu suretle üye devletlerin para 
birimlerinin birbirlerine bağlı olmamakla beraber bir "yılan" içinde sınırlı esnekliği 
muhafaza etmeleri, yüksek oranlı devalüasyonların da istisnai bir uygulama olması 
sağlanmıştır. 

Bütünleşme istikametinde müteakip adımı teşkil eden ye 1987'de yürürlüğe 
giren Tek Senet (Single European Act) ile kurumsal alanda ve özellikle karar alma 
mekanizmalarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bundan daha önemlisi 
ekonomik bütünleşme istikametinde ciddi bir merhale ile 1993 yılından itibaren Avrupa 
Topluluğu ülkelerinin tek bir pazara dönüştürülmesi Tek Senetle kararlaştırılmıştır. Bu 
suretle, mal, hizmet, sermaye ve hatta kişilerin serbest dolaşımını sağlayacak iç 
sınırlardan arındırılmış bir Avrupa'nın oluşturulması hedeflenmiştir. İç pazarın 
oluşturulması, bir taraftan ticaretin karşılaştığı ve henüz ele alınmamış engellerin 
olduğu gibi ortadan kalkmasını gerektirdiği gibi, rekabetin eşit şartlarda sürdürülmesini 
teminen, daha önce uyum konusu olmayan sosyal politikaların da yakınlaştırılmasını, 
ayrıca nispeten geri kalmış bölgelerin rekabet ortamından zarar görmelerini engellemek 
amacıyla, kişi başına düşen ulusal gelir düzeyi bakımından AT ortalamasının %75'inin 
altında kalan bölgelere kaynak aktarımını sağlayacak yapısal fonların oluşturulması 
yoluna gidilmiştir. Bu çerçevede, henüz gerçekleşememiş olan parasal birlik konusu da 
gündemde muhafaza edilmiş ve teknik bazda hazırlıklar sürdürülmüştür. 

1990'li yıllar Avrupa Birliği için iki ayrı amacın bir arada hedeflendiği ve 
bunun gerçekçi olup olmadığı tartışmalarıyla geçmiştir. 1993 yılından itibaren Tek 
Pazarın tamamlanmış olması, bunun kazanımlarının garanti altına alınabilmesini ve 
devalüasyonlar yoluyla Tek Pazara zarar verecek rekabeti bozucu durumlar oluşmasını 
önlemek amacıyla ekonomik ve parasal birlik konusunu gündeme getirmiş, diğer 
taraftan 1989 yılında Berlin duvarının çökmesi ve Sovyet Blokunun ortadan 
kalkmasıyla İkinci Dünya Savaşından beri Batı Avrupa'dan ayrılmış olan Merkezi ve 
Doğu Avrupa ülkelerinin (MDAÜ) yeniden Batı ile bütünleşme. konusu öncelik 
kazanmaya başlamıştır. Başlangıçta güdülen hedef sadece bu ülkelerin yeniden 
yapılanmasına yardımda bulunmak iken, 1992'den itibaren bunların tam üyelik konusu 
da gerçekçi bir hedef olarak görülmeye başlanmış ve İsveç, Finlandiya ile Avusturya'nın 
Avrupa Birliğine katılmasından önceki son zirve olan 1994 Essen Zirvesinde 
MDAÜ'nün de katılma faaliyetlerine hız verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Avrupa Topluluğunun içinde bulunduğu kademeli bütünleşme süreci, Avrupa 
Birliği kurumlarında demokratik açık (democratic defıcit) kavramını da ön plana 
çıkarmıştır. Avrupa Topluluğunun sayılan gittikçe artan alanlarda yetki sahibi olması, 
Konsey ve Komisyondan oluşan karar alma mekanizmalarının siyasi denetim ihtiyacını 
beraberinde getirmiştir. Roma Andlaşmasına göre sadece istişari bir görevi olan 
Avrupa Parlamentosunun bu ortamda daha etkin bir rol oynayabilmesi için yetkilerinin 
arttırılması oluşacak yeni kurumsal yapının öncelikli hedeflerinden biri olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 
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Şubat 1992'de imzalanan ve iki yılı aşkın bir çalışmanın ürününü teşkil eden 
Maastricht Andlaşması bütünleşme istikametinde ilerleme ve kurumsal yapılanma 
konularında farklı görüşler arasında bir uzlaşı teşkil etmektedir. İngiltere ve Danimarka 
gibi federalizme sıcak bakmayan ülkelere, Maastricht Andlaşmasının getirdiği bazı 
yeniliklerin -Sosyal Yasa ve parasal birlik- dışında kalma imkanı verilmesine karşılık, 
Avrupa Parlamentosunun yetkileri de büyük bir ölçüde arttırılmış ve bu kurum karar 
alma mekanizmalarına ortak olmuştur. 

Maastricht Andlaşması ile kurulan Avrupa Birliği üç ayaktan oluşmaktadır. 
Birinci ayak Roma Andlaşması üzerine bina edilmiş olup, esas itibarıyla ekonomik 
konuları kapsamaktadır. Avrupa Birliğinin Tek Senetle kurulmuş olan Ortak Pazardan 
bir Ekonomik ve Parasal Birliğe dönüşmesini öngören Maastricht Andlaşması, bu 
amaçla Birliğin yetkilerini de önemli bir şekilde arttırmıştır. Parasal birlik hedefine ne 
şekilde ulaşılacağı, Avrupa Merkez Bankası ile onun yan kuruluşları olarak faaliyet 
gösterecek münferit ülke Merkez Bankalarından oluşan sistem, Maastricht Andlaşması 
ile getirilen hedefler arasında yer almaktadır. Ayrıca, AB için diğer yeni bir konu teşkil 
eden ve yine rekabet konusu ile ilintili olan ancak o tarihlere kadar AB yapısı içinde yer 
almayan sanayi ve sosyal politikalarının oluşumu, Maastricht Andlaşması ile getirilen 
yenilikler arasında bulunmaktadır. 

Maastricht Andlaşmasının öngördüğü AB'nin ikinci ve üçüncü ayakları sırasıyla 
bir Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (Common Foreign and Security Policy; CFSP) ve 
Adalet ile İçişleri Konularında İşbirliği (Cooperation on Justice and Home Affairs; 
CJHA)'den oluşmaktadır. Ancak, bu ikinci ve üçüncü ayağın doğrudan 
hükümetlerüstü yapı şeklinde değil, hükümetlerarası işbirliği çerçevesinde oluşturulması 
kararlaştırılmıştır. 

4. Ekonomik ve Parasal Birlik 

Tek para birimine geçiş ve tek para biriminin korunması amacıyla uygulanacak 
ekonomi politikaları ile ilgili olarak, üye ülkelerde belli hedeflere varılmasi koşulları 
Maastricht Andlaşmasında sıralanmıştır. Bu koşullar şöyle özetlenebilir: 

• Herhangi bir üyenin enflasyon oranlarının (tüketici fiyat endeksindeki artış oranı) 
12 aylık dönem itibarıyla en iyi performansı gösteren üç üyenin oranlarının 
ortalamasının azami ölçüde %1,5 üzerinde olması; 

• Herhangi bir üyenin uzun vadeli faiz hadlerinin 12 aylık dönem itibarıyla en iyi 
performans gösteren üç üyenin faiz haddinin en fazla %2 üzerinde olması; 

• Toplam kamu borcunun Gayrı Safı Yurtiçi Hasılanın %60'ını aşmaması; 
• Son iki yıl itibarıyla, üye ülke para kurunun diğer bir üye ülke para kuru karşısında 

devalüasyona uğramamış olması ve "normal" dalgalanma marjı sınırları içinde 
kalması; 

• Bütçe açığının Gayrı Safı Yurtiçi Hasılanın %3'ünü aşmaması. 

Andlaşmada öngörülen aşamalar şunlardır: 

• Üyelerin kur mekanizmasına dahil olmak suretiyle ekonomik işbirliğini tedricen 
arttırmalarını şart koşan birinci aşamaya 1 Temmuz 1990 tarihinde girilmiştir. 
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• Ekonomik ve Parasal Birliğin ikinci aşamasına 1 Ocak 1994 tarihinde girilmiştir. 
Bu tarihte 12 Merkez Bankası Başkanının üye olduğu, ancak Başkanı Merkez 
Bankaları dışından atanan bir Avrupa Para Enstitüsü kurulmuştur. 

• Üçüncü aşama olan üye ülkelerin tam bir parasal birlik ve tek para "euro"ya 
geçmeleri için, yukarıda sayılan dört şartı yerine getirip getirmediklerinin 
belirlenmesinden sonra 1 Ocak 1997 tarihinde geçilmesi öngörülmüştü. Ancak 
Avrupa'da görülen ekonomik durgunluk nedeniyle bir çok üye ülkenin kriterleri 
tutturamamalarından ötürü, bu tarih L.Qcak 1999'a ertelenmiştir. Şu sırada AB 
içinde Ekonomik ye Parasal Birlik için gerekli makroekonomik koşullan yerine 
getiren Finlandiya, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Avusturya 
ve İrlanda'nın ilk grup içinde yer alamaları beklenmektedir. Özellikle bütçe 
açıklarını kapatma gayreti içinde olan İspanya, Portekiz ve İtalya'nın da 
önümüzdeki aylarda bu kriterlere ulaşması ihtimal dahilinde olup, parasal birliğin ilk 
dalgasında yer alacak ülkeler 25 Mart-1 Mayıs 1998 tarihleri arasında 
belirlenecektir. Sadece Yunanistan'ın bu hedefe ulaşması imkansız görülmektedir. 
Buna karşılık, İsveç, Danimarka ve İngiltere kriterlere uysalar dahi parasal birliğin 
ilk dalgasına girmemeye kararlı olduklarını açıklamışlardır. Dolayısıyla, ilk dalgada 
diğer 11 üyenin yer alması beklenmektedir. Parasal Birliğin kademeli olarak 1 Ocak 
1999 ile 1 Temmuz 2002 tarihleri arasında gerçekleşmesi ve bu tarihten sonra 
Birliğe üye ülkelerde milli para birimlerinin yerlerini tüm işlemlerde "euro"ya 
bırakmaları hedeflenmektedir. 

5. Siyasi.birliğe giden yol: İkinci ve üçüncü ayaklar 

: Büyük ideallerle yola çıkılmakla beraber, Maastricht Andlaşmasının Birlik 
olmanın gerektirdiği ortak uygulamalar açısından ihtiyaçları karşılamakta yetersiz 
kaldığı görülmüştür, 

Özellikle Bosna-Hersek'te meydana gelen ve bir Avrupa sorunu olmasına 
rağmen politika oluşturulmasında ve meseleye çözüm bulunmasında karşılaşılan 
tıkanıklıklar, karar alma mekanizması etrafında yapılan tartışmalara ivme ve yoğunluk 
kazandırmıştır. 

Öte yandan, Avrupa bütünleşmesi sürecine MDAÜ'lerin dahil edilmesi ve 
bunun tam üyelikle sağlanması yönünde beliren siyasi irade, bu yeni düzenin 
gerektirdiği koşullara uygun şekilde derinleştirilmiş bir Avrupa Birliğinin 
yapılandırılması çalışmalarının başlatılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda, 
bir taraftan Maastricht Andlaşmasının getirdiği düzeni derinleştirmek, diğer taraftan da 
büyüme konusunu ele almak üzere 1996'da bir Hükümetlerarası Konferans 
düzenlenmesi kararı verilmiştir. 

6. Amsterdam Andlaşması ' 

Bir yılı aşkın bir süre müzakere edilen gözden geçirilmiş Avrupa Birliği 
Andlaşması 2 Ekim 1997 tarihinde Amsterdam'da imzalanmıştır. Bu andlaşmanın 
başlıca unsurları aşağıda sunulmuştur: 

a) Özgürlük, Güvenlik, Adalet; 
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• Andlaşma, ilk kez temel özgürlükleri sürekli bir şekilde ihlal eden ülkelerin 
Bakanlar Konseyindeki oy haklarını askıya alma imkanı vermektedir: 

• Andlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren beş yıl içerisinde (tahminen 2003 yılında) 
bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı tesis edilecektir. Danimarka'ya bu konuda 
dışarıda kalma hakkı verilmiştir; 

• Kişilerin serbest dolaşımı bütün AB ülkelerinde garanti edilmektedir. İngiltere ve 
İrlanda sınır kontrollerine devam edecektir; 

• İngiltere ve İrlanda'nın bu hakları mahfuz kalmak kaydıyla, Schehgen Anlaşmasının 
-polis işbirliği dahil- serbest dolaşıma ilişkin hükümleri Andlaşmaya konmuştur.. 

• Göçmen, vize politikası, siyasi sığınma, adli işbirliği ve boşanmaya ilişkin mevuzatın 
uyumlaştırılması AB politikası haline getirilecektir. Bu konularda kararlar 
oybirliğiyle alınacaktır. Beş yıl sonra, çoğunlukla karar alınması konusu karara 
bağlanacaktır. Cezai konularda adli işbirliği ve polis işbirliği ulusal hükümetlerin 
yetkisinde kalacaktır. 

• EUROPOL'a operasyonel bir rol verilecektir. 

b. Birlik ve vatandaş: 

• Andlaşmaya, istihdama ilişkin bir bölüm eklenmiştir. Amaç, Bakanlar Konseyinin 
istihdam konusunda koordine bir strateji saptamasını sağlamaktır. Konsey üye 
ülkelere istihdam konusunda tavsiyelerde bulunabilecektir. 

• İstihdam konusunda pilot projeler uygulanabilecektir. 
• İngiltere'nin Maastricht Andlaşmasına dahil edilmesine karşı koyduğu "Sosyal 

Bölüm" (Social Chapter) yeni Andlaşmanın içine alınmaktadır. Sosyal Bölüm 
Avrupa Tek Pazarı içinde haksız rekabeti önlemek amacıyla bazı sosyal mevzuat 
hükümlerinin uyumlaştırılmasını hedeflemektedir. 

c. Etkin bir ortak dış ve güvenlik politikası: 

• Rusya ile ilişkiler gibi konularda ortak stratejiler oybirliğiyle saptanacaktır. 
Katılmak istemeyen üyeler "yapıcı çekimserlik" yöntemine başvurabilecektir. 

• Bu stratejiler nitelikli çoğunluk ile uygulamaya geçirilebilecek, ancak hayati 
çıkarlarının tehdit edildiğini ileri süren herhangi bir üye ülke kararlan bloke 
edebilecektir. 

• Andlaşma ortak dış ve güvenlik politikası konusunda bir Yüksek Temsilci makamı 
ihdas etmektedir. Bu görevi ilk başta Konsey Genel Sekreteri yürütecektir. 

• İngiltere ve tarafsız ülkelerin karşı çıkmaları sonucu Batı Avrupa Birliğinin (BAB) 
AB ile bütünleşmesi Fransa ile Almanya'nın isteklerine rağmen mümkün 
olamamıştır. Bununla birlikte, andlaşmada Konseyin bu yönde karar vermesi 
halinde BAB'nin AB'ne entegre edilmesi imkanından sözedilmektedir. 

• Dış politikada uyumu sağlamak ve bunun AB dış ticaret politikasına uygunluğunu 
gözetmek amacıyla üye ülke diplomatları ile Konsey ve. Komisyon görevlilerinden 
oluşan bir planlama hücresi oluşturulmaktadır. 

d. AB'nin kurumları: 

• Kurumsal reform konusunda genişlemenin gerektirdiği beklenen reformlar 
yapılamamıştır. 
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© Genişleme gerçekleştiğinde büyük ülkelerin Komisyonda halen iki olan üyelerinin 
birinden vazgeçmeleri ve böylelikle Komisyon üyelerinin sayısının 20'yi geçmemesi 
hususunda ilke mutabakatına varılmıştır. Üye ülkelerin Konsey'deki oy 
ağırlıklarının gözden geçirilmesi koşuluyla her ülke Komisyonda bir üye ile temsil 
edilecektir. Üye ülkelerin sayısı 20'yi aştığında AB kurumları tümden gözden 
geçirilecektir. 

e. Güçlendirilmiş işbirliği-esneklik: 

Nitelikli çoğunluk bulunması kaydıyla, üye ülkeler, belirli alanlarda, diğer tüm ülkelerin 
iştirakini beklemeksizin AB kurumlarını kullanmak suretiyle ileri hamlelerde 
bulunabileceklerdir. Bazı alanlarda bunun için oy birliği gerekli olacaktır. 

7. Genişleme 

Sovyet Blokunun ve dolayısıyla Berlin duvarının çökmesi Avrupa Birliğinin 40 
yılı aşkın bir süredir tecrit edilmiş Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) ile 
ilişkilerini gündeme getirmiştir. İlk aşamada bu ülkelerin piyasa ekonomisine uyumunu 
sağlayacak acil yapısal reform çabalarına destek amacıyla PHARE (MDAÜler için) ve 
TACIS (BDT ülkeleri için) adı altında teknik işbirliği ağırlıklı programlar geliştirilmiş, 
müteakiben tüm bu ülkelerin ticaret yoluyla AB'yle bütünleşmesini sağlayacak serbest 
ticaret anlaşmaları imzalanmıştır. "Avrupa Anlaşmaları" olarak adlandırılan bu 
anlaşmalar, ilgili ülkelere net bir katılma perspektifi vermeye kadar gitmiyordu. Ancak, 
Avrupa kıtasında süratle meydana gelen değişiklikler, MDAÜ'lerin yeniden Rusya'nın 
yörüngesine girmesini önlemek, demokratik reformları pekiştirmek gibi nedenlerle 
Haziran 1993'te Kopenhag'da yapılan AB zirvesinde bu ülkeler için tam üyelik ilkesinin 
kabul edilmesine yol açmıştır. Essen zirvesinden itibaren MDAÜ'lerin yapısal alanda da 
AB'ne yakınlaştırılması amacıyla onlar için adalet ve içişleri, ortak dış ve güvenlik 
politikası gibi Avrupa Anlaşmalarında yer almayan alanlarda müessesseleşmiş diyalog 
mekanizmaları geliştirilmiştir. Bu dönemde, MDAÜ'ler AB'ne tam üye olmak için 
sırayla müracaat etmişlerdir. 

Genişleme sürecinin önemli merhalelerinden biri Kopenhag zirvesinde kabul 
edilen üyelik kriterleridir. Aşağıda yer alan bu kriterlere o tarihten sonra AB'ne tam 
üye olacak ülkelerin tümünün üyelik öncesinde uyması öngörülmüştür: 

"Üyelik, aday ülkenin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve 
azınlıkların korunması ve saygı görmesini teminat altına alan kurumların istikrara 
kavuşturulmuş olmasını, işleyen bir piyasa ekonomisinin mevcudiyetini, AB içindeki 
rekabet ve piyasa güçleriyle başetme kapasitesini gerektirmektedir. Üyelik, adayın 
siyasi, ekonomik ve parasal birliğe katılım da dahil olmak üzere, üyeliğin getirdiği 
yükümlülükleri üstlenebileceğini varsayar."1 

Aralık-1995'de Madrit'de toplanan AB zirvesi genişleme müzakerelerinin 
Haziran 1997'de Amsterdam'da sonuçlanan hükümetlerarası konferanstan 6 ay sonra 

Menıbership requircs thal the candidate country has achieved stability of instilutions guaranteeing 
democracy. Ihe nılc of la\v. hunıan riglıls and respecl for and. protection of minorities. ıhe e\istence of 
a functioning market economy as \vell as the capacity to copc \\ith competilive pressurc and market 
forces within the Union. Menıbcrship prcsupposcs the candidate's ability lo take on the obligaiions of 
menıbership including adherencc to the aims of political, economic and monetary union. 
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başlayacağını kararlaştırmış, bu sürece hazırlık olarak da Komisyonun her bir aday 
MDAÜ hakkında mutad görüş raporu ile genişlemenin mali boyutunun 
hesaplanabilmesi için AB'nin finansmanı hakkında ayrı bir raporu hazırlamasını 
istemiştir. 

Söz konusu raporlar "Gündem 2000" adı altında Temmuz 1997de 
yayınlanmıştır. Raporlarda Komisyon, genişlemenin mevcut üyeler üzerindeki etkileri, 
finansman boyutu, başta Ortak Tarım Politikası olmak üzere yapılacak değişikliklerin 
değerlendirilmesi ile birlikte her bir MDAÜ hakkında ayrı bir inceleme sunmuştur. 
Ekonomik ve siyasi kriterlere dayandırılarak yapılan bu inceleme sonucunda, Polonya, 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya ve 1990 yılında katılma müracaatı 
yapmış bulunan GKRY ile tam üyelik müzakerelerinin başlayabileceği belirtilmiştir. 
Gerek bu adaylar, gerek diğerleri için tam üyelik sürecini kolaylaştıracak bir partönerlik 
ilişkisi öngörülmüştür. Bu ilişki, hem maddi yardımlar yoluyla, hem de yapısal 
diyalogun geliştirilmesiyle aday ülkelerin tümünün AB'ne yakınlaştırılmasını 
amaçlamıştır. 

Komisyonun önerileri, 12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg'da toplanan 
AB zirvesi tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir. Zirve, Komisyonun önerdiği 
ülkelerle müzakerelere 30 Mart 1998'de başlanmasını kararlaştırmış, ayrıca ikinci 
grupta kalan ülkelerin yararlanacağı üyelik öncesi stratejiyi belirlemiş, genişlemenin 
maliyeti hakkında da ilk bir görüş teatisinde bulunmuştur. Bu suretle, genişleme 
sürecinin fiilen başladığı kabul edilmektedir. Ancak, genişlemenin bu sefer geçmişteki 
örneklerinden çok daha zor olacağı söylenebilir. Aday ülkelerin -GKRY hariç-
tümünün gelir düzeyleri AB ortalamasının bir hayli altında kalmaktadır. Oysa, şu anda 
mevcut AB üyelerinin bu ülkelere, gelir düzeylerini yükseltmek ve bu suretle AB 
yükümlülüklerini üstlenme kapasitelerini artırmak amacıyla, gerekli yardımları yapmaya 
hevesli olmadıkları açıktır. Dolayısıyla, genişlemenin bu defa uzun zaman alacağı 
şimdiden söylenebilir. 

Buna karşılık, bir kaç yıl önce sık sık dile getirilen çok vitesli Avrupa 
kavramının gündemden düşmekte olduğu dikkat çekmektedir. AB'nin şimdiki 
yaklaşımı, Kopenhag kriterlerinde öngörülen kıstaslara adayların üyelikten önce 
ulaşmasını istemek ve üyelik yükümlülüklerinin tüm üyelerce eşit düzeyde yerine 
getirilmesini beklemek şeklinde özetlenebilir. Bu da tabiatıyla genişleme sürecini 
yavaşlatacak başlıca unsur olarak değerlendirilebilir. 

8. Lüksemburg zirvesi sonrasında MDAÜ'tere tanınan imkanlar 

AB'nin bu ülkelerin her biriyle 1990'lı yılların başında imzaladığı "Avrupa 
Anlaşmalarının" kendilerine tanıdığı ticari imtiyazlara ve oluşturulan siyasi diyaloga 
ilaveten 10 aday ülkeye halihazır mali yardım sağlama mekanizması olan PHARE 
(Pologne, Hongrie: Assistance â la Reconstruction Economique) kapsamında 2000 
yılına kadar yılda toplam 1.1 milyar ECU yardım sağlamayı öngörmektedir. (Bu 
rakkam esasen 1994 yılından beri sabittir). 2000 yılından 2006 yılına kadar olan 
dönemde ise bu miktarın 1.5 Milyar ECU'ye çıkarılması beklenmektedir. 

Söz konusu miktarların özetle, aday ülkelerde serbest pazar mekanizmalarının 
yerleşmesine yönelik olarak verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çerçevede, 
tarım ürünlerinin üretiminin daha verimli kılınmasında, kamu sektörünün verimliliğinin 
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arttırılması ve gerekli serbest ticaret kurumlarının ihdasına kadar çok çeşitli projeler için 
mali yardım sağlanmaktadır. 2000 yılından sonra AB ayrıca adaylara yapısal yardım 
kapsamında yılda 1 milyar ECU, tarım alanında yardım için de yılda 500 milyon ECU 
yardım sağlamayı planlamaktadır. 2000-2006 döneminde 10 MDAÜ için yapılması 
öngörülen yardımların (PHARE+ek yardımlar) toplam 21 milyar ECU'yu bulması 
beklenmektedir. 

Avrupa Birliği Lüksemburg Zirvesi ile belirlemiş bulunduğu 11 aday ülke ile 
ayrıca Katılma Ortaklığı (Accession Partnership) adı altında anlaşmalar akdetmeyi 
öngörmektedir. 

Katılma Ortaklığı AB'nin kuvvetlendirilmiş üyelik öncesi stratejisinin özünü 
teşkil etmektedir. AB, bu ortaklıkların evvelden varolan işbirliği mekanizmalarının 
hepsini kapsamasını ve her ülkenin durumunun ve ihtiyacı olan yardımın tek bir çatı 
altında değerlendirilebilmesini hedeflemektedir. 

Katılma Ortaklığı PHARE'in üyeliğe yönelik yeni yapısını da yansıtacak şekilde 
düşünülmüştür. Bu bağlamda, AB her ülke için partönerlik belgesinde kısa, orta ve 
uzun dönemli öncelikler ve hedefler belirleyecektir. Komisyonun belirleyeceği bu 
hedefler AB içinde üst düzeyde onaylandıktan sonra ilgili tikelere tebliğ edilecektir. 
Adayların, bunu takiben belirlenen öncelik ve hedefleri gerçekleştirmek için bir ulusal 
program hazırlamaları ve bunu AB'ne vermeleri istenecektir. Neticede AB'nin 
adaylara vereceği tüm yardımların temelini söz konusu Ortaklıklar oluşturacaktır. Bu 
noktada AB'nin ülkelerin belirledikleri ulusal programların ekonomik kısımları 
üzerinde doğrudan denetleme ve değiştirme (signifıcant changes) yetkisini kendisine 
tanıdığını belirtmek gerekir. 

Katılma Ortaklıkları kapsamında verilecek PHARE yardımlarının 2000 yılından 
itibaren de şekil değiştirmesi kararlaştırılmıştır. Bu cümleden olmak üzere AB, 
evvelden tüm yardımları bütçesinin mali yardımlar bölümünden verirken, 2000 yılından 
itibaren tahsis edeceği fonları ilgili bütçe kalemlerinden vermeye, dolayısıyla adayların 
üye oldukları andan itibaren bütçe ayarlamaları yapmaya gerek kalmayacak şekilde 
düzenlemeye başlayacaktır. Böylece sözgelimi tarım alanında sağlanacak yardımlar 
2000 yılından itibaren tarım bütçesinden verilmeye başlanacaktır. 

AB'ne üyelik yolunda hedefleri gerçekleştirmekte geride kalan ülkeler için AB 
ayrıca bir de yıllık 500 milyon ECU tutarında ikmal (catch-up) fonu tahsis etmeyi 
öngörmekte, böylece adaylar arasındaki farkın açılmamasını sağlamayı 
hedeflemektedir. 

PHARE kapsamında ülke bazında ayrılan tahsisatlar 11 adaydan sonuncusu üye 
olana kadar toplam miktar bazında aynı kalacaktır. Böylece, ilk altı adaydan sözgelimi 
ikisi diğerlerinden önce üye olursa, PHARE kapsamında tahsis edilen toplam miktarda 
değişme olmayacak, PHARE bütçesi kalan üyeler arasında bölünecektir. 

Ortaklığın içeriği, izleyeceği ilkeler, yardımların esası 15 Mart 1998 tarihine 
kadar Komisyonun önerisi üzerine Konsey tarafından kabul edilecektir.. 

* yapısal ve uyum fonları ile ortak tarım politikası fonları 
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C AVRUPA BİRLİĞİNİN BAŞLICA POLİTİKALARI 

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bir analizi yapılmadan önce, 
Birliğin 40 yıla yakın gelişmesi sırasında oluşturduğu ve ülkemizin onunla bütünleşme 
sürecinde gözönünde tutulması gereken etkenler arasında yer alan politikalarının kısaca 
incelenmesinde yarar vardır. 

1. Ortak Tarım Politikası 

AET 1962'den itibaren bir kaç yıllık bir dönem içinde, ortak tarım politikasını 
geliştirmiştir. Sanayi sektöründen daha hassas ve kendine mahsus özelliklere tabi 
olduğu hususu üzerinde mutabık kalınan tarım alanında ürünlerin serbest dolaşımın, 
iklim, coğrafi şartlar, gelir düzeyleri gibi konular bakımından büyük farklılıklar arzeden 
üretim koşullarının ancak AET ülkeleri arasında mümkün olduğu kadar 
yakınlaştırılması yoluyla gerçekleşebileceği sonucuna varılmıştır. Bu amaçla da halen 
de Avrupa Birliğinin temel direklerinden birini teşkil eden Ortak Tarım Politikası 
(OTP) geliştirilmiştir. OTP'nin ana hedefi, üye devletler arasında tarım üretiminin 
koşullarını mümkün mertebe birbirine yaklaştırmak, dolayısıyla çiftçilerin 
karşılaşacakları fiyatları eşitlemek, teşvik politikalarını uyumlaştırmak, çiftçilerin elde 
edecekleri gelir düzeyini olabildiği kadar yakınlaştırmak ve savaş dönemlerinde 
karşılaşılan kıtlıkların tekrarını önlemek amacıyla tüketicilere ehven fiyatlarla sabit 
miktarlarda gıda ürünü temin edebilmekti. 

• O tarihlerde bir çok temel tarım ürünü bakımından net ithalatçı olan AET'nın 
tarım ürünlerinde kendi kendine yeterli olabilmesi için üretimi arttırmak gerekmiştir. 
Bu amaçla, bir taraftan üreticilerin teşvik edilmesi için fiyat destek politikaları 
geliştirilmiş, diğer taraftan da genellikle üçüncü ülkelerden daha ucuza temin 
edilebilecek ürünlerin bu teşvik politikalarını delmesini önlemek amacıyla, dünya 
fiyatlarında meydana gelen değişikliklerle birlikte ayarlanan ve ithal ürün fiyatlarının iç 
fiyatlardan daha düşük olmamasını sağlayan değişken (variable) gümrük vergileri 
uygulaması geliştirilmiştir. Bugün bile çok büyük transfer harcamaları gerektiren OTP, 
Avrupa Birliğinin 80 milyar ECU civarındaki yıllık bütçesinin %40-45'ini 
tüketmektedir. Bu ölçüde harcamaların dayanılmazlığı, OTP'nin üretimi ölçüsüz bir 
şekilde teşvik ederek AB ülkelerini net gıda ithalatçısı konumundan, ihracatçı 
durumuna getirmesi, tüketiciyi lüzumundan fazla yüksek fiyatlarla gıda ürünü satın 
almak durumuna koyması, nihayet Avrupa Birliğinin DTÖ çerçevesinde, başta ABD 
olmak üzere bir çok başka tarım ürünü ihracatçısı ülkeden kaynaklanan baskılar 
karşısında taviz verme mecburiyeti, ayrıca genelde tarım üreticisi olan AB'ne katılmaya 
aday ülkelerin Birliğe girmelerinden sonra OTP'nin tamamen iflas etme tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunması gibi nedenlerle, Topluluk OTP'de reform süreci başlatmıştır. 
Reformun takip ettiği başlıca ilke, üretimi kamçılayan fiyat destek politikalarından 
uzaklaşılarak, yerlerine üretimi arttırmayan, yine de çiftçinin gelir düzeyinin düşmesini 
engelleyen, geliri destekleyici politikaların geliştirilmesidir. 

2. Gümrük Birliği ve İç Pazar 

1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Andlaşması uyarınca AET üyesi 
ülkeler arasındaki ticaretin karşılaştığı gümrük vergileri, eş etkili vergiler ile miktar 
kısıtlamalarının kademeli olarak ve 12 yıllık bir dönem zarfında kalkması 
öngörülmüştür. 1962 yılında alınan bir karar uyarınca takvim biraz kısaltılmış ve 1 
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Temmuz 1968 tarihine çekilmiştir. Ortak Gümrük Tarifesinin de aynı tarihte yürürlüğe 
girmesiyle AET ülkeleri arasındaki Gümrük Birliği 1 Temmuz 1968'de, 
öngörüldüğünden 1,5 yıl önce tarnamlanmıştır. Ancak, Roma Andlaşmasının Gümrük 
Birliğinin ötesine giderek bir Ortak Pazar kurulmasını hedeflemiş olması nedeniyle, 
basit bir gümrük birliğiyle tatmin olunmayarak malların serbest dolaşımını sınırlayan 
tüm tarife dışı engellerin kalkması yoluna gidilmiştir. Bu'hedefe ulaşılması da teknik 
engeller, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda ortak hukuki 
çerçevelerin oluşturulmasını gerektirmiştir. Bütün bu hususlar, AB üyeleri arasındaki 
gümrük birliğinin tamamlandığı | tarih olan 1.7.1968 ile Tek Pazarın tamamlandığı 
1.1.1993 arasındaki dönemde gerçekleştirilmiştir. 

3. Rekabet hukuku 

Özetle belirtmek gerekirse, AB rekabet hukukunun başlıca amacı, şirketlerin 
tekelleşme, kartelleşme veya fiyat anlaşmaları yoluyla rekabeti bozan ve malların 
serbest dolaşımını engelleyen her türlü düzenlemeyi yasaklamak olmuştur. Roma 
Andlaşmasının 85 ve 86ıncı maddeleri bu hususları öngörmektedir. Bunun ötesinde 
Andlaşmanın Konsey ve Komisyona verdiği yetkilere dayanarak geliştirilen ikincil 
mevzuat ve Adalet Divanı kararlarıyla geniş bir hukuki yapı oluşturulmuştur. 

4. Vergi politikası 

Dolaylı vergilerin de ticareti engelleyen bir faktör olabileceği görüşünden 
hareketle, Roma Andlaşması bunların da uyumlaştırılmasını öngörmüştür. Başlangıçta 
farklı ilke ve yöntemlere dayalı olan üye ülkelerin dolaylı vergi sistemleri yerlerini 1967 
yılında KDV'ye bırakmıştır. KDV uygulaması günümüzde AB üyeliğinin şartlarından 
biri olarak görülmekte, ancak vergi oranları arasında uyumlaştırma tek pazarın doğal 
gereği gözükse dahi henüz gerçekleşememiş bulunmaktadır. Ancak, özellikle parasal 
birliğe katılacak olan ülkeler arasında rekabeti bozucu etkilerin ortadan kalkmasını 
engellemek amacıyla, dolaylı vergilerin uyumlaştırılması kısa zamanda gündeme 
gelecektir. 

5. Devlet yardım lan 

Roma Andlaşmasının 92-94üncü maddeleri şirketlere verilen devlet yardımları 
yoluyla rekabetin bozulmasını önlemek amacıyla bazı ilke ve kurallar öngörmektedir. 
Ancak, Roma Andlaşması üye devletler arasında bölgesel farklılıkları gidermek, sosyal 
kalkınmayı sağlamak, araştırma-geliştirme faaliyetlerini veya belirli bir üretim dalını 
teşvik etmek amacıyla devlet yardımında bulunulmasına imkan sağlamaktadır. Yapılan 
yardımların Roma Andlaşmasına uygun olup olmadığının denetlenmesi görevi tabiatıyla 
Komisyona verilmiştir. Bu amaçla, saydamlığın sağlanmasına ve yapılan yardımlardan 
Komisyona bilgi verilmesine önem verilmektedir. Kurallara aykırı olarak sağlanmış 
bulunan devlet yardımlarının iade edilmesinin Komisyon tarafından talep edilmesi sık 
sık rastlanan vakıalar arasındadır. 

6. Teknik mevzuat 

Tüketicileri korumak amacına da yönelik olarak mal güvenliği, güvenilirliği ve 
kalitesi sağlamak düşüncesiyle uygulamaya konan ve piyasaya sürülen bir çok ürünün 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



- 21 -

uymak zorunda bulunduğu teknik mevzuat konusunda da ülkeler, serbest bırakıldıkları 
takdirde, ithal ettikleri ürünlerin yerli ürünlerden daha yüksek standartlara tabi 
tutulması yoluyla ayırımcı muameleye başvurabileceklerdir. Bu alanda, başlangıçtan 
itibaren uyumlaştırma ihtiyacı duyulmuş ve bir taraftan tüketiciyi korumak, diğer 
taraftan da farklı uygulamaların tarife dışı engel rolünü oynamasını önlemek amacıyla 
Komisyon sektör bazında takip edilecek standartları direktifler yayınlamak suretiyle 
tespit etme yoluna gitmiştir. Ancak, uyumlaştırmanın gerektirdiği iş hacminin 
büyüklüğü karşısında ve Adalet Divanının aldığı bir kararın etkisiyle tüketicinin 
korunması bakımından uyumlaştırmanın şart olmadığı alanlarda ülke standartlarının 
karşılıklı tanınması yoluna gidilmesi de kabul edilmiştir. Tabiatıyla bu sistemin 
işleyebilmesi milli standartların aşağı yukarı eş değerde olmasını gerekmektedir. 

7. Devlet alımları ve tekeller 

Tüm üye devletlerde merkezi veya mahalli yönetimlerin önemli mal ve hizmet 
tüketicileri oldukları, ancak satınalmaların her zaman ayırımcı olmayan esaslara 
dayanmadığı görüşünden hareketle, Roma Andlaşması, ayırımcı ve kısıtlayıcı tedbirleri 
yasaklamıştır. Andlaşmaya dayanılarak müteakip yıllarda kabul edilen direktiflerle üye 
ülkelerin resmi kurumlarınca açılan ihalelerin tüm diğer üye ülkelerin firmalarına açık 
olması gereği getirilmiştir. Zamanla bu direktiflerin kapsamı daha da genişletilmiş ve 
bunun sonucunda üye ülkelerin merkezi veya mahalli yönetimlerinin açtıkları ve belirli 
rakamları aşan ihalelerin AB Resmi Gazetesinde ilan konusu teşkil etmesi, bu suretle de 
tüm üye ülkelerdeki şirketlere açık olması sağlanmıştır. 

Aynı şekilde, ticari faaliyetlerde bulunan tekellerin de rekabete açık olması ve 
özellikle üretim veya ithalat gibi faaliyetlerinde ayırımcı davranışlarda bulunmamaları 
Roma Andlaşması ile Avrupa Birliğinin ikincil mevzuatının gereğidir. Ancak bu 
mevzuat tekellerin özelleştirilmesini gerektirmemektedir. 

8. Kişiler ile, sermayenin serbest dolaşımı 

Roma Andlaşmasının basit bir Gümrük Birliği değil, bir Ortak Pazar öngörmesi 
nedeniyle, sadece malların değil, kişiler, hizmetler ve sermaye dahil, tüm üretim 
faktörlerinin serbest dolaşımının sağlanması gerekmiştir. Gümrük Birliğinin 
tamamlanmasına paralel olarak, 1 Temmuz 1968 tarihinden itibaren istihdam 
bakımından, AB üyesi ülkelerde, vatandaşları lehine ayırımcı muamele yapma imkanı 
ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, göçmen işçilerin sosyal güvenlik hakları da teminat 
altına alınmıştır. Bunların ailelerini de yanlarına alma hakkı kendilerine tanınmış ve aile 
kavramı kademeli olarak genişletilmiştir. Tıp doktorlarından başlamak üzere 
diplomaların karşılıklı olarak tanınması yoluna gidilmiş, bu suretle mesleki hizmetlerde 
de serbest dolaşımı engelleyen hususlar ortadan kaldırılmıştır. 

Aynı şekilde, bankacılık ve sigortacılık başta olmak üzere, hizmetlerin serbest 
dolaşımı kademeli olarak sağlanmış ve üye ülkelerin şirketlerinin birbirlerinin 
topraklarında yerleşerek hizmet sunmasını engelleyen mevzuat, 1973 yılından itibaren 
kaldırılmaya başlamıştır. 

Yine Roma Andlaşmasının gereği olarak sermaye hareketlerinin karşılaştıkları 
engeller, döviz alım satımındaki kısıtlamalardan başlamak üzere kademeli olarak 
ortadan kaldırılmıştır. Maastricht Andlaşmasının getirdiği parasal ve ekonomik birlik 
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hedefi tabiatıyla sermaye hareketlerinin karşılaştığı her türlü engelin ortadan kalkmasını 
da gerektirmektedir. 1995 yılının sonu itibarıyla bu husus sağlanmıştır. Ancak, 
sermayenin karşılaştığı farklı vergi oranlarında uyuma henüz ulaşılmamıştır. Bu husus 
da tabiatıyla başta Lüksemburg olmak üzere bazı AB üyelerinin diğerlerine nazaran 
vergi mevzuatı bakımından daha cömert rejimlere sahip olmasına imkan sağlamaktadır. 
Bununla birlikte, bu farklılıkların rekabeti bozacak ve Tek Pazarın ahenkli bir şekilde 
çalışmasını engelleyecek boyutlara varmadığı da söylenebilir. 

9. Ortak ulaştırma politikası-ve enerji politikası 

Ulaştırma masrafları ticaretin karşılaştığı önemli bir engeldir. Bu nedenle, 
Roma Andlaşması bu masrafların eş düzeye çekilmesini ve koordinasyonlu politikalar 
vasıtasıyla giderek azaltılmasını öngörmüştür. Bununla birlikte, Andlaşmada bu 
konuda ayrıntıya girilmemiştir. Ortak bir politika geliştirme görevi Komisyon önerileri 
çerçevesinde Bakanlar Konseyine bırakılmıştır. Komisyon önerilerinde, ulaştırma 
alanında milli mevzuatın yarattığı engellerin ortadan kalkmasını ve piyasanın rekabete 
tamamen açılmasını hedeflemiştir. Başlangıçta, çalışmalar karayolu, demiryolu ve iç 
sularda ulaştırma hizmetleri ile sınırlı kalmışsa da, zamanla deniz ve havayoluyla 
ulaştırma da kapsam dahiline girmiştir. Getirilen yeniliklerle, üye devletlerin AB 
ülkelerinden gelen araçların sayısını sınırlandırma imkanı ortadan kaldırılmış', 
kartelleşme ve fiyat anlaşmaları yasaklanmıştır. Daha geç hareket edilmiş olmakla 
beraber, hava ulaştırması alanında da 1997 yılından itibaren tam bir rekabet düzenine 
geçildiği:' ve havayolu şirketlerinin istedikleri ülkelerde faaliyet göstermelerini 
engelleyen hususların ortadan kalktığı söylenebilir. 

Enerji alanında farklı uygulamaların da rekabeti engelleyici sonuçlan olması 
nedeniyle, burada da uyumlaştırılmış politikalar hedeflenmiş, ancak Roma 
Andlaşmasının kesin bir hüküm içermemesi, ayrıca yetkilerin bu Andlaşma ile 
AKÇT'nu kuran Paris Andlaşması arasında bölünmüş olması, 1970'li yıllarda yaşanan 
enerji krizlerinin ülkeleri bu alanda son derece ihtiyatlı davranmaya itmesi gibi 
nedenlerle tam bir başarı elde edilememiştir. 

10. Bölgesel ve sosyal politikalar 

Roma. Andlaşması, ahenkli bir kalkınmanın bölgesel farklılıkların asgariye 
indirilmesiyle mümkün olabileceğini kabul etmiştir. Avrupa Yatırım Bankasının birinci 
hedefi de bu olmuştur. Örnek olarak, 1992 yılında AYB'nin AB'nin geri kalmış 
bölgeleri için takriben 12 milyar ECU tutarında kredi sağladığı, bir Banka olarak 
faaliyet göstermesi nedeniyle de faizsiz kredi veya hibe veremediği bilinmektedir. 

Bankanın faaliyetlerinin karşılaştığı bu sınırlama nedeniyle bölgesel ve sosyal 
kalkınmaya katkıda bulunacak başka araçların geliştirilmesi gerekmiştir. Bölgeler 
arasındaki farkları azaltmakta kullanılan başlıca araç Avrupa Bölgesel Kalkınma 
Fonudur (European Regional Development Fund). . Fonun ve bunun üzerine bina 
edilen politikaların başlıca amacı AB ülkeleri arasında dengeli bir kalkınmayı sağlamak 
ve bu suretle dayanışmayı arttırmak olmuştur. Bu hedefin önemi, Topluluğa İrlanda ve 
Akdeniz ülkeleri gibi nispeten geri kalmış ülkelerin katılımıyla daha da önem 
kazanmıştır. Özellikle, İngiltere'nin tarım ülkesi olmaması ve dolayısıyla Ortak Tarım 
Politikasının sağladığı imkanlardan yararlanamaması, buna karşılık da bölgeleri arasında 
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önemli kalkınma farkları bulunması nedeniyle, bu ülkenin AET'ye katılmasıyla yeni 
olanakların geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Bölgesel Fon ile onunla eş zamanlı olarak 
kurulan Sosyal Fon (European Social Fund), AYB'den farklı olarak kaynaklarını 
doğruca AB bütçesinden almışlar ve yardıma ihtiyaç duyan geri kalmış bölgelerde 
altyapı, sanayi veya eğitim yatırımlarında hibe yardımı sağlamak amacıyla 
kullanılmışlardır. 

Tek Senetin yürürlüğe girmesiyle ve özellikle Maastricht Andlaşmasıyla 
bölgesel ve sosyal kalkınmaya hız verilmiş ve fonlar, Dayanışma Fonu (Cohesion Fund) 
adı altında yeniden şekillendirilmiştir. Maastricht Andlaşmasıyla geri kalmış bölge 
kavramı genişletilerek kişi başına gelirin AB ortalamasının %90'ının altındaki ülkelerin 
tümünü kapsayan bir tanıma kavuşturulmuştur. AB bütçesinden kaynaklanan bu 
yardımlar, hibe şeklinde verilmeye devam etmiştir. 

11. Sanayi politikası 

Roma Andlaşmasında bu konuda bir hüküm yer almamasına rağmen, esas 
itibarıyla KOBİ'lerin teşviki ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi 
amacıyla zaman içinde bir sanayi politikası geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Ancak, bu 
konuda etkin adımlar atılması, müdahaleci geleneklere sahip Fransa ile tersine devletin 
şirket faaliyetlerine katılmasını tasvip etmeyen İngiltere ve Almanya arasında görüş 
farklılıkları mevcut olması nedeniyle bir türlü sağlanamamıştır. KOBİ'lere yardımlara 
öncelik verilmesi çeşitli vesilelerle Avrupa Yatırım Bankasından istenmişse de, bu 
yardımların istihdamı arttırıcı yönü olup olmadığı konusunda ciddi tereddütler 
mevcuttur. Sanayi politikasının diğer bir veçhesini teşkil eden, araştırma-geliştirme 
faaliyetlerini teşvik konusu ise, ESPRIT, COST ve EUREKA gibi, bazıları ülkemiz 
dahil Avrupa'da mevcut üçüncü ülkelere de açık bulunan programlardan proje desteği 
sağlama yoluyla ele alınmaktadır. Bu programların amacı Avrupa'nın yüksek teknoloji 
alanında başlıca rakipleri olan ABD ve Japonya'nın gerisinde kalmasını önlemek ve bu 
yarışta daha başarılı olabilmek amacıyla katılımcı ülkelerin gayretlerini birleştirmektir. 
1990'lı yılların başlarında oluşturulan bu programların somut bir netice sağlayıp 
sağlamayacağı ancak uzun vadede anlaşılabilecektir. 

12. Ortak Dış Ticaret Politikası 

Avrupa Birliği dünyanın en büyük ticari gücüdür. Dünya dış ticaret hacminin 
takriben yarısı Avrupa Birliği ülkelerinin elindedir. Bu ülkelerin ticaretlerinin ortalama 
%60'ını kendi aralarında yaptıkları hususu gözönünde tutulduğunda dahi, üçüncü 
ülkelerle yaptıkları ticaret yine dünya ticaretinin %25'ine tekabül etmektedir. 
Amerika'nın dünya ticaretindeki payı % 15, Japonya'nınki ise %8'dir. 

Avrupa Birliğinin dış ticaret politikasının temel taşı Ortak Gümrük Tarifesidir. 
Bu tarifeye tüm üye ülkeler uymakla mükellef olup, farklı uygulamalar ticaret 
sapmasına yol açacakları için mümkün değildir. Ortak Gümrük Tarifesi, Gümrük 
Birliği ile birlikte 1 Temmuz 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, o tarihten bu 
yana başta GATT müzakereleri olmak üzere bir çok vesileyle değişikliğe uğramıştır. 
Bu değişiklikler, dünya ticaret sisteminin takip etniği istikamet doğrultusunda genellikle 
serbestleşme yönünde olmuş ve tarife sürekli olarak aşağıya çekilmiştir. 
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Ancak, Avrupa Birliği bir çok ülke ile ortaklık ilişkisine girdiği için onlara 
tercihli rejimler uygulamaktadır. Ortaklık ilişkilerinin türü de değişmektedir. Avrupa 
Birliğine ekonomik bakımdan en yakın olan ülke grubu Avrupa Ekonomik Alanına 
(EEA) dahil İzlanda, Liechtenstein ve Norveç'dir. Aynı zamanda EFTA'ya da üye olan 
bu ülkelerle Avrupa Birliği arasında sinai ve bazı tarımsal ürünler bazında serbest ticaret 
ilişkisi olduğu gibi, 1995'den bu yana onlarla hizmet, sermaye ve kişilerin serbest 
dolaşımı da sağlanmış ve esas itibarıyla bu ülkeler AB iç pazarına entegre edilmişlerdir. 

İkinci grup, Avrupa Birliğinin Gümrük Birliği ilişkisi içinde olduğu ülkelerden 
oluşmaktadır. Şu anda AB'nin ülkemizden başka San Marino ve Andorra ile 
tamamlanmış gümrük birlikleri vardır. Kıbrıs ve Malta ile 1970-72 döneminde yapılan 
ortaklık anlaşmaları birer gümrük birliği kurulmasını öngörmüşse de Malta'da 1996 
yılında yapılan seçimlerle işbaşına gelen hükümet bu hedeften vazgeçmiş, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi ise geçiş süresini henüz tamamlamamıştır. Bu geçiş süresinin 1999 
yılında tamamlanması beklenmektedir. 

Üçüncü grup, Avrupa Birliği ile serbest ticaret ilişkisinde olan ülkelerden 
oluşmaktadır. Bu grupta, AB ile sanayi mallarında serbest ticaret bölgesini 1970'li 
yıllarda tamamlamış olan İsviçre ile, geçiş süreleri 2001 yılına kadar devam edecek 
MDAÜ'ler yeralmaktadır. Avrupa Birliğinin ayrıca İsrail ile de tamamlanmış bir serbest 
ticaret anlaşması bulunmaktadır. Avrupa Birliği 1970'li yıllarda tek taraflı tavizler 
tanıdığı Fas, Tunus ve Mısır'la mevcut anlaşmalarını da serbest ticaret anlaşmasına 
dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu anlaşmalar akdedilebildiği takdirde, bu üç ülke de 
bu grupta yer alacaktır. 

Son grup, Avrupa Birliğinin tek taraflı ticari taviz tanıdığı, yukarıdakiler dışında 
yeralan Akdeniz ülkeleri ve Lome Anlaşması ile kendisine bağlı ve 70 kadar Afrika, 
Pasifik ve Karaib bölgesinde yer alan eski sömürgeden oluşmaktadır. 

Avrupa Birliği, önümüzdeki orta dönemde, Akdeniz'de, Birlik üyesi ülkeleri ve 
sahildar ülkeleri (şimdilik Libya dışında) içine alan bir Akdeniz Ekonomik Alanı 
oluşturma yönünde çalışmalar başlatmıştır. Lome Anlaşması ülkeleriyle ortaklığını ise 
daha değişik bir sisteme oturtmak için çalışmalar yapılmaktadır. 

Avrupa Birliği, tüm diğer sanayileşmiş ülkeler gibi, yukarıdaki gruplarda 
yeralmayan gelişme yolundaki ülkelere Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi 
(Generalised System of Preferences) şemsiyesi altında tek taraflı ticari tercihler 
tanımaktadır. 

Bağımsız Devletler Topluluğunu içine alan bölge ülkeleriyle Avrupa Birliği 
arasındaki ilişkiler, ekonomik işbirliği ve ticari ortaklık (Partenariat) anlaşmaları 
çerçevesinde gelişmektedir. Bu çerçeveye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi 
Türk Cumhuriyetleri, Ermenistan, Gürcistan gibi bölge ülkeleri ve hatta Rusya 
Federasyonu dahildir. Uzun dönemde, bu bölge bakımından da bir ekonomik alan 
oluşturma arayışları sürdürülmektedir. 

Özet olarak, Avrupa Birliğinin tercihli ilişki içinde bulunduğu ülke sayısının 
tercihten yararlanmayan ülke sayısından çok fazla olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, bu 
tür ilişkilerin çoğalmasının gerek dünya ticareti üzerindeki etkisi, gerek AB'nin Dünya 
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Ticaret örgütüne üyeliğinden kaynaklanan vecibeleri açısından değerlendirilmesi 
tartışılır bir konu olmaya başlamıştır. 

13. Bütçe 

Başta tarım olmak üzere kaynak kullanımını gerektiren birçok alanda ortak 
politikalar geliştirilmesi, AET'nin bütçesinin ne şekilde oluşturulacağı konusunu derhal 
gündeme getirmiştir. Başlangıçta bütçeye katkı payları üye ülkeler tarafından herhangi 
bir uluslararası kuruluş bütçesine ödenircesine yatırılırken, kısa bir süre sonra, Roma 
Andlaşmasında da esasen öngörüldüğü şekilde, AET'nin kendi kaynaklarını geliştirmesi 
ihtiyacı hasıl olmuştur. Basit bir uluslararası kuruluş olmayıp, hükümetlerüstü bir 
hüviyete sahip olan AET'nin hükümetlerden bağımsız olarak kendi kaynaklarına sahip 
olması esasen doğal karşılanmalıydı. 1970 yılından itibaren yürürlüğe sokulan bu 
sistemle, Avrupa Birliği bütçesi, üyelerin üçüncü ülkelerden yaptıkları tarım ve sanayi 
ürünü ithalatında tahsil edilen gümrük vergileriyle KDV gelirlerinin başlangıçta %1 
olarak tespit edilen, ancak gittikçe artan bir oranından elde edilen gelirden oluşmuştur. 
AET genişledikçe, özellikle İngiltere'nin katılmasıyla bütçe gelirlerinin hakkaniyete 
uygun bir şekilde tahsil edilmesi konusu gündeme gelmiştir. Özellikle bu ülkenin dış 
ticaretinin önemli bir bölümünü üçüncü ülkelerle yapması, ayrıca gıda ürünü 
bakımından da diğer AET ülkelerinden farklı olarak yine üçüncü ülkelere bağımlı 
olması, buna karşılık kendi çiftçi sayısının AET ortalamasının bir hayli altında kalması 
sonucunda, bütçeye diğer ülkelere nazaran daha önemli bir katkıda bulunup, onlardan 
daha düşük bir pay alma durumunda kalmıştır. Bu husus ve AET'nin harcama 
ihtiyaçlarının durmak bilmeksizin artması, muntazam aralıklarla bütçe reformunu 
gündeme getirmiş ve zaman içinde diğer gelir kalemlerinden kaynaklanabilecek 
eşitsizlikleri dengelemek amacıyla her ülkenin kendi milli gelirinin belli bir oranı tutarını 
aşmayacak katkıda bulunması kararlaştırılmıştır. Bu oran 1992 yılında %1.14 olarak 
tespit edilmiş olup, 1999 yılında %1.27'ye kadar çıkması öngörülmektedir. 

Başlangıçta, AET bütçesinin temel hedefleri arasında zengin ülkelerden 
fakirlere bir kaynak transferi öngörmemiş olması dikkati çekmektedir. Kurucu 
üyelerinin tümünün gelir düzeylerinin birbirinden pek de farklı olmaması bu durumu 
izah edebilir. İlk yıllarda bütçe giderleri esas itibarıyla yönetim masraflarına ilaveten 
tarım fonları ile bölgesel ve sosyal fonlardan oluşurken, zengin ülkelerin diğerlerinden 
daha fazla katkıda bulunarak daha düşük pay almaları ilkesi gözönünde tutulmamıştır. 
Hatta, Portekiz 1986 yılında Avrupa Topluluğuna üye olduktan sonra kendisinden çok 
daha zengin olan Danimarka'dan daha büyük ölçüde bütçeye net katkıda bulunan ülke 
konumunda kalmıştır. 

Ancak, Tek Pazara geçilmesinin 1987 yılında kabul edilmesiyle, İspanya, 
Portekiz ve Yunanistan'in ısrarlarıyla, bu ülkelerin oluşacak rekabet düzeniyle 
başedebilmesi için gerekli kaynak transferinin sağlanması kararlaştırılmıştır. Üstelik, 
Maastricht Antlaşmasıyla, temel amacı zenginden fakire kaynak transferi sağlamak olan 
bir Dayanışma (Cohesion) fonu oluşturulmuştur. Halen 2,5 milyar ECU'den oluşan bu 
fon, toplam 25 milyar ECU civarındaki yapısal ve bölgesel fonlara eklenmektedir. 
1998 yılında tarım harcamalarının ise 38 milyar ECU civarında olması planlanmaktadır. 
Ancak, bölgesel ve dayanışma fonlarından yapılan harcamaların tümünün fakir ülkelere 
gitmediği vurgulanacak bir husustur. Örneğin, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin nispeten 
geri kalmış bölgelerinin bu kolaylıklardan yararlanması mümkündür. 
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Avrupa Birliği bütçesine üye ülkelerin katkılarını ve herbirinin temin ettiği 
yardımları gösteren tablolar, raporun ekinde bulunmaktadır. 

D. BATI A VRUPA BİRLİĞİ (BAB) - A VRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 

Bilindiği üzere, II. Dünya Savaşının galibi Batı Avrupalı beş müttefik ülke 
(İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) Nazi Almanyası ve faşist İtalya 
deneyimlerine tepki olarak ve bu ülkelerin silahlanmasını denetim altına almak üzere 
1948 yılında Brüksel'de imzaladıkları bir antlaşma ile Batı Avrupa Birliğini (BAB) 
kurmuşlar, 1954'de de Almanya ile İtalya Birliğe dahil olmuşlardır. 

Soğuk Savaş yıllarında Batı Avrupalıların güvenlik ve savunma gereksinimlerini 
ABD'nin nükleer şemsiyesi altındaki NATO'ya dayandırarak gidermeleri sonucu BAB 
uzun süre "ismi var cismi yok" nitelikte bir savunma örgütü olarak kalmış, ancak 
Alman-Fransız işbirliği temelinde Avrupa ekonomik entegrasyonunun siyasi ve 
güvenlik alanlarında da geliştirilmesi girişimleri çerçevesinde 1980'lerde alınan 
kararlarla BAB canlandırılmaya başlanmış, 1988'de ise İspanya ve Portekiz Birliğe üye 
olmuşlardır. 

1991 Aralık ayında Maastricht'te kabul edilen Avrupa Birliği Antlaşması 
çerçevesinde Avrupa Topluluğuna üye ülkeler, Avrupa bütünleşme hareketinin Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası'nın (ODGP) kapsamına savunma politikasını da katarak, 
bunun ileride ortak savunma örgütlenmesine dönüşebileceğini açıklamışlardır. 
Maastricht Antlaşması'nda, BAB'ın Avrupa bütünleşme hareketinin entegre bir unsuru 
olduğu vurgulanmış ve BAB, Avrupa Birliği Konseyinin alacağı kararların savunmayı 
ilgilendirenlerini geliştirip uygulamaya koymaya davet edilmiştir. BAB Bakanlar 
Konseyi de, Maastricht Antlaşması'na eşzamanlı olarak yayımladığı bir bildiri ile 
BAB'ın AB ve NATO. ile ilişkilerinin nitelik ve modalitelerini ortya koymuştur. Buna 
göre BAB, bir taraftan AB'nin savunma boyutu rolünü üstlenirken, diğer taraftan 

, NATO İttifakı'nın Avrupa bacağını güçlendirecek bir vasıta olarak görev yapacağını 
açıklamıştır. 

Maastricht'i takiben 19 Haziran 1992 tarihinde Bonn'da yapılan BAB Bakanlar 
Konseyi Toplantısı sonunda yayımlanan Petersberg Deklarasyonu ile BAB'a tam ve 
ortak üye sıfatıyla davet olunan ülkelerin sözkonusu statülerine ilişkin anlayış ve ilkeler 
açıklanmıştır. Sözkonusu ilkeler uyarınca BAB'a tam üye olmak için AB üyeliği koşulu 
getirilmiştir. Bu niteliği taşıyan Yunanistan, yapılan daveti kabul ederek BAB'a tam üye 
olacağını açıklamış, keza AB üyesi olan Danimarka ve İrlanda ise BAB'a gözlemci 
olarak katılmayı kararlaştırmışlardır. 1995 Ocak ayındaAB üyesi olan Avusturya, İsveç 
ve Finlandiya da BAB'da gözlemci statüsünü tercih etmişlerdir. NATO üyesi olup AB 
üyesi olmayan Türkiye ise, aynı durumdaki Norveç ve İzlanda ile birlikte, BAB'a ortak 
üye olmaya davet edilmiştir. Bu daveti kabul eden her üç ülke ile BAB üyesi ülkeler 20 
Kasım 1992 tarihinde Roma'da "Ortak Üyelik Belgesi"ni imzalamışlardır. Ortak üyelik, 
Yunanistan'ın tam üyeliğiyle eşzamanlı. olarak, 6 Mart 1995 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

9 Mayıs 1994 tarihinde Lüksemburg'da yapılan BAB Bakanlar Konseyi 
toplantısında ise altı MDAÜ ve üç Baltık ülkesi ile ilişkilerin kuvvetlendirilmesi 
kararlaştırılmış ve bu amaçla bu ülkelere BAB'da "Ortak Partönerlik" statüsü 
tanınmıştır (Kirchberg Deklarasyonu). Burada sözkonusu olan, Avrupa Birliği ile tam 
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üyeliği öngören ortaklık anlaşmaları yapmış ve yapmakta olan ülkelerdir. (Polonya, 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Bulgaristan, Estanya, Letonya ve 
Litvanya). Kirchberg Deklarasyonu, BAB'a Ortak Partöner sıfatıyla katılmaya davet 
olunan ülkelerin sözkonusu statülerine ilişkin anlayış ve ilkeleri içermektedir. Son 
olarak, AB ile Ortaklık Anlaşması imzalayan Slovenya 1996 Haziran ayında BAB'a 
Ortak Partöner olarak katılmıştır. Bu statü çerçevesinde anılan ülkeler, BAB'ın 
Bakanlar Konseyi, bazı Daimi Konsey ve Alt Organların toplantılarına katılabilmekte 
olup, ayrıca BAB'ın Petersberg görevleri çerçevesinde üstleneceği misyonlara, 
istedikleri takdirde kuvvet tahsis edebilecekler ve bu misyonlara dahil olabileceklerdir. 

19 Kasım 1996 tarihinde Belçika'nın Üstende kentinde yapılan BAB Bakanlar -
Konseyi toplantısının ise, ülkemiz bakımından özel bir önemi bulunmaktadır. Anılan 
toplantı sırasında, Batı Avrupa Silahlanma Örgütünün (WEAO) tüzüğü BAB üyeleri 
tarafından onaylanmış, WEAO Mutabakat Muhtırası ve buna bağlı EUCLID Program 
Mutabakat Muhtırası İki Numaralı Değişikliği 13 ülkenin Savunma Bakanları 
tarafından imzalanmıştır. Bu çerçevede, Sayın Bakanımız 11 Mayıs 1995'de Paris'te 
imzalanmış olan "BAB, Milli Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında 
Anlaşma"nın, -WEAO faaliyetleri için- ülkemiz tarafından da uygulanacağına dair bir 
mektup teatisini BAB Dönem Başkanı Belçika Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirmiştir. 
Batı Avrupa Birliği bünyesinde kurulan ve Avrupa'daki tüm silahlanma faaliyetlerini 
yürütecek olan VVEAO'ya ülkemizin de BAB'a tam üye ülkelerle birlikte eşit haklarla 
ve tam üye olarak katılması, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının en iyi ve en üst 
düzeyde karşılanması, bu konudaki araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılınması ve 
ülkemize yeni teknolojilerin transferinde büyük yararlar sağlayacaktır. Türkiye'nin 
WEAO'da eşit statülü bir katılımcı olması BAB'daki statüsünün geliştirilmesi açısından 
da destekleyici bir unsur olabilecektir. 

Ostende toplantısında ayrıca BAB'ın NATO imkan ve yeteneklerinden 
yararlanarak girişeceği operasyonlara ortak üyelerin tam katılımı meselesi ele alınmış, 
Yunanistan'ın muhalefeti nedeniyle bu toplantıda bir sonuç alınamamışsa da, bilahare 
15 Nisan 1997'de bu konu BAB Daimi Konseyinin kararıyla ülkemizi de tatmin eden 
bir şekilde karara bağlanmıştır. Buna göre, ortak üyeler (Türkiye-Norveç-lzlanda) 
NATO imkan ve yeteneklerinin kullanıldığı BAB operasyonlarına tam üyelerle eşit 
biçimde katılabileceklerdir. 

Öte yandan BAB'daki konumumuzu güçlendiren bazı kazanımların ara 
zamanda sağladığı da bir vakıadır. Herşeyden önce BAB Konseyi sürekli şekilde ortak 
üyeler ve gözlemciler dahil 18'li düzeyde toplankaya başlamış ve kağıt üzerinde mevcut 
olan sadece tam üyelerin katılacakları 10'lu Konsey uygulaması fiilen terk edilmiştir. 
Bu durum, BAB'ın aldığı tüm kararların oluşturulmasına azami düzeyde ve ad hoc da 
olsa tam üyelerle aynı olanaklarla ülkemizin de katkıda bulunması imkanını sağlamıştır. 

• Bu konumun en bariz yansımasını da HAK'a eklenecek BAB deklarasyonunun 18'li 
düzeyde hazırlanıp, 22 Temmuz'da Brüksel'de keza 18'li düzeyde imzalanacak olması 
teşkil etmiştir. Bu durumun BAB'daki mevcut statümüzün ötesine geçen bir kazanım 
olduğu izahtan varestedir. Bilindiği üzere; Maastricht'e.eklenen BAB deklarasyonu 
sadece tam üyelerce hazırlanıp imzalanmıştı. 

Nitekim, bu Deklarasyonda verilen yönerge uyarınca ortak üyelerin ve 
gözlemcilerin BAB operasyonlarına ve diğer faaliyetlerine azami şekilde katılmaları 
imkanını araştırmak üzere BAB bünyesinde başlatılan çalışma tamamlanmış ve 
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tarafimızdan da katılman Erfurt'taki 18 Kasım 1997 tarihli BAB Bakanlar toplantısında 
kabul edilmiştir. Bu çalışmada, ortak üyelerin NATO destekli BAB operasyonlarına 
ilaveten, Petersberg görevleriyle ilgili (esas itibariyle bunalım yönetimi) diğer tüm BAB 
operasyonlarının, BAB içindeki ön müzakeresi, planlama çalışmaları ve karar süreci 
dahil, tüm aşamalarına belirli koşullarla katılmaları ve kuvvet tahsis ettikleri 
operasyonlarda, tam üyelerle eşit haklarla yer almaları güvence altına alınmıştır. 
(Benzer hükümler gözlemciler için de kabul edilmiştir;) BAB deklarasyonunda ortak 
üyelerle ilgili olarak yer alan bu hususların BAB'daki konumumuz açısından olumlu bir 
gelişme olduğunu söylemek mümkündür. 

Amsterdam anlaşması sonucunda AB, BAB'dan bazı görevleri yerine 
getirmesini isteyebilecektir. BAB'a verilecek görevin AB'ın ODGP mekanizmalarında 
geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu nedenle Türkiye ayrıca, BAB'a verilecek talimatların 
oluşturulduğu AB'ın "Ortak Dış ve Güvenlik Politikası-ODGP". mekanizmaları ile 
hukuken ve kurumsal olarak irtibatlandınlmak istemektedir. 

E. DİĞER BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ 

Dünyanın başka bölgelerine baktığımızda, entegrasyon hareketlerinin sadece . 
Avrupa'da anlamlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Başka bölgelerde başarıyla 
uygulanmış olan ve serbest ticaretin ötesine giden bütünleşme hareketleri son derece az 
sayıdadır. Bunlardan biri, Avustralya ile Yeni Zelanda arasında 1975'den beri 
yürürlükte olan ve kapsam itibarıyla Avrupa Birliğinden sonra en geniş anlaşmayı teşkil 
eden ekonomik bütünleşme anlaşmasıdır (ANZCERTA). Bir diğer örnek Güney 
Afrika'nın komşularıyla mevcut 1910 yılından kalma Güney Afrika Gümrük Birliğidir 
(SACU). SACU, gümrük birliğinin de ötesine, giderek parasal birliğe ulaşmıştır. 

ABD İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde uzun bir süre bölgesel 
bütünleşmeye sıcak bakmamıştır. ABD belki de bir dünya devleti olması nedeniyle 
komşularıyla entegrasyona yanaşmamış, ekonomik alanda tüm dikkatlerini dünya 
ticaret sisteminin GATT müzakereleri yoluyla serbestleşmesine yöneltmiştir. Belki bu 
yolla sağlanabilecek kazancın sınırlarına ulaşıldığı yaklaşımıyla, ABD 1980'li yılların 
ortasından itibaren ikili serbest ticaret anlaşmaları akdetmeye başlamıştır. İlk anlaşmayı 
da 1984 yılında İsrail ile yapmıştır. Bu örnek dahi, ekonomik bütünleşme ile siyasi 
bütünleşme arasındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu 
anlaşma ABD tarafından ekonomik çıkarları için değil, sadece İsrail ile mevcut sıkı 
işbirliğini daha da pekiştirmek amacıyla yapılmıştır. Bundan sonra ABD ilk önce 
Kanada ile bir serbest ticaret anlaşması yapmış, müteakiben de bu anlaşmanın 
kapsamını Meksika'yı da içerecek şekilde genişletmiştir (NAFTA). 

Genelde, ekonomik bütünleşme anlaşmalarının uzun bir süre gelişme yolundaki 
ülkeler veya onlar ile sanayileşmiş ülkeler arasında gerçekleşememiş olması dikkat 
çekmektedir. Bu ülkelerin 1980'li yılların ortalarına kadar dışa kapalı ithalat ikamesine 
dayalı kalkınma modelleri izlemiş olmaları, piyasalarını gerek tercihli anlaşma 
yaptıkları partönerlerine, gerek üçüncü ülkelere açmalarını engellemiştir. Bu itibarla, 
sömürgeciliğin sona ermesini takiben, Asya ve Afrika'da ve ayrıca da aynı dönemde 
Orta ve Güney Amerika ile Karaib bölgesinde yapılan anlaşmaların hiç biri hedeflenen 
sonuca ulaşamamıştır. 
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özellikle, Güney ve Güney Doğu Asya'da bütünleşme hareketlerinin çok sınırlı 
kalmış olmasında, bu ülkelerin ekonomik kalkınmada birbirlerini birer partöner olarak 
değil de rakip olarak görmüş olmalarının önemli bir katkısı olmuştur. Bugünkü 
dünyada en büyük 4 ekonomik devden biri olan Japonya'nın hiç bir komşusuyla tercihli 
ticaret ve bütünleşme anlaşması yapmamış olması, belki de bu ülkenin yakın komşusu 
bulunmayan ve uzun yıllar Amerikan etkisi altında yaşamış olup onu dünyadaki başlıca 
partöneri olarak gören bir ada devleti olmasına bağlanabilir. 

1980'li yıllardan itibaren gelişme yolundaki ülkelerin ekonomik kalkınma 
modellerini değiştirmeleriyle birlikte bölgesel entegrasyon anlaşmalarının sayısında ve 
niteliğinde artış meydana gelmiştir. Latin Amerika'da MERCOSUR (Brezilya, 
Arjantin, Uruguay, Paraguay) ve Güney Doğu Asya'da ASEAN ülkeleri arasında 
oluşturulmaya çalışılan serbest ticaret bölgeleri, bunların başlıca örneklerini teşkil 
etmektedir. Ayrıca, Pasifik Okyanusunun iki yakasındaki ülkeleri bir araya getiren 
APEC'in (Asia Pacific Economic Cooperation) de 2020 civarında bir serbest ticaret 
bölgesi kurma hedefi vardır. 21 üye ülkesi arasında kalkınma düzeyleri bakımından 
çok büyük farklar bulunan bu teşkilatın hedeflerine ulaşması halinde, bölgesel 
entegrasyonun sadece birbirlerine benzeyen ekonomik yapıya sahip olan ülkeler 
arasında değil, önemli farklılıklar gösterenler arasında da mümkün olduğu ispatlanmış 
olacaktır. Bu da ilerisi için önemli bir örnek teşkil edecektir. 

Gelişme yolundaki ülkelerin aynı zamanda piyasalarını bölge dışındaki ülkelere 
açmış olmaları ve GATT'ın Uruguay Round müzakerelerinde aktif rol almaları bir 
tesadüf değildir. Gümrük duvarlarını indiren ve ithalat ikamesinden vazgeçen ülkeler 
sadece komşularıyla tercihli ticaret anlaşması yapmakla iktifa etmemekte, aynı zamanda 
dünya ticaret sistemine global planda da entegre olabilmektedir. Dolayısıyla, halen 
geçerli olan ve serbest piyasa güçlerine dayalı ekonomik kalkınma modellerinde 
önümüzdeki yıllarda değişiklik olmazsa, bu tür bölgesel entegrasyon hareketlerinin 
artması veya mevcut olanların daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesi kuvvetle 
muhtemeldir. Ancak, geçtiğimiz yaz başlayan ve Asya'nın en dinamik ekonomilerini 
teker teker etkilemeye başlayan mali krizin etkilerinin bir kaç yıl devam edeceği ve bu 
krizin başlıca sonucunun ilgili ülkelerin büyük ödeme güçlüklerine düşmesi olduğu 
düşünüldüğünde, bölgesel bütünleşmenin gerektirdiği piyasaları açma politikalarından 
bir ölçüde vazgeçmeleri ve dolayısıyla kurulması öngörülen serbest ticaret bölgelerinin 
bir süre ertelenebileceği akla gelmektedir. 

Raporun kapsamına girmemekle beraber, Asya krizinin ülkemize de bazı 
etkileri olacağı, krizden etkilenen ülkelere ihracatının haliyle gelişmesinin güçleşeceği, 
buna karşılık gerek kendi piyasamızda, gerek geleneksel pazarlarımızda bu ülkelerin 
nispeten ucuzlamış olan ürünlerinin rekabetiyle daha fazla karşılacağımız, diğer taraftan 
Asya krizinin yarattığı, genelde gelişme yolundaki ülkelerdeki istikrar hakkındaki 
endişe ve tereddütlerin ülkemize yönelik yabancı yatırımları olumsuz şekilde 
etkilemesinin beklenebileceği bu noktada belirtilebilir. 

Raporun ekinde, NAFTA ve APEC'e ait bazı ekonomik verileri içeren tablolar 
yer almaktadır. 
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V. TÜRKÎYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 

1.Giriş 

Raporun bu bölümünde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tarihsel gelişmeleri 
içinde ele alınmıştır. Ancak, ilişkilerin seyrinin muhasebesinin yapılması ve AB ile 
ilişkilerimiz başladığı tarihten itibaren yapılan müzakerelerde kozlarımızın düzgün bir 
şekilde kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi yerine, ileriye dönük strateji ve 
politikaların oluşturulmasına yardımcı olacak bir yaklaşım benimsenmiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile temasların başladığı 1959 
yılından bu yana iktidara gelmiş olan ve raporun ekinde yeralan 34 hükümetin 
programlan incelendiğinde, TBMMde temsil edilen neredeyse tüm siyasi partilerin 
yeraldığı bu hükümetlerin hiç birisinin Avrupa ile bütünleşmemize karşı tavır almadığı 
görülmektedir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün düşlediği, Türkiye'nin 
"muasır medeniyet" seviyesine erişmek, hatta onu aşmakdı. Kullanılan deyim 
"batılılaşma" değildi, zira o dönemin Avrupa'sı, Mussolini, Hitler, Franco ve 
Salazar'ların hem kendi insanını, hem de sömürgelerdeki insanları ezen, her türlü hak 
ve hukuk anlayışından yoksun yöneticilerin egemen olduğu bir kıtaydı. Buna karşın, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası 1950'lerin Batı Avrupa'sı hızla sömürgeciliği tasfiye eden, 
işçisine, köylüsüne, memuruna, emeklisine gerçek bir sosyal devlet hizmeti veren 
insancıl, hpşgörülü anlayış ve politikaların ağırlık kazandığı bir bölgeye dönüşmüştü. 
İki Bloklu.yeni dünyada, Batı Avrupa muasır medeniyet simgesi olmuştu. 

Bu gelişmeler, İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa kıtasında veya onu 
merkez alarak kurulan siyasi ve güvenlik oluşumlarının tümüne katılmaya ülkemizi 
yöneltmiştir. Bu suretle, Türkiye, Avrupa Konseyi, OECD ve NATO'ya girmiştir. 
Aynı neden, Türkiye'yi Avrupa'nın en iddialı entegrasyon hareketine karşı kayıtsız 
kalmamaya sevketmiştir. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında 
kurulmasından kısa bir süre sonra, Temmuz 1959'da tam üye olmak için müracaat 
etmiştir. Dolayısıyla, Avrupa ile entegrasyonun başlangıçtan itibaren ülkemiz için 
ekonomikten ziyade politik amaçları olduğu söylenebilir. 

2. Ankara Anlaşması 

Türkiye'nin Topluluğa tam üyelik müracaatına verilen cevapta, ülkemizin 
kalkınma düzeyinin tam üyeliğin yükümlülüklerini üstlenmesine imkan vermediği, .ilk 
aşamada ekonomik kalkınmasının hızlandırılması gerektiği, buna AET'nin mali 
yardımlarla katkıda bulunacağı, dolayısıyla tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar 
geçerli olacak bir ortaklık ilişkisinin tesisinin yerinde olacağı belirtilmişti. Aynı cevap, 
ülkemizden kısa bir süre önce tam üyelik müracaatında bulunmuş olan Yunanistan'a da 
verilmişti. Her iki ülke ile neredeyse paralel bir şekilde yürütülen müzakereler 
sonucunda imzalanan Arılaşmalarda, bu hususlara yer verilmiştir. Türkiye ile 12 Eylül 
1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşmasının giriş bölümünde, Türk halkının yaşam 
standardının yükseltilmesi amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğunun sağlayacağı 
desteğin ileriki bir tarihte Türkiye'nin Topluluğa katılmasına yardımcı olacağı 
belirtilmektedir. Bazı gözlemciler, Avrupa Ekonomik Topluluğunun daha başlangıçtan 
itibaren ülkemize tam üyelik perspektifi tanımayı kabul etmesini bir "gençlik hatası" 
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olarak değerlendirmekte ve bunu AET'nin o tarihte oluşum halinde olmasına, bu 
nedenlerle o dönemlerde müttefik arayışı içinde bulunmasına bağlamaktadırlar. 

Ankara Anlaşması, gümrük birliğini Türkiye ile AET arasındaki ekonomik ve 
ticari yakınlaşmayı sağlayacak ve ikisinin arasındaki Ortaklığa şekil verecek alet olarak 
tespit etmiştir. Bununla birlikte, gümrük birliğine geçişi de zamana yaymıştır. Hatta, 
Türk ekonomisinin o zamanki şartlarla gümrük birliğinin dahi yükümlülüklerini 
kaldıramayacağı görüşünden hareketle, bu hedefe ulaşılmasını üç döneme ayırmıştır. 
Hazırlık döneminde ülkemizin müteakip dönemlerin yükümlülüklerini üstlenebilmesi 
için AET'nin yardımıyla ekonomisini güçlendirmesi öngörülmüştü. Beş yıl sürmesi 
hedeflenen hazırlık döneminde ülkemize başka bir yükümlülük verilmemişti. Ankara 
Anlaşması ile birlikte imzalanan ve 1963-1970 dönemini kapsayan Birinci Mali 
Protokol gereğince; Türkiye kamu ve özel sektör yatırımları için 175 Milyon ECU 
tutarında kredi almıştır. Bunun yanında ve Ankara Anlaşmasının ticari bakımdan 
taraflara yükümlülük vermemesine rağmen, AET, Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde, 
o dönemlerde ülkemizin başlıca ihraç ürünlerini teşkil eden tütün, kuru üzüm, kuru 
incir ve fındık için tarife kontenjanları açmış, bunları da müteakip yıllarda arttırma 
yoluna gitmiştir. Ancak, ülkemize tanınan bu ticari kolaylıkların ihracatımıza fazla bir 
katkıda bulunmadığı, AET ülkelerine ihracatımızın, üçüncü ülkelere ihracatımızdan pek 
fazla artmadığı, açılan tarife kontenjanlarının bir çoğunun doldurulamadığı müşahade 
edilmiştir. Bu nedenle, AET kota açılan ürün sayısını arttırma yoluna gitmiş ve 
bunlara el dokuma halıları, taze meyve ve balıklar, kabuklu deniz hayvanları, 
yumuşakçalar, şarap ve bazı tekstil ürünlerini de eklemiş, ancak arz yetersizliği 
nedeniyle beklenen netice elde edilememiş ve tarife kontenjanları doldurulamamayâ 
devam etmiştir. 

Buna karşılık, Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişiyle ve ülkemizin AET'na bu 
dönemde herhangi bir ticari tercih tanımamasına rağmen, ithalat ihracattan daha hızlı 
artmış ve AET'nun ülkemiz pazarındaki payı 1963'de %29 iken, 1972'de %42'ye 
çıkmıştır. 

Ankara Anlaşmasının bir çok bakımdan gümrük birliğinin ötesine giden ve hatta 
ülkemizi o tarihte oluşma aşamasında bulunan AET iç pazarına dahil edecek bir yapı 
öngörmesi dikkat çekmektedir. Zira, Ankara Anlaşmasının sadece malların 
değil, bunun ötesine giderek hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımını 
öngörerek ülkemiz ile AET arasındaki bütünleşmeyi çok ileriye götürmeyi hedeflediği 
açıktır. Bununla birlikte, Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklık ilişkimizde ülkemizin 
AET'nin karar alma mekanizmalarında yeralmadığı, ihtilafların çözümlenmesi için 
Avrupa Topluluğu Adalet Divanına müracaat kapısının kapalı olduğu ve Topluluğunun 
mali imkanlarından direkt olarak yararlanmasının mümkün olmadığı dikkat 
çekmektedir. Buna karşılık, Ankara Anlaşması ile kurulan ilişkimiz, eşitlik bazında 
olmuş, başka bir deyimle, ülkemizin AET kurumlarına bir yetki devri sözkonusu 
olmamıştır. 

Ortaklık Konseyinde her iki taraf da "bire bir" olarak temsil edilmekte, kararlar 
ancak her iki tarafın da mutabakatı ile alınabilmektedir. Başkanlığı 6 ayda bir her iki 
taraf arasında değişmektedir. Ankara Anlaşmasının 25inci maddesi gereğince, Taraflar, 
Anlaşmanın uygulama ve yorumu ile ilgili ve Türkiye'yi veya Topluluğu, Topluluk 
üyesi bir devleti ilgilendiren anlaşmazlığı Ortaklık Konseyine götürebilir. Konsey, 
anlaşmazlığı karar yoluyla çözebildiği gibi Avrupa Topluluğu Adalet Divanına veya 
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mevcut herhangi bir yargı merciine götürebilir. Tarafların her biri, kararın veya 
hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Ortaklık Konseyi, iç tüzüğü gereğince en az altı ayda.bir toplanmalıdır. 
Konsey Başkanı her oturumun geçici gündemini taraflara, oturumdan en az 15 gün 
önce iletir. Geçici gündem, oturumun gerçekleşmesinden en az 21 gün önce, 
oturumda ele alınması talebi ile Başkana ulaştırılmış olan konuları kapsar. Gündem, 
her oturumun başlangıcında, Ortaklık Konseyi tarafından kararlaştırılır. Ortaklık 
Konseyi, görevlerinde kendisine yardımcı olabilecek ve özellikle Anlaşmanın iyi 
yürütülebilmesi için gerekli işbirliğini sağlayacak Komiteleri kurabilir. Nitekim, 
Ortaklık Konseyi 1964 yılında, teknisyenler düzeyinde toplanan Ortaklık Komitesini, 
1965 yılında Karma Parlamento Komisyonunu, 1969 yılında Gümrük İşbirliği 
Komitesini, 1995 yılında da Gümrük Birliği Ortak Komitesini kurmuştur. Ortaklık 
Konseyi, ilk toplantısını yaptığı 16 Mayıs 1967 ile 29 Nisan 1997 arasında 38 defa 
toplanmıştır. 

Ankara Anlaşmasının ülkemizin Avrupa ile bütünleşmesi gayreti erindeki yerini 
küçümsememek gerekir. Anlaşmanın 12 Eylül 1963'de -yapılan imza töreninde 
konuşan, kendisi de Avrupa'nın mimarlarından sayılan AET Komisyonu Başkanı 
Walter Hallstein şunları söylemiştir: 

"Bizler bugün çok büyük bir olayın tanıklarıyız. Türkiye A vrupa 'ya dahildir. 
Olayın derin anlamı işte buradadır. Bu coğrafi bir nitelendirmenin kısaltılmış 
ifadesinden yahut bir kaç yüzyıldır geçerliliği süregelen bir tarihi gelişmenin 
saptanmasından çok, bir gerçeğin belirtilmesidir. '* 

Ankara Anlaşması uyarınca Gümrük Birliği, hazırlık dönemi bittikten sonra 
başlayacak olan geçiş döneminin sonunda tamamlanacaktı. Bu döneme ilişkin 
yükümlülükler de Anlaşmanın içinde belirtilmişti. Şöyle ki Ankara Anlaşmasının 
lOuncu Maddesi, taraf ülkeler arasında ithalat ve ihracatta uygulanan gümrük 
vergilerinin ve eş etkili vergilerin, miktar kısıtlamalarının ve eş etkili tedbirlerin 
kalkmasını ve ülkemizin üçüncü ülkelere karşı Topluluğun ortak gümrük tarifesini 
uygulamasını, ayrıca da onun dış ticaret politikasına uymasını öngörmekteydi. 
Anlaşmada bundan başka tarım ürünleri ticareti için Topluluğun Ortak Tarım 
Politikasını gözönünde tutan özel hükümler oluşturulması ve kişilerin serbest dolaşımı 
dahil, Topluluğun hizmet ticareti, ulaştırma, rekabet, vergi vs. gibi alanlarda ülkemizin 
politikalarını Topluiuğunkiler ile uyumlaştırması öngörülmektedir. Ancak, bu konuda 
fazla bir ayrıntı verilmemektedir. Bunun nedeni, bir taraftan bu tür politikaların 
Toplulukta o tarihlerde oluşum aşamasında bulunması, diğer taraftan da gümrük birliği 
hedefinin Ankara Anlaşmasında kesin bir zamanlamasının yapılmamış olmasıdır. 

Herhalükarda, yukarıda da belirtildiği gibi, Ankara Anlaşmasının öngördüğü 
gümrük birliğinin dahi, sadece gümrük vergileri ile miktar kısıtlamalarının kalkması ve 
üçüncü ülkelere karşı da aynı tarife ile uyumlu dış ticaret politikalarının uygulanması ile 
sınırlı kalmadığı, ekonomik entegrasyonu o tarihte dahi bundan daha ileriye götürdüğü 
söylenebilir. Bununla birlikte Ankara Arılaşması, hedefleri çizmiş ancak bunlara hangi 
tarihlerde ve ne şekilde ulaşılacağını belirtmemiştir. 

3 Prof. Dr. Rıdvan Karluk. "Gümrük Birliği dönemecinde Türkiye\ Turhan Kitabevi. 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



- 3 3 -

12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması, Millet Meclisinde, bir 
çekimser, bir muhalif oya karşılık 267, Cumhuriyet Senatosunda ise, üç çekimser ve bir 
muhalif oya karşı 100 oyla kabul edilmiş, onay işlemleri tamamlandıktan sonra 1 Aralık 
1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir. TBMM'de temsil edilen tüm siyasi partiler, 
Anlaşmayı desteklerken sadece o sıralarda Meclis dışında olan Türkiye İşçi Partisi 
(TİP) "Ortak Pazara Hayır" başlıklı bir bildiriyi 14 Eylül 1963 tarihinde yayınlayarak 
Anlaşmaya karşı olduğunu ilan etmiştir.4 

3. Katma Protokol 

Türkiye geçiş süresi için gerekli şartların yerine geldiğini öne sürerek, bunun 
şartlarını içerecek bir Katma Protokolün müzakere edilmesi talebini hazırlık süresi daha 
tamamlanmadan 1967 yılında dile getirmiştir. AET Komisyonunun görevlendirdiği 
uzmanın, Türk ekonomisinin geçiş süresinin yükümlülüklerini yerine getirecek 
durumda olmadığı görüşünü beyan etmesine rağmen, Türkiye'nin takındığı ısrarlı 
tutum nedeniyle, müzakerelerin Şubat 1969'da başlaması kararlaştırılmıştır. 6 Şubat 
1969 tarihinde başlayan bu müzakereler sonucunda Ankara Anlaşmasına ek olarak 13 
Kasım 1970 tarihinde imzalanan Katma Protokol, geçiş döneminin hüküm ve 
yükümlülüklerini tespit etmiştir. Bu metin taraflara ilk defa olarak somut 
yükümlülükler getirdiği için Ankara Anlaşmasından çok daha ayrıntılıdır. Katma 
Protokolün başlıca hükümleri şu şekilde özetlenebilir: 

i) Avrupa Topluluğu ülkemiz kaynaklı ithalatında gümrük vergileri ile eş etkili 
vergilerini Protokolün yürürlüğe giriş tarihinde kaldıracaktır; 

ii) Buna karşılık ülkemiz Topluluk kaynaklı ithalatta aynı yükümlülüğü yerine 
getirmek ve Ortak Gümrük Tarifesine uymak için esas itibarıyla 12, hassas ürünler 
bakımından 22 yıllık ek bir süreye sahip olacaktır. Protokol, indirim ve uyum takvimini 
ayrıntılı bir şekilde tanzim etmektedir; 

iii) Taraflar arasındaki miktar kısıtlamaları da aynı şekilde kaldırılacaktır. Bu 
konuda ülkemize 22 yıllık bir geçiş süresi tanınmaktadır; 

iv) Bundan başka, tarım ve hizmet sektörlerinde de, ülkemizin ilgili 
politikalarının Topluluğunkilere yakınlaştırılması yoluyla, ticaretin karşılaştığı engellerin 
kademeli olarakkaldırılması, ayrıca ülkemizin rekabet, vergi, dış ticaret ve genelde 
ekonomi alanındaki politikalarını kademeli olarak Topluluğunkilerle uyumlaştırması 
öngörülmektedir; 

v) Bu çerçevede, taraflar arasında kişilerin serbest dolaşımının Protokolün 
yürürlüğe girmesinden sonraki 12 ilâ 22 inci yıl arasında sağlanması da Katma 
Protokolde (madde 36) yer alan bir hedeftir. 

Katma Protokolün metni Ortaklık Konseyinin 19 Kasım 1970 tarihli 
toplantısında kabul edilmiş ve İkinci Mali Protokol, AKÇT Yetki Alanına Giren 
Maddelerle ilgili Anlaşma ile birlikte 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de 
imzalanmıştır. Katma Protokolün kabulü ile birlikte imzalanan İkinci Mali Protokol ve 
bunu takiben 1977 yılında yürürlüğe giren Üçüncü Protokol gereğince, Türkiye bu 
dönemde toplam 550 milyon ECU tutarında kredi almıştır. 

4 Dr. Esra Çayhan. "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Sivasi Partilerin Konuya bakışı. Boyut 
Kitapları. 1997 
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Katma Protokol basit bir gümrük birliği öngörmemiştir. Bu böyle olsaydı, 
gümrük vergilerinin ve miktar kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ve Topluluğun Ortak 
Gümrük Tarifesine uyum sağlamakla yetinilirdi. Oysa, bir çok alanda Topluluk 
politikalarıyla uyumun öngörülmüş olması, Ortaklık Anlaşmalarımızın hedefinin tam 
entegrasyon olduğunu göstermektedir. Esasen, bu Anlaşmalarda öngörülen 
entegrasyon amaç ve araçları Topluluğun entegrasyonu için Roma Andlaşmasında 
öngörülen amaç ve araçlardan çok da farklı sayılmaz. 

Katma Protokolün onaylanma işlemlerinin zaman alacağı varsayımıyla, ticari 
hükümlerinin geçici bir anlaşma yoluyla yürürlüğe sokulması kararlaştırılmıştır. 
Sözkonusu Geçici Anlaşma 21 Temmuz 1971 tarihinde imzalanmış ve 1 Eylül 1971'de 
tatbik edilmeye başlamıştır. Bu Anlaşmaya göre, AET yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren ülkemiz çıkışlı ithalata uyguladığı gümrük vergileri ile eş etkili vergileri, dört 
istisna dışında kaldırmıştır. Bu istisnalar, 200.000 tonluk sıfır gümrüklü bir tarife 
kontenjanına tabi petrol ürünleri, pamuk iplikleri, diğer pamuklu dokumalar ve yün 
veya ince kıldan mamul makine halılarıdır. Bu ürünlerde vergilerin, 12 yıllık dönemde, 
her biri %25'lik dört dilim halinde sıfırlanması Katma Protokolün İkinci Ek'inde 
öngörülmüştür. Bu indirimler 1985 yılında tamamlanmış, petrol ürünlerindeki tarife 
kontenjanı da muntazaman arttırılmıştır. 

Katma Protokolün 6 sayılı Eki, tarım ürünlerinde ülkemize geniş ihraç 
olanakları sağlamıştır. Geçici Anlaşma ile birlikte 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe 
giren bu rejim gereğince, ülkemizin 1971 yılındaki tarım ürünü ihracatının %92'si 
gümrük vergisi indirimi şeklini alan tavizden yararlanmıştır. Bu rejim, Ortaklık 
Konseyinin 1980 tarihinde kabul ettiği 1/80 sayılı kararıyla daha da genişletilmiş, ancak 
aradan geçen zaman içinde Topluluğa Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi benzer 
ürünler ihraç eden ülkelerin katılması, ayrıca Topluluğun Fas, Tunus, İsrail gibi 
Akdeniz ülkeleriyle de tercihli anlaşmalar yapmasıyla erozyona uğramıştır. Ancak, 
bugün dahi, Türkiye, Topluluk bakımından en tercihli ülkelerden biri olma konumunu 
muhafaza etmektedir. 

Katma Protokolün ticari alanda ülkemize yüklediği yükümlükler zamana 
yayılmıştır. Ülkemiz ekonomisinin göreceli olarak AET ekonomisinden bir hayli geride 
olduğu ve ondan gelen rekabete hemen uyum sağlamasının mümkün olmadığı 
gerçeğinden hareketle, ilke olarak AET çıkışlı sanayi ürünlerinde (AKÇT ve 
EURATOM ürünleri hariç) gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin 12 yılda, rekabet 
güçleri daha zayıf olduklar} düşünülen taşıt araçları, makinalar vs. gibi ürünlerde 22 
yılda sıfırlanması ve Ortak Gümrük Tarifesine uyumun da aynı zaman zarfında 
kademeli olarak yapılması öngörülmüştür. 

Katma Protokole göre, Türkiye, Topluluk çıkışlı ithalatının 1967 yılında 
gerçekleştirilen miktar kadarlık (%35) bölümünü libere ederek bunu Topluluğa 
konsolide etmekle, başka bir deyimle bir daha sınırlamaya tabi tutmamakla yükümlü 
olmuştur. Topluluktan yapılan ithalatın liberasyon oranı da takvime bağlı olarak 
arttırılması ve 18 yıl sonra %80'i, Gümrük. Birliğinin kurulacağı 22inci yılda ise 
%100'ü bulması öngörülmüştü. 

Katma Protokol, geçiş süresi zarfında ülkemize tarım ürünü ithalatında 
Topluluk ülkelerine tavizli rejim tanıma mükellefiyeti getirmemiştir. 
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Katma Protokolün onaylanma müzakereleri Temmuz 1971'de TBMM'de 
cereyan etmiştir. Yapılan görüşmeler sırasında CHP, ülkemizin AET ile ortaklık 
ilişkisinin sürdürülmesine taraftar olmakla beraber, "hazırlık dönemi yıllarının iyi 
kullanılmadığı, geçiş dönemine girilmekle acele edildiği ve Türk ekonomisini gelecekte 
giderilmesi mümkün olamayacak koşullar içine sokacak bir protokol" hazırlandığı 
gerekçesiyle, onaylanmasına red oyu vermiştir. Aynı şekilde, Katma Protokolün 
sanayimize zarar vereceği, istihdamı, kalkınmayı ve tarımın gelişmesini engelleyeceği 
gibi gerekçelerle, DP de red oyu vermiştir.5 Katma Protokol, 5 Temmuz 1971 
tarihinde Millet Meclisinde 69 oya karşı, 149 oyla kabul edilmiş, bilahare Cumhuriyet 
Senatosunun 22 Temmuz 1971 tarihli oturumunda da kabul edildikten sonra, 1 Eylül 
1971 tarihinde onaylanmıştır. Katma Protokol AET üyesi devletlerin Parlamentoları 
tarafından da onaylandıktan sonra 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Katma Protokol normal şartlarda işleseydi, 22 yıllık geçiş süresinin sonunda, 
ülkemizin Toplulukla sadece gümrük birliğini tamamlaması değil, aynı zamanda, 
hizmetler, tarım ve bir çok başka alanlarda politikalarım Topluluğunkilerle 
ahenkleştirmiş olması mümkün olacaktı. Bu suretle, gümrük birliğinin de ötesine 
geçilerek malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı sağlanmış olacaktı. 

Ancak, 1970'de imzalanan metinler, öngörüldüğü şekilde uygulanmadı. Katma 
Protokolün yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1973 tarihinde AET'nin genişleyerek İngiltere, 
Danimarka ve İrlanda'yı içine almasının ülkemizin yükümlüklerinin bu ülkelere de 
uygulanmasını gerektirmiş olması, buna karşılık, AET'nin aynı tarihlerde EFTA 
ülkeleri ile birer Serbest Ticaret Anlaşması yapması ve gelişme yolundaki ülkeler lehine 
Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (Generalised System of Preferences, GSP) 
uyarınca tek taraflı tavizler vermeye başlaması, ülkemizin AET pazarında sağladığı 
avantajların erozyona uğraması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla, daha geçiş 
döneminin başlangıcında, getirdiği yükümlülüklerin hafifletilmesi ve sağladığı yararların 
arttırılması konusu gündeme gelmiş ve yeniden müzakere edilmesi çağrılan yapılmaya 
başlamıştır. Rekabet gücü azalmakta olan bir pamuk ipliği sektörüne sahip olan 
İngiltere'nin AET'na katılmasıyla tekstil ihracatımızın engellerle karşılaşmaya başlaması 
da tabiatıyla ek bir sorun kaynağı teşkil etmiştir. 

Bununla birlikte, ülkemiz Katma Protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini 1 
Ocak 1973 tarihinden itibaren yerine getirmeye başlamıştır. Ancak, 22 Kasım 1970 
tarihinde bir kısım ürünlerde vergiler %50 oranında arttırılmış ve ertesi gün Katma 
Protokol imzalanmıştır. Müteakip indirim ve uyum Katma Protokolün öngördüğü 
takvime uygun olarak 1 Ocak 1976 tarihinde sırasıyla %10 ve %5 oranında yapılmıştır. 

Bu arada, Yunanistan'ın Haziran 1975'de AET'ne üyelik için müracaat 
etmesinin ülkemiz için yaratacağı sorunlar hakkında bir tartışma açılmış, bu suretle 
bozulacak dengenin lehimize tekrar düzeltilmesi için AET ile yeniden müzakerelerin 
başlatılması çağrısı yapılmıştır. Mart 1976'da yapılan Ortaklık Konseyi toplantısına 
katılan Türk heyeti, Katma Protokolün kalkınma planıyla çeliştiğini ve anlaşmanın 
yeniden düzenlenmesinin gerektiğini belirtmiş, Aralık 1976'da yapılan müteakip 
toplantıda ise, işgücü, tarım, sanayi ve Mali Protokol konusunda bazı iyileştirmeler 
sağlayabilmiştir. 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi kararıyla Türk işçilerine, Topluluk üyesi 
ülkelerde boş bulunan işyerleri için, Topluluk üyesi vatandaşlardan sonra ikinci 

5 Çayhan. op.cit. 
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öncelikli başvuru hakkı tanınmıştır. Ayrıca, Türk işçileri, bulundukları ülkelerde 
serbestçe iş arama hakkına sahip olmuşlardır. Bunun dışında, AET Türkiye çıkışlı 
tarım ürünlerine uygulanan tercih düzeyinde bazı iyileştirmeler yapmış, Üçüncü Mali 
Protokolün hükümleri üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Buna karşılık, Türkiye 
Ortaklık Konseyinde dile getirdiği isteğin uygun karşılanmasına- dayanarak, 25 Aralık 
1976'da, Katma Protokolün 60ıncı maddesinin tanıdığı imkan uyarınca ve ülkenin 
karşılaştığı ekonomik ve dış ödeme sıkıntılarını öne sürerek, Katma Protokolden 
kaynaklanan yükümlüklerini dondurmuştur. 

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların artmasıyla birlikte, Ekim 
1978'de Brüksel'de Komisyon ile yapılan görüşmeler sırasında, 1979-83 yıllarını 
kapsayacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, ülkemizin AET'ye karşı 
her türlü yükümlülükden muaf tutulması, bu suretle sanayimizin gerek AET 
ülkelerinden, gerek üçüncü ülkelerden gelecek rekabete karşı korunması, buna karşılık 
AET'nin ülkemize tanıdığı tarım tavizlerinin arttırılması, tekstil ürünü ihracatımızın 
karşılaştığı engellerin kaldırılması ve Mali Protokolün sağladığı yardımların bir kaç kat 
yükseltilerek 8 milyara dolara getirilmesi istenmiştir. AET, ülkemizin yükümlülüklerini 
5 yıl erteleme istemini Mayıs 1979'da kabul etmiş, ancak mali işbirliği, ve piyasaya giriş 
kolaylıklarıyla ilgili taleplerini reddetmiştir. 

Bu dönemde korumacı politikalar uygulayan tek ülke Türkiye olmamıştır. 
Çoğu gelişme yolundaki ülke kalkınma için ithalat ikamesine dayalı kapalı ekonomi 
modelleri seçmişlerdi. Türkiye'nin yaptığı onlarınkinden farklı değildi. Tabiatıyla, bu 
tür bir ortamda gümrük birliğinin anlaşmalarda öngörüldüğü şekilde gelişmesi mümkün 
olmamıştır. Nitekim, Türkiye kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeye ve 
Toplulukla ilişkilere soğuk bakmaya başlayınca, Topluluk da kendi yükümlülüklerini 
aksatmaya ve ilişkinin geliştirilmesi istikametinde gayret harcamaktan imtina etmeye 
başlamıştır. 

24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe konan istikrar tedbirleriyle, ekonomik 
politikada köklü bir değişikliğe gidilmiştir. İthal ikamesine dayalı kalkınmadan 
vazgeçilerek ekonominin dışa açılması hedeflenmiş, buna bağlı olarak da AET ile 
ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi, hatta üyelik için müracaat hazırlıkları yapılmıştır. 
Şubat 1980'de yapılan Ortaklık Konseyi toplantısına katılan Türk heyeti, tam üyeliğin 
ülkemizin nihai hedefi olduğunu hatırlatmış, Haziran 1980'de yapılan müteakip Konsey 
toplantısından sonra ülkemizin aynı yılın sonbaharında tam üyelik için müracaat 
edeceği açıklanmıştır.6 Ancak, 12 Eylül 1980 günü yapılan askeri müdahale sonucu, 
bu müracaat yapılamamıştır. 

4. 12 Eylül 1980 ve sonrası 

Başlangıçta AET ile sadece ekonomik olan sorunlar, 12 Eylül 1980 harekatı ve 
bundan kısa bir zaman sonra gerçekleşen Yunanistan'ın Avrupa Topluluğuna katılımını 
takiben siyasi bir boyut da kazanmaya başlamıştır. Demokrasinin ülkemizde askıya 
alınmış olması, Topluluğu bizimle işbirliğine farklı bir şekilde bakmaya sevketmiştir. 
Siyasi ilişkiler dondurulmuş, mali işbirliğine son verilmiştir. Katma Protokolün sadece 
ticari yönleri işlemeye devam etmiş, diğer bütün hükümleri atıl kalmıştır. 

6 Cumhuriyet. 2.7.1980 
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Bu durum 1980'li yılların ortalarına kadar devam etmiştir. O tarihlerde 
meydana gelen iki gelişme durumun değişmesine yol açmıştır. İlk önce, 1983 
seçimlerinden sonra Türkiye'de sivil idarenin yeniden tesis edilmesi Avrupa 
Toplulukları ile diyalogun tekrar başlatılması için gerekli zemini oluşturmuş, diğer 
yandan da o zaman başlatılan dışa açılma süreci gümrük birliği hedefini tekrar gündeme 
getirmiştir. 1984 yılından itibaren ülkemiz hızlı bir şekilde ithalat ikamesi politikalarını 
terketmiş ve dolayısıyla gümrük duvarlarını indirmeye başlamıştır. Aynı zamanda, 
miktar kısıtlamaları da ortadan kaldırılmıştır. Tabiatıyla, böyle bir ortamda, gümrük 
birliğine bakış açımız da değişmeye başlamıştır. Nitekim, Türkiye bir taraftan 14 Nisan 
1987 tarihinde Avrupa Topluluğuna tam üyelik müracaatında bulunmuş, diğer taraftan 
ertelenmiş olan gümrük vergileri uyum ve indirim takvimini 1988 yılından itibaren 
hızlandırılmış bir şekilde tekrar yürürlüğe sokmuştur. 

Gümrük Birliği konusunu tam üyelik sürecinden ayırmak mümkün değildir. 
Ortaklık Anlaşmalarımız Gümrük Birliğini tam üyelik istikametinde bir aşama olarak 
öngörmektedir. Bu itibarla, Gümrük Birliğine geçiş süreci tam üyelik süreci ile 
parallellik arzetmektedir. Nitekim, 1987 yılında.yapılan tam üyelik müracaatımıza 
Avrupa Topluluğunun verdiği cevapta, ülkemizin tam üyeliğe ehil olduğu teyid 
edildikten sonra Gümrük Birliği sürecinin tamamlanması önerilmiştir. Topluluğun 
müracaatımızla ilgili olarak 1989 yılında, kabul ettiği "Görüş'"de yer alan bu öneri 
tarafımızdan kabul edilmiş ve Gümrük Birliğinin Katma Protokolde öngörüldüğü 
şekilde 1995 yılında tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. 

Ancak, 12 Eylül dönemi ile başlayan Avrupa Birliğinin insan hakları konusunda 
ülkemize yönelttiği eleştiri ve baskılarda bir azalma olmamıştır. 12 Eylül harekatından 
sonra demokrasinin askıya alınmasıyla Avrupa Topluluğun Türkiye'ye yönelik 
eleştirilerinde edinilen alışkanlıklar, müteakip dönemlerde de devam etmiştir. 1980 
öncesi dönem ile sonraki dönem arasındaki başlıca fark bu olmuştur. Tabiatıyla, bu 
durumda ülkemizin karşılaştığı iç sorunlar kadar dış gelişmelerin de payı olmuştur. 
1980'li yılların ortasında Sovyetler Birliğinde başlayan ve gittikçe hızlanan reform 
hareketi, eski Sovyet bloku ülkelerine de yayılmaya başlayıp, kişisel hürriyetlerin 
yeniden tanınmasına yol açınca, ülkemizde mevcut olduğu iddia edilen eksikliklerin 
ortadan kaldırılması için baskılar büsbütün artmıştır. Dolayısıyla, daha önceki 
dönemlerde ülkemiz ile AB arasındaki ilişkilerde bir etken olmayan insan hakları 
sorunu, önemli bir boyut kazanmıştır. 

Yunanistan'ın Avrupa Topluluğuna 1 Ocak 1981 tarihinde katılması da ek bir 
sorun kaynağı teşkil etmiştir. Avrupa Topluluğunun katılma sonucunda Türk-Yunan 
sorunlarının Toplulukla ilişkilerimizi etkilemesine izin verilmeyeceğine dair Ortaklık 
Konseyinin 5 Şubat 1980 tarihli toplantısının zabıtlarına7 da geçen teminatlarına 

" le President declare que la Communaute confirme la position qu"elle a prise en juin 1975. apres 
le depöt de la demande d'adhesion de la Grece aux Communautes Europeennes. Dans ce conte\te. 
elle saisit 1 "occasion du present Conseil d'Association pour reiterer son attachement au maintien et au 
developpement de ses relations av'ec la Turquie et lui donne a nouveau l'assurance que le nouvel 
elargissement n'affectera pas les relaıions enire la Communaute et la Turquie et que les droits 
garantis par l'Accord d"Ankara et ses Protocolcs n*en seront pas modifies." 

"...Konsey Başkanı. Topluluğun. 1975 yılında Yunanistan'ın Topluluğa üyelik başvurusunda 
bulunmasını takiben kabul ettiği tutumunu teyid ettiğini belirtmektedir. Bu çerçevede Topluluk. 
mevcut Ortaklık Konseyinden bilistifade. Türkiye ile ilişkilerinin muhafazası ve geliştirilmesine bağlı 
kalacağını tekrar ederken. Türkiye'ye yeni genişlemenin Topluluğun Türkiye'ye olan ilişkilerini 
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rağmen, bu tarihten itibaren Yunanistan, üyeliğin sağladığı tüm imkanları kullanarak, 
yıllardır sürmekte olan Türk-Yunan sorunlarının diyalog, hakkaniyet ve karşılıklı 
menfaat esasına göre değil, kendi istediği şekilde çözümlemeye teşebbüs etme yoluna 
gitmiştir. AT'nun verdiği taahhüt hukuki bağlayıcılıktan uzak siyasi bir ifade teşkil 
ettiği için, kağıt üzerinde kalmıştır. Bu çerçevede Yunanistan, ülkemizde demokrasi 
yeniden kurulduktan sonra AT ile diyalog ve işbirliğinin tekrar başlatılmasını 
engellemek yoluna başvurmuş, örneğin 1980 yılında Ortaklık Konseyi tarafından kabul 
edilen ve ülkemize 600 milyon ECU tutarında yardım yapılmasını öngören, ancak 12 
Eylül harekatı nedeniyle askıya alınan Dördüncü Mali Protokolün uygulamaya 
konmasını durdurabilmiştir. 

Aynı şekilde, Yunanistan'ın gayretleriyle Kıbrıs sorunu da bu dönemde ülkemiz 
ile AT arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engelleyen bir unsur olmuştur. Yunanistan 
AT'na katılmadan önce Kıbrıs sorununa nispeten dengeli bir bakış tarzı benimsemiş 
olan AT, bundan sonra Rum-Yunan tezlerini gittikçe benimsemeye başlamıştır. 
Başkanlık tarafından AT üye devletleri adına yapılacak konuşmada Yunanistan'ın İsrarı 
üzerine Kıbrıs sorununun ilişkilerimizi etkilediğine ilişkin bir beyanın yer alacağının 
öğrenilmesi üzerine, 25 Nisan 1988 tarihinde yapılması öngörülen Ortaklık Konseyi 
toplantısı son anda iptal edilmiştir. Buna rağmen, 1990 Dublin Zirvesi sonuç 
bildirisinde, ülkemiz ile ilişkilerin geliştirilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne 
ülkemizin katkısıyla irtibatlı olduğu belirtilmiştir. Zaman içinde bu, tutumda bir 
değişiklik olmamış, çoğu Zirve Bildirilerinde ve AB adına yapılan konuşmalarda benzer 
ifadelere yer verilmiştir. 

Bu dönemde, esasen AT'nun geçirmekte olduğu evrimin bir sonucu olarak 
daha etkin bir rol almaya başlayan Avrupa Parlamentosunun da muntazam aralıklarla 
ülkemizle ilişkiler hakkında kabul ettiği kararlarda menfi bir tutum benimsediği 
belirtilmelidir. Örneğin, Avrupa Parlamentosunun 18 Haziran 1987 tarihinde kabul 
ettiği kararda Türkiye'nin Topluluğa katılmasını önleyen "aşılamaz engeller" olarak 
aşağıdaki unsurlara yer verilmiştir: 

"Jön Türk hükümeti tarafından Ermenilere karşı uygulanmış olan soykırımın 
kabul edilmemiş olması; Yunanistan ile varolan görüş ayrılıklarında uluslararası 
hukuk kurallarını uygulamaya istekli olunmaması;. Kıbrıs'ta işgalci Türk 
kuvvetlerinin muhafaza edilmesi; Kürt sorununun varlığının inkar edilmesi; gerçek 
parlamenter demokrasinin bulunmaması, bireysel ve kollektif Özgürlüklere saygı 
gösterilmemesi/ . 

Ortaklık rejiminin temel organlarından birisini teşkil eden Karma Parlamento 
Komisyonunun da 12 Eylül döneminden sonraki ilk toplantısını ancak Nisan 1989'da 
yapabilmesi, Avrupa Parlamentosunun olumsuz tutumunun diğer bir göstergesidir. 
Nitekim, Parlamento Ekim 1985'de kabul ettiği Balfe Raporu ile yeniden serbest 
seçimle oluşacak bir TBMM ortaya çıkıncaya kadar ilişkileri dondurma kararı almıştır. 

Bu dönemde karşılaşılan önemli bir sorunu da serbest dolaşım oluşturmuştur. 
Ankara Anlaşmasının 12inci maddesi ile Katma Protokolün 36ıncı maddesi uyarınca 

etkilemeyeceği ve Ankara Anlaşması ve Protokoller uyarınca öngörülmüş bulunan haklarda bir 
değişiklik yapılmayacağı güvencesini verir" 
8 Çayhan. op.cit. 
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işçilerin serbest dolaşımının 1 Aralık 1986 tarihi itibarıyla gerçekleşmesi gerekmekteydi. 
36mcı madde ayrıca, Ortaklık Konseyine serbest dolaşımın uygulama şartlarını 
belirleme görevini vermişti. Ülkemiz tarafından 24 Kasım 1986 tarihinde Ortaklık 
Konseyi Başkanına gönderilen mektupta, bu hususa dikkat çekilmiş ve gerekli 
düzenlemenin yapılması istenmiştir. Avrupa Topluluğunun bu talebe cevaben 
hazırladığı Ortaklık Konseyi karar tasarısında, Toplulukta ve ülkemizde yasal olarak 
yaşayan kişilerin hukuki sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak tedbirler önerilmişse 
de, bu teklif tarafımızdan reddedilmiştir. Bu konudaki diyalog o tarihten sonra kesilmiş 
olup, bir daha yeniden tesis edilmesi mümkün olmamıştır. Bugün de, serbest dolaşım 
konusunun, başta Almanya olmak üzere, bir kaç AB ülkesi ile ilişkilerimizde bir sorun 
teşkil etmeye devam ettiği bilinen bir gerçektir. 

5. Tam üyelik başvurusu 

Bununla birlikte, ülkemizin 14 Nisan 1987 günü AT'na yaptığı üyelik 
müracaatı, Yunanistan'ın vetoya kadar gitmeyen muhalefetine rağmen, normal bir 
şekilde işleme konmuştur. Bu müracaatın, Ankara Anlaşmasının 28inci maddesine 
göre değil de, Roma Andlaşmasının üyelik kapısını demokratik yapıya sahip tüm 
Avrupa ülkelerine açan 237inci maddesine göre yapıldığı dikkat çekmektedir. 
Müracaat için mesnet olarak Roma Andlaşmasının Ankara Anlaşmasına tercih 
edilmesinde, sözkonusu Anlaşmaya göre tesis edilmesi gereken Ortaklığın tam üyeliğe 
hazırlık için öngördüğü yakınlaşma sürecinin aradan geçen süre içinde gerçekleşmemiş. 
olmasının muhakkak ki payı olmuştur. 

AT Dışişleri Bakanları Konseyinin 27 Nisan 1987 tarihinde Lüksemburg'da 
yaptığı toplantıda, müracaatımızın normal bir şekilde incelenmek üzere Komisyona 
sunulması kararlaştırılmıştır. Bu suretle, incelemenin ilk aşamasında dahi, bazılarının 
ifade ettiği aksi görüşlere rağmen, ülkemizin bir Avrupa devleti olduğu tescil edilmiştir. 
Nitekim, Fas'ın aynı yıllarda yaptığı müracaatta, bu ülkenin coğrafi bakımdan 
Avrupa'ya ülkemizden daha yakın olduğu iddia edilmişse de, Roma Andlaşmasının 
237inci maddesindeki tanıma uygun olmadığı gerekçesiyle Konsey düzeyinde 
reddedilmiştir. 

Komisyonun müracaatımız hakkındaki incelemesi, 2,5 yıl sürmüştür. 18 Aralık 
1989 günü açıklanan ve AT Konseyi tarafından 5 Şubat 1990 günü benimsenen 
Komisyon "Görüşü" (Opinion) 135 sayfadan oluşan, ekonomik ve siyasi analizlere yer 
veren kapsamlı bir metindir. 

Bu Görüşe göre, ülkemizin AT'na üyeliğe "ehil" (eligible) olduğu, ancak 
bazıları,kendisinden, bazıları da Topluluğun içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan 
nedenlerle, üyelik için şartların müsait olmadığı, bu şartlar gerçekleşinceye kadar 
ilişkilerimizin Ortaklık Anlaşmalarımızın öngördüğü çerçevede geliştirilmesinin uygun 
olacağı beyan edilmektedir. 

Görüşte yer alan ekonomik engeller şu şekilde özetlenebilir: 

• Tarım alanında olduğu kadar, sanayi sektöründe de Topluluk'ile olan önemli 
yapısal farklılıklar; 

• Sanayide yüksek koruma oranlan; 
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• 1989 yılında artış gösteren makro ekonomik dengesizlikler; 
• Düşük bir sosyal koruma seviyesi ve Türkiye ile Topluluklar arasındaki 

kalkınma seviyesi farkının büyüklüğü,9 

Görüşte ayrıca, 1980 sonrasında yapılan siyasi reformların neticesinde 
ülkemizin Topluluk normlarına yaklaşan bir parlamenter rejimin koşullarını yarattığı, 
bununla birlikte kamu yaşamının siyasal güçler yelpazesine ve sendikalara daha fazla 
açılması gerektiği, meydana gelen ilerlemelere rağmen insan haklarının durumu ve 
azınlık kimliklerine saygının bir demokrasi için gerekli düzeye ulaşmadığı, Türkiye ile 
bir Topluluk ülkesi (Yunanistan) arasında mevcut anlaşmazlığa ve Kıbrıs'daki durumun 
olumsuz etkiler meydana getirdiğine işaret edilmediği takdirde, Türkiye'nin tam üyelik 
sorununun siyasal verilerinin tamamlanmış sayılamayacağı iddia edilmiştir. 

Görüşte, Tek Pazarı tamamlama aşamasında olan Topluluğun yeni üyelik 
müzakerelerine girmesinin uygun olmayacağı ifade edilmek suretiyle ülkemizin 
üyeliğinin sadece kendisinden kaynaklanan unsurlar tarafından engellenmediği, 
Topluluk yeniden bir genişleme sürecine girecek olursa durumun bu açıdan 
değerlendirilebileceğine işaret edilmiştir. Görüşte, ülkemizin Avrupa'ya yönelimi 
karşısında ülkemizle ilişkilerin derinleştirilmesinde yarar olduğu, AT'nun ülkemizin 
modernleşme gayretlerine yardımcı olması gerektiği, bu amaçla kapsamlı bir öneriler 
dizisi hazırlanacağı, önerilerin amacının Türkiye'nin Topluluğa üye olabilirliğine halel 
getirmeksizin iki tarafın bütünleşmesini hedefleyeceği belirtilmektedir. Görüşte yer 
alan önlemler dizisi arasında Gümrük Birliğinin Katma Protokolde öngörüldüğü şekilde 
1995'de tamamlanması, Topluluğun Türk tekstil ve tarım ürünler ihracatında 
uygulanan rejimi gözden geçirmesi ve Türkiye'nin de Gümrük Birliğinin iyi işlemesi 
için gerekli ortak politikaları benimsemesinin gerektiği de ifade edilmiştir. Görüşte, bu 
amaca ulaşmak üzere, ülkemizle 1980 yılından bu yana dondurulmuş bulunan mali 
işbirliğinin yeniden başlatılması, ayrıca siyasi diyalogun mevcut seviyeden öteye 
götürülerek derinleştirilmesi gerektiği de beyan edilmektedir. 

Müracaatımızın tabi olduğu değerlendirmenin rencide edici olması görüşünden 
hareketle, bunun bir hata teşkil ettiği o tarihlerde sık sık dile getirilmiştir. Ancak, 
yukarıda da izah edildiği üzere, uzun yıllar boyunca donma noktasına gelmiş olan 
Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri, müracaat sayesinde tekrar gündeme gelmiştir. 
Gerek ülkemizde, gerek AT kanadında, ilişkileri geliştirme arayışları müracaatın 
sağladığı ivme ile hız kazanmıştır. Siyasi düzeyde, Karma Parlamento Komisyonu 10 
yıla yakın bir aradan sonra faaliyete geçmiş, teknik düzeyde ise özellikle ülkemizde AT 
ile bütünleşme yolunda 10 yıl önce ara verilmiş bulunan çalışmalara yeniden 
başlanmıştır. Örneğin, 1978 yılında durdurulmuş olan gümrük vergileri indirim ve 
uyum takvimi, 1 Ocak 1988 tarihinden itibaren hızlandırılmış bir şekilde yeniden tatbik 
edilmeye başlamıştır. Aynı şekilde, AT ile bütünleşme amacıyla yapılması gereken 
mevzuat uyum faaliyetlerinin belirlenme çalışmaları 1988 yılında başlatılmıştır. 

Türkiye'nin yaptığı üyelik başvurusu ve Topluluğun bu başMiruya verdiği 
cevap, Topluluğu ülkemizle ilişkileri geliştirme arayışlarına sevketmiştir. Konseyin 5 
Şubat 1990 tarihinde Komisyon Görüşünü benimserken verdiği talimat uyarınca 
hazırlanan ve o tarihlerde ülkemizle ilişkilerden sorumlu Komiser Matutes'in adıyla 
anılan öneriler paketi, Haziran 1990'da Konseye sunulmuştur. Matutes Paketine göre, 

9 Karluk. op.cit. 
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Gümrük Birliğinin 1995 yılının sonunda tamamlanması, Gümrük Birliği ile dolaylı veya 
direkt bir şekilde irtibatlı alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi, mali işbirliğinin yeniden 
başlatılması ve siyasi işbirliğinin teşvik edilmesi öngörülmekteydi. Ancak, 
Yunanistan'ın engellemeleri nedeniyle Matutes Paketinin Konseyde kabul edilmesi 
mümkün olamamıştır. Kasım 1992'de yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında 
benimsenen, işçilerin serbest dolaşımı ile hizmet ticaretini de içeren iddialı işbirliği 
programı ise Topluluk tarafındaki siyasi irade yetersizliği nedeniyle tatbik 
edilememiştir. 

Aynı toplantıda, 1995 yılı sonunda tamamlanması gereken Gümrük Birliğinin 
hazırlıklarını yapmak ve" tamamlanma modalitelerini tespit etmek amacıyla bir Komite 
kurulması da kararlaştırılmıştır. Söz konusu Yönlendirme Komitesi 1993-1995 
döneminde uzmanlar düzeyinde toplanarak Gümrük Birliğinin tamamlanması için her 
iki tarafın yapması gereken çalışmaları belirlemiştir. Çalışmalarının sonucu Ortaklık 
Konseyinin 6 Mart 1995 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen 1/95 sayılı Kararda 
yer almaktadır. 

6. Gümrük Birliği Kararı 

Katma Protokol, Gümrük Birliği kararının genel hedeflerini ve gümrük vergisi 
indirimi ile gümrük tarifesinin AT'nun ortak gümrük tarifesine uyum takvimini tespit 
etmekle beraber, hedefe ne şekilde ulaşılacağı konusunda ayrıntılı düzenlemeleri 
öngörmemiştir. Ayrıca, Katma Protokolün imzalandığı 1970 yılından itibaren geçen 
zaman içerisinde gerek dünya ticaret sisteminde, gerek Avrupa Birliğinin gümrük 
birliği ile ilgili alanlarda kendi mevzuatında meydana gelen değişiklikler vardı. Bütün 
bunların gümrük birliğinin tamamlanması sürecinde göz önüne alınması gerekiyordu. 

Avrupa Birliği açısından başlıca yükümlülük, ülkemize 1980'li yıllardan bu yana 
uygulanan tekstil kotalarının kalkmasıydı. AB'nin, gümrük birliği kapsamındaki ticaret 
bakımından yerine getireceği başka bir yükümlülük yoktu. Buna karşılık, ülkemiz 
açısından yapılması gerekenler AB'ne karşı koruma duvarlarını sıfırlamak, ayrıca onun 
Ortak Gümrük Tarifesini benimsemek ve malların serbest dolaşımının sağlanabilmesi 
için gerekli mevzuatın Topluluk sistemine uyumunu gerçekleştirmekdi. Bu mevzuat 
ise, müzakereler sırasında oluşturulan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında yeniden ' 
ve bu kez daha açık biçimde belirlenmiştir. 6 Mart 1995 tarihinde kabul edilen Ortaklık 
Konseyi Kararı, ülkemizin Gümrük Birliği tamamlanmadan yerine getirmesi gereken 
yükümlülüklerin gereğinin yapılıp yapılmadığını gözden geçirmek için Konseyin 
yeniden toplanacağını öngörmüştü. Bu toplantı 30 Ekim 1995 tarihinde yapılmış olup, 
toplantıda, Gümrük Birliğinin 31 Aralık 1995 günü tamamlanması için teknik bir engel 
bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Avrupa Parlamentosunun 13 Aralık 1995 günü 2/3 
çoğunlukla onay verdiği 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, Konsey tarafından yazılı 
usulle 22 Aralık 1995 tarihinde resmen kabul edilmiş ve 31 Aralık 1995 günü yürürlüğe 
girmiştir. 

6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi toplantısı ülkemizin Kıbrıs'ın Avrupa 
Birliğine katılması konusundaki görüşlerini resmen kayda geçirmesi için bir fırsat teşkil 
etmiştir. Toplantıda yapılan konuşmada, Kıbrıs sorunu çözülmeden Ada'nın AB'ne 
katılamayacağı, ayrıca Kıbrıs Cumhuriyetinin Kuruluş Anlaşmalarının, ülkemiz ile 
Yunanistan'ın üyesi bulunmadığı uluslararası kuruluşlara adanın üye olmasını 
engellediği belirtilmiştir. Bu suretle, ülkemizin Gümrük Birliğini kurmak suretiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



- 42 - ' 

Güney Kıbrıs'ın AB'ne girmesine göz yummakta olduğu iddiaları da 
cevaplandırılmıştır. Nitekim, toplantının ertesi günü AB Konseyi Başkanı Fransa 
Dışişleri Bakanı Juppe tarafından Yunanlı meslekdaşı Mangakis'e gönderilen bir 
mektupta, ülkemizin AB içinde alınan kararları engelleyemeyeceği gibi, AB'nin aldığı 
kararların da ülkemizi bağlamadığı ifade edilmiştir.10 

Malların serbest dolaşımının başlıca şartı, Gümrük Birliğinin iki tarafı arasındaki 
rekabet koşullarının mümkün olduğu kadar eşitienmesiydi. Bu da bir çok alanda 
ülkemiz mevzuatının Topluluğunkiyle uyumlaştırılmasını gerektirmekteydi. Örneğin, 
ülkemiz bakımından son derece önemli olan tekstil kotalarının kalkması için bu 
sektörde rekabet koşullarının eşitlenmesi, fikri mülkiyet, devlet yardımları ve rekabet 
hukukunda ülkemizde geçerli kuralların AB ülkelerinde geçerli kurallardan farklı 
olmaması gerekmekteydi. Oysa, Gümrük Birliği öncesindeki dönemde ülkemizde fikri 
mülkiyet hakları alanında yürürlükte olan mevzuat eskimiş idi ve yetersiz kalmaktaydı. 
Oysa, AB AB ülkelerindeki üreticiler marka, model, patent gibi üretim masraflarını 
artıran mevzuata tabi tutulmuşlardı. Bu mevzuatın benzeri bizde de uygulanmadığı 
takdirde, üreticilerimiz, AB ülkelerindeki rakiplerine nazaran önemli bir avantaja sahip 
olacaklardı. Aynı şekilde, devlet yardımlarında da kısıtlama olmadığı takdirde bir 
haksız rekabet durumu ortaya çıkabilmekteydi. Rekabet gücü zayıf olan bir sektör 
sözkonusu olsaydı, bu hususun belki fazla bir önemi olmayacaktı. Ancak, tekstil ve 
giyim gibi ülkemizin AT'na toplam ihracatının %40'mı teşkil eden ve rekabet gücü bir 
hayli yüksek olan alanlar için durum tabiatıyla farklıydı. Bekleneceği üzere, AB hassas 
davranarak bu sektörü ilgilendiren fikri mülkiyet ve devlet yardımları disiplinlerini 
kapsayan AB mevzuatının Gümrük Birliğine geçmeden önce tarafımızdan 
benimsenmesi konusunda İsrarlı davranmıştır. Aynı şekilde, haksız rekabete yol 
açılmasını önlemek amacıyla, AB'nin bazı üçüncü ülkelere uyguladığı ithalatı kısıtlayıcı 
tedbirlerin de ülkemiz tarafından benimsenmesi gerekmiştir. Bunlar esas itibarıyla, yine 
tekstili ve Japonya'dan ithal edilen imalatı tamamlanmış otomobilleri ilgilendiren 
tedbirlerdi. Her iki ürün dalında AB ülkelerinden yapılan ithalat Japon otomobilleri 
için 2000 yılına kadar, bazı üçüncü ülke çıkışlı tekstil ve giyim eşyası için de 2005 
yılına kadar kısıtlamaya tabi olduğu için, ülkemizin de benzer kısıtlamaları üstlenmesi 
gerekmiştir. Aksi takdirde, ülkemiz üzerinden AB ülkelerine bunlar için kabul 
edilemez bir trafik sapması tehlikesi doğacaktı. Ülkemiz esas itibarıyla Toplulukla tam 
entegrasyonu öngördüğü için ve tam üyelik halinde Topluluğun müktesebatının 
tamamının üstlenilmesi gerekeceğinden, ticari alanda son derece kapsamlı mevzuat 
değişikliğinden kaçınmamıştır. Diğer taraftan, bu değişikliğin önemli bir kısmının -
örneğin fikri mülkiyet haklarını ilgilendiren düzenlemeler, - Gümrük Birliğine geçiş 
süreci ile paralel bir şekilde yeniden yapılanmış olan ve ülkemizin de kurucu üyesi 
bulunduğu Dünya Ticaret Örgütünün oluşturduğu kurallar uyarınca da yapılması 
gereken değişiklikleri kapsamaktadır. • • • • ' / 

Diğer bazı alanlarda, örneğin Topluluğun tercihli dış ticaret politikası, 
standartlar, devlet yardımlarının tekstil dışındaki sektörlere uygulanması alanlarında, 

1,1 Le fail que le "compromis global" soit un acte inleme â 1'Union qu'un tiers ne saurait modifier. 
signifie. a l'invcrse quc nous ne poııvons e\iger de la Turquie qu'elle s'estinıe licc par une decision 
des Quinze. 

''Global uzlaşfnın üçüncü bir larafın değiştiremeyeceği. Birliğe, özgü bir iç düzenleme olması 
muvacehesinde, bu ters manada, Onbeşlcr tarafından alınmış bulunan bir karara uymasının da 
Türkiye'den beklenemeyeceği anlamını taşımaktadır. 
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ülkemizin Topluluk mevzuat ve politikalarına uyumu için, Gümrük Birliğinin başladığı 
1 Ocak 1996 tarihinden itibaren 5 yıla kadar devam edebilecek bir geçiş süresi 
öngörülmüştür. Tabii, bu alanlarda gecikmenin bir bedeli de olmuştur. Örneğin, 
rekabet hukukunda uyum tam anlamıyla yapılamadığı sürece, ihracatımızın anti-
damping vergileri tehlikesinden kurtulması, mümkün olmayacaktır. Her ne kadar 
Gümrük Birliği yürürlüğe girdikten sonra ülkemiz çıkışlı ihracatı konu alan anti-
damping tahkikatlarında bir azalma gözlenmişse de, bu tür tedbirlerin tamamen 
kalkması şimdilik sözkonusu değildir. Aynı şekilde, ülkemiz Topluluğun standart ve 
teknik mevzuatını tamamen üstlenmedikçe ve bu mevzuatın tatbiki için gerekli 
tedbirleri almadıkça, sanayi ürünü ihracatının serbest dolaşımdan tam anlamıyla 
yararlanması mümkün olmayacak ve bazı ürünlerinin laboratuar testlerinin AB 
ülkelerinde yapılmasına devam edilecektir. 

AB'nin dış ticaret politikasına uyum çerçevesinde, ülkemiz, 1991 yılında EFTA 
(İsviçre, Norveç, İzlanda, Liechtenstein) ülkeleriyle, daha sonra da İsrail, Romanya, 
Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Macaristan, Estonya ve Litvanya ile Serbest Ticaret 
Anlaşmaları akdetmiştir. Ayrıca, Slovenya ile Letonya ile anlaşma tasarıları imza 
aşamasına gelmiştir. Bunlardan başka, ülkemizin Bulgaristan, Polonya, Fas, Tunus ve 
Mısır'la da benzer anlaşmalar yapması beklenmektedir. Müteakip aşamada, AB'nin 
gelişme yolundaki ülkelere uyguladığı Genel Preferanslar Sisteminin benzerinin 
tarafımızdan yürürlüğe konması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. Bu suretle, 
özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ülkemize yaptığı ihracatı kolaylaştırılması 
mümkün olacaktır. Dolayisiyla, Gümrük Birliği yoluyla ülkemizin dünya ekonomisi ile 
bütünleşme istikametinde önemli bir adım attığı söylenebilir. 

Gümrük Birliğinin tamamlanma modalitelerini içeren 1/95 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı, Ankara Anlaşmasında yer alan hedefe uygun olarak tarım ürünlerinde 
serbest dolaşımı ilkesini yeniden dile getirmiş, ancak bu hedefe kademeli olarak 
ulaşılması gerektiğini belirtmiştir. 1 Ocak 1995 tarihinde meydana gelen son genişleme 
ve aynı tarihte yürürlüğe giren Uruguay Round Anlaşmalarının sonuçları göz önünde 
tutularak, Türkiye ile AT arasında müzakere edilen ve 25 Nisan 1997 tarihinde parafe 
edilen Ortaklık Konseyi Kararı, Topluluğun ülkemize temel tarım ürünlerinde 
uyguladığı tercih kapsamını genişletmekte, karşılığında da ülkemiz bazı tarım 
ürünlerinde AB'ne ilk defa konsolide edilmiş şekilde taviz tanımaktadır. Önümüzdeki 
haftalarda Ortaklık Konseyi tarafından yazılı usulle kabul edilmesi öngörülen Karara 
göre, ülkemizin AB'ne 640 milyon dolar tutarındaki tarım ürünü ihracatı tercihten 
yararlanabilecek, karşılığında ise Türkiye, AB'ne yaklaşık 229 milyon dolarlık bir 
hacim için gümrük vergisi muafiyet veya pazara giriş kolaylığı tanıyacaktır. 

Türkiye ile AKÇT arasında 25 Aralık 1995 tarihinde parafe edilerek, 25 
Temmuz 1996 tarihinde Brüksel'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) arasında AKÇT'nu Kuran Andlaşmanm Yetki 
Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili Anlaşma", 1 Ağustos 1996 tarihinde 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Gümrük Birliği kapsamında bulunmayan AKÇT ürünleri ile ilgili Serbest 
Ticaret Anlaşmasının imzalanması, ülkemizin AB ile bütünleşmesinde önemli bir adım 
teşkil etmektedir. Sözkonusu anlaşma ile, Türk demir-çelik ürünlerinin AB pazarına 
gümrük vergisiz girişi temin edilmiş olup, bunun ülkemiz ihracatının çeşitlenmesine 
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katkıda bulunması ve AB'ne yönelik yassı ve uzun mamul ihracatımızın artması 
beklenmektedir. 

Gümrük Birliğinin tamamlanmasıyla ülkemiz AB ülkeleriyle entegrasyon 
istikametinde çok önemli bir merhale katetmiştir. En azından, bazı çevrelerin 
beklentilerinin aksine, Gümrük Birliğini tamamlanmasının Türk ekonomisi ve sanayii 
için altından kalkılamayacak bir yük ortaya çıkaracağı iddiasının doğru olmadığı 
ispatlanmış ve dolayısıyla, Türkiye'nin tam üyeliğin gerektireceği yükümlülükleri de 
zaman içinde üstlenebileceği ortaya konmuştur. Komisyonun dinlediği tüm özel sektör 
temsilcilerinin Türk ekonomisinin Gümrük Birliğinden zarar görmediği kanaatini dile 
getirdikleri kayda değer bir husustur. 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Temmuz 1997'de yayınlanan ve 
"Gündem 2000" olarak anılan genişleme raporunda, ülkemizin Gümrük Birliğine geçiş 
münasebetiyle birçok alanda AB müktesebatını başarıyla üstlenebildiği belirtilmektedir. 
Diğer adayların son yıllarda Toplulukla akdettikleri anlaşmaların geçiş sürelerinin halen 
devam etmesi nedeniyle, bu ülkeler söz konusu anlaşmalardan kaynaklanan 
yükümlülüklerini henüz yerine getirmemiş olup, bunu başarıyla yapıp yapamayacakları 
belli değildir. Dolayısıyla, ülkemizin Gümrük Birliğini tamamlamış olması, kendisine 
önemli bir avantaj sağlamıştır. 

Gümrük Birliği sonrasında dış ticaret verilerimiz incelendiğinde, 1996 yılında, 
AB ülkelerinden yapılan ithalatımızın bir örfceki yıla göre %34.7 oranında artarak 
22,705 milyar dolara, ihracatımızın ise %3.6 oranında yükselerek 11,477 milyar dolara 
ulaştığı görülmektedir. Bu rakamlar ile AB, 1996 yılında en önemli ticari ortağımız 
olma özelliğini korumuş ve toplam ithalatımız içinde %52.9'luk, toplam ihracatımız 
içinde ise %49,5'lik bir paya sahip olmuştur. Buna karşılık, AB'ne yaptığımız ihracatın, 
toplam ihracatımızın %50'sini teşkil ederken, AB'nin ülkemize ihracatının toplam 
ihracatının sadece %2'sini oluşturduğuna da dikkat çekmekte yarar vardır. . 

1996 yılında AB ile dış ticaretimizin mal gruplarına göre dağılımına 
bakıldığında, ihracatımızda tüketim mallarının %66.7, ham maddelerin %20.9, yatırım 
mallarının %12.6 oranında, ithalatımızda ise ham maddelerin %42.9, yatırım mallarının 
%40.2 ve tüketim mallarının %16.8 oranında paya sahip oldukları görülmektedir. 

DİE tarafından belirlenen verilere göre, 1997 yılının ilk yedi ayında AB'ne 
ihracatımız 1996 yılının aynı dönemine göre %3.7 oranında bir artışla 6,537 milyar 
dolar, AB'den ithalatımız ise %0.3 oranında bir artışla 12,881 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

. Gümrük Birliği tamamlandıktan sonra ihracatımız ithalatımızdan daha küçük 
bir oranında artmıştır. Gümrük Birliği tamamlanmadan çok önce Avrupa Birliği 
Türkiye'den sanayi ürünü ithalatında gümrük vergilerini, sıfıra indirdiği için, 
ihracatımızın AB pazarlarında karşılaştığı başlıca engel tekstil kotalarından ibaret 
kalmıştı. Zaten yüksek düzeylerde olan tekstil kotalarının Gümrük Birliği 
tamamlanmadan önce de genelde doldurulamaması bunların AB için etkin koruma 
aracı olmadığını göstermekteydi. Avrupa'daki en büyük ticari partnerimiz olan 
Almanya ekonomisinin 1996 yılında çok düşük bir kalkınma hızı kaydetmiş olması bu 
ülkeye ihracatımızın artmasını engelleyen bir faktör teşkil etmiştir. AB ülkelerine 
ihracatımızın %66'sının tüketim mallarından oluşması ekonomik krizin yol açtığı talep 
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daralmasına hassas olmasına yol açmaktadır. AB ülkelerinde kalkınma hızlarının 
yeniden artmaya başlamasıyla ihracatımızın hız kazanması beklenmektedir. 

Gümrük Birliği tamamlandıktan sonra sanayimizin yeni rekabet ortamına çok 
kısa zamanda uyum sağladığı gözlenmiştir. Bazı yorumcuların beklentilerinin aksine 
hiçbir sanayi, dalı önemli çapta sorunlarla karşılaşmamış, hatta Gümrük Birliğinden 
ciddi endişeler duyan otomotiv sektöründe bile, AB üreticilerinin ülkemiz piyasasındaki 
paylarının süratle artmasına , rağmen yatırımların • ve istihdamın artmasına şahit 
olunmuştur. 

Gümrük Birliğinden beklenen ancak henüz gerçekleşmemiş olan önemli 
yararlardan biri şüphesiz yabancı sermaye girişlerinin artışıdır. Gümrük Birliğinin 
gerçekleşmesiyle birlikte sanayi mallarının AB ile ülkemiz arasında serbest dolaşım 
hakkından yararlanmaları neticesinde ülkemizin ucuz ve nitelikli el emeği, coğrafi 
yakınlık gibi göreceli avantajlarını göz önünde tutacak yatırımcıların AB'ne ihracat 
amacıyla ülkemizde yatırım yapmaları beklenmekteydi. Ülkemizdeki yabancı sermaye 
girişlerinin %70'inin AB kökenli olmasına rağmen Gümrük Birliği sonrasında bunlarda 
önemli bir artış gözlenmemiştir.. Özelleştirme faaliyetlerinin hız kazanmasıyla bu alanda 
hareketlenme mümkündür. 

Gümrük Birliğinin ekonomimiz üzerindeki etkileri hakkında nihai bir 
değerlendirmeye varmak için vakit henüz erkendir. Nitekim, sanayimizin yapısı ve 
istihdam üzerindeki olası etkileri şimdiye. kadar ayrıntılı bir irdeleme konusu teşkil 
etmemiştir. Dünya Bankası uzmanları tarafından yapılan bir araştırmada, Gümrük 
Birliğinin sağladığı yeni ihracat imkanları ve ekonomimizin açılmasının sebep olduğu 
etkinlik artışının ülkemiz GSMH'na yılda %1-1,5 oranında bir katkıda bulunacağı, 
ancak kaybedilen ve GSMH'nın % 1,4'üne tekabül eden gümrük vergisi gelirinin KDV 
artışlarıyla telafi edilmesi gerekeceği ifade edilmektedir11. 

7. Mali ve kurumsal işbirliği 

Gümrük Birliği ile birlikte AB'yle ilişkilerimizin sorunsuz bir döneme girdiği 
söylenemez. Bir kere, AB Gümrük Birliği ile birlikte ülkemize karşı üstlendiği bazı 
yükümlülükleri yerine getirememiştir. Bunlar esas itibarıyla mali işbirliği ile kurumsal 
işbirliği alanında atılacak adımlardan oluşmaktadır. AB, 6 Mart ve 30 Ekim 1995 
tarihli Ortaklık Konseyi toplantılarında kabul edilen tavsiye kararlarıyla üstlendiği ve 
ülkemizin Gümrük Birliğinden kaynaklanan yeni rekabet ortamına uyumunu 
kolaylaştırmak amacıyla 4-5 yıllık bir dönem içinde 2,5 Milyar ECU civarında mali 
yardım yapma yükümlülüğünü12 büyük ölçüde yerine getirememiş, aynı şekilde de 

" "Economic Implicalions for Turkey of a Customs Union \vith the European Union'* Glenn W. 
Harrison. Thomas F. Rııtherford. David G. Tarr. The World Bank. International Economics 
Departmem. International Trade Division. May 1996 
'" 6 Mart 1995 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen Mali İşbirliği Deklarasyonu 
aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: 
1. 1996 yılında başlayacak 5 yıllık dönem zarfında hibe şeklini alacak önemli miktarda bütçe 

kaynakları (375 milyon ECU beyan edilmiştir); 
2. Mali işbirliği çerçevesinde Türkiye'ye özel kredi imkani (proje bazında kurum veya firmalara) 

(750 milyon ECU tahmin edilmektedir); 
3. Çevre, enerji ulaştırma ve telekomünikasyon alanlarındaki altyapı projelerine Yeniyeştirilmiş 

Akdeniz Politikası çerçevesinde 1992-96 döneminde 300-400 milyon ECU; 
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kurumsal alanda entegrasyonu kolaylaştırmak amacıyla öngörülen diyalog ve işbirliğini 
geliştirecek tedbirleri alamamıştır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilememiş olmasının 
iki başlıca unsuru vardır: Birisi Yunanistan'ın, diğeri de Avrupa Parlamentosunun 
muhalefeti. 

Mali işbirliği alanında, Avrupa Birliği, Yunanistan'ın konuyu Kardak krizine 
bağlaması nedeniyle, özel Eylem Programı (Special Action Programme) çerçevesinde 
bütçeden doğrudan doğruya ülkemize tahsis etmesi gereken 375 Milyon ECU'nun 
1996 ve 1997 dilimlerini serbest bırakamamış, MEDA çerçevesinde projelere bağlı 
olarak" 1996 yılında 33 milyon, 1997 yılında 70 milyon ECU tutarında hibe yardımında 
bulunmuştur. Yenileştirilmiş Akdeniz Programı çerçevesinde 1992-96 döneminde 340 
milyon ECU tutarında Avrupa Yatırım Bankası kredisi, AYB'nin MEDA kapsamında 
sağladığı kredilerden de 1997 yılında ,50 milyonu KOBİ'ler için olmak üzere toplam 
200 milyon ECU kullanılmıştır. Ancak, Avrupa Parlamentosu, 19 Eylül 1996 tarihinde 
kabul ettiği bir tavsiye kararıyla MEDA programı çerçevesinde ülkemizde finanse 
edilecek olan projelerin demokrasi, insan hakları ve sivil toplumun teşviki ile sınırlı 
kalmasını istemiştir.,1"1 AB Komisyonu, hukuken bu karara uymak zorunluğunda 
olmamasına ve ülkemizin tüm itirazlarına rağmen, AB'nin geçirmekte olan evrim 
sürecinde bu kurum ile ilişkilerini bozmama kaygısından hareketle, projelerin seçiminde 
Parlamentonun isteklerini göz önünde tutmuş, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve 
merkezi hükümet dışındaki kuruluşlarca önerilen projelere öncelik tanımış 
bulunmaktadır. Bu durum, Türk sanayiinin Gümrük Birliği ortamına rekabet gücü 
kazanarak uyumunu ve Türk ekonomisinin AB ekonomisine performans olarak 
yaklaşmasını mümkün kılacak projelere destek sağlamayı güçleştirmektedir ve aynı 
zamanda, 6 Mart 1995 tarihli Mali İşbirliği konusunda Topluluk deklarasyonuna 
aykırılık oluşturmaktadır. . 

8. A vrııpa Birliğinin genişleme süreci ve Türkiye 

AB'nin başlattığı son genişleme sürecinin Türkiye bakımından önem 
kazanmasının başlıca iki nedeni vardır: 

4. MEDA (Akdeniz) programı çerçevesinde Avrupa Yatırım Bankası kredisi (700 Milyon ECU 
tahmin edilmektedir); 

5. MEDA çerçevesinde hibe yardımları (375 MECU tahmin edilmektedir): 
6. Türkiye'nin ödemeler dengesi sorunlarıyla karşılaşması halinde, uluslararası finaııs kuruluşlarıyla 

yapılacak anlaşmalar çerçevesinde makro-etonomik yardım (300 MECU olarak tahmin 
edilmektedir). 

13 The European Parliament: 

5. Calls on the Commission for ıhe same reason. to block. «itli immediate effect. ali appropriations set 
aside under ıhe MEDA programme for projects in Tıırkey. e.vcept those concerning the promotion of 
democracy. human rights and civil society. pending clarifıcation of unresolved qııestions and 
improvements in the above-nıentioned arcas. 

" Avrupa Parlamentosu: 

5. Komisyona, aynı gerekçeyle. MEDA programı çerçevesinde Türkiye'deki, demokrasi, insan hakları 
ve sivil toplumun teşviki ile ilgili olanlar dışında kalan projelere tahsis edilen meblağın, yukarıda 
belirtilen alanlarda ilerleme sağlanması ve çözümlenememiş sorunların açıklığa kauışturulması 
koşuluna bağlı olarak derhal bloke edilmesini tavsiye eder." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



- 4 7 -

A) Öncelikle, Sovyet Bloku'nun çöküşü ile birlikte Avrupa'da yeni bir siyasi ortam 
meydana gelmiştir. AB, hürriyetlerine yeni kavuşan Merkezi ve Doğu Avrupa 
ülkeleri ile yakın bağlar tesis etmek ve bu ülkeleri bünyesine katmak üzere 
harekete geçmiştir. Amacı, bu suretle, söz konusu ülkelerdeki reform sürecini 
pekiştirmek ve bunların Rusya'nın etki alanına yeniden girmelerini önlemek 
olmuştur. Türkiye bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamıştır. Zira ülkemiz, NATO 
ittifakının bir üyesi olarak, Sovyet Bloku'nun çöküşünde ve Merkezi ve Doğu 
Avrupa ülkelerinin özgürlüklerine sahip olmasında aktif bir rol oynamıştır. 
Bununla birlikte, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB ile bütünleşmesi 
sonucu kurulmakta olan yeni Avrupa mimarisinde yer almamızın geleneksel 
çağdaşlaşma politikamızın tabii sonucu olduğu kabul edilmelidir. İşte bu nedenle, 
Türkiye, AB'nin yeni genişleme hareketinin içinde yer almak istemiştir. . 

B) Diğer taraftan, Gümrük Birliği'nin tamamlanmış olması Türkiye'ye tam üyelik 
sürecinde önemli bir koz kazandırmıştır. Gümrük Birliğinin dinamik yapısına 
bakıldığında, bunun, tarafların giderek bütünleşmesini sağlayan bir düzenleme 
olduğu açıkça görülmektedir. Nitekim, Gümrük Birliğinin tamamlanmasıyla 
ülkemiz ticari bakımdan Avrupa Birliğine en yakın ülkelerden biri olma konumuna 
gelmiştir. . Zaten, dünyada kurulmuş ve başarılı olarak sürdürülebilmiş diğer 
Gümrük Birliği örneklerine bakıldığında, bunların tümünün zaman içinde 
entegrasyonu daha üst düzeye taşıdığı görülmektedir. Başka bir deyişle, Gümrük 
Birliği, özü itibariyle geçici bir düzenlemedir. Bu nedenle, Gümrük Birliği'nin 
hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması da, Gümrük Birliği'ni tam üyeliğe 
götürecek bir araç olarak öngörmüştür. Ankara Anlaşması'nın 28'nci maddesi, bu' 
anlayışa uygun olarak, Gümrük Birliği'nin tamamlanmasını izleyen dönemde 
Türkiye'nin AB'ne tam üyeliğinin incelenmesini gerektirmektedir. Dolayısıyla, 
Avrupa'daki köklü değişikliklerden başka, AB ile ortaklık ilişkilerimiz de 
ülkemizin AB'nin genişleme sürecinde yer almasını gerektiren bir aşamaya gelmiş 
idi. 

Türkiye, işte bu nedenlerden ötürü, AB'nin genişleme sürecine dahil edilmemizi 
Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde tutmuştur. Bu süreçte, 29 Nisan 1997 tarihinde 
yapılan son Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısında AB tarafı, ülkemizin tam 
üyeliğe ehliyetini teyid etmiş, ülkemizle ilişkilerin derinleştirilmesi yolundaki arzusunu 
yinelemiş ve Komisyondan bu konuda öneriler sunmasını istemiştir. Bununla birlikte, 
AB Konseyi, ilişkilerimizin gelişmesinin Yunanistan'la karşılaştığımız sorunların hukuk 
yoluyla çözülmesi, ülkemizdeki insan haklarının uluslararası standartlar düzeyine 
yükseltilmesi, Güney Doğu sorununa siyasi bir çözüm yolu bulunması gibi şartlara bağlı 
olduğunu öne sürmüştür.14 AB Komisyonu ise, genişleme sürecine ilişkin olarak 16 

M "The further strengthening of ihe relationship depends also on a nu'mber of other factors: 
• The improvement of rclations betueen an EU mcmber state and Turkey through ihe settlemcnt of 

issucs bet\veen them in accordance \\ith international la\v. including nıcans such as the 
International Court of Justicc. as \vell as through good neighbourly relations and the rejection of 
the threat or use of force in accordance with the UN Charter. The Council has taken note of the 
replies of the Deputy Prime Minister Turkey. Mrs. Çiller, to the Council's declaration of 15 July 
1996. The Council \velcomes Turkcy*s e\press commitment to the principle of respect for 
international la\v and agreenıents and for sovereignty and territorial integrity as the basis for any 
interstate relationship. The Council has also noted that Turkey confirms that she has no 
territorial claims. The EU \vould \velconıe ne\v initiatives \vhich \vould improvc relations. 

• An aetive programme in Turkey to bring human righls standards to inlernationally accepted 
levels. The EU reminds Turkey of the elose interest laken in this subject by the European 
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Temmuz 1997 tarihinde açıkladığı tavsiye raporunda (Gündem 2000) ve ülkemizle 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Konseyin talebine cevaben hazırladığı aynı tarihli 
bildirimde, ülkemizi genişleme sürecinden dışlamıştır. 

Komisyon, Gündem 2000 raporunda, Gümrük Birliğinin tatminkar bir şekilde 
işlediğini ve AB ile ülkemiz arasında ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam bir mesnet 
teşkil ettiğini, ancak siyasi durumun, mali işbirliği ile siyasi diyalogun 6 Mart 1995 
tarihinde kararlaştırıldığı şekilde sürdürülmesine imkan vermediğini belirtmekte, 
Gümrük Birliğinin ülkemizin bir çok alanda AB müktesebatını başarıyla 
üstlenebileceğini gösterdiğini, buna karşılık, ekonomimizin makroekonomik 
istikrarsızlık kıskacını kıramadığını ifade etmektedir. Siyasi konularda, insan hakları ve 
Güney Doğu sorunu ile ilgili bilinen görüşlerin tekrar edildiği ve bu soruna askeri değil, 
siyasi bir çözüm bulunması gerektiğinin ifade edildiği raporda, ayrıca silahlı kuvvetlerin 
Türk toplumunda ağırlıklı yeri olduğunun son olaylarla vurgulandığı ve bu kuvvetlerin 

Parliament as \vell as the Council and the role which the European Parliament has under the 
Union's institutional arrangements. in this respect, it \velcomes the statements made and steps 
taken by the Turkish Government and looks fonvard to a situation in which respect for human 
rights in Turkey \vill meet the standards required of a potential member of the EU. it is especially 
important that existing and planned legislation is emplemented and adhered to as soon as 
possible. 

• While a\vare of the extent of the problem Turkey is facing in the South-East. the Union 
nevertheless stresses that the fight against terrorism must be conducted \vith due respect for 
human rights and the rule of la\v. and calls for a political solution. it is therefore. imperative that 
Turkey fulfil its undertakings as a member of the Council of Europe and of the OSCE. Turkey 
should have no doubt that the Union upholds the territorial integrity of Turkey and ali countries in 
the region. and condemns terrorism. 
İlişkilerin daha da güçlendirilmesi diğer bazı koşullara bağlıdır: 

• Türkiye ile bir AB üyesi ülke ilişkileri, iki ülke arasındaki sorunların. Uluslararası Adalet 
Divanı'na gidilmesi de dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve aynı zamanda iyi komşuluk 
ili$kileri çerçevesinde çözümlenmesi, ayrıca BM Şartına bağlı olarak tehdit ve güç kullanımından 
kaçınılması ile gelişir. 

Konsey. Başbakan Yardımcısı Çillerin, Konsey'in 15 Temmuz 1996 tarihli açıklamasına verdiği 
yanıtı dikkate alır. Konsey. Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına ve anlaşmalara, devletlerarası 
ilişkilerin temelinde toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygının bulunduğu anlayışına bağlı 
olduğu yolundaki ifadelerini memnuniyetle karşılar. Konsey ayrıca, Türkiye'nin herhangi bir toprak 
talebi bulunmadığı yolundaki güvencesini not etmiştir. AB, ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak yeni 
girişimleri memnuniyetle karşılayacaktır. 

• Türkiye'deki insan haklarının uluslararası standartlarda kabul edilebilir bir düzeye getirilmesi için 
aktif bir program yürütülmesi: 

AB. Avrupa Parlamentosu'nun. aynı zamanda Konseyin ve Avrupa Parlamentosu'nun Birliğin 
kurumsal düzenlemelerinden kaynaklanan rolü çerçevesinde konma olan alakasına Türkiye'nin 
dikkatini çeker. Bu çerçevede. Türk hükümetinin açıklamalarını ve attığı adımları memnuniyetle 
karşılar ve Türkiye'deki insan haklarının AB'ne potansiyel üye olunması için gereken standartlara bir 
an önce erişmesini beklediğini kaydeder. AB. bu konuda Türkiye'de yürürlükte bulunan ve üzerinde 
çalışılan yasaların bir an önce uygulamaya sokulmasına verdiği önemi belirtir. 

• Birlik. Türkiye'nin Güney-Doğu'da karşılaştığı güçlüğü vakıf olmakla beraber, terörizm ile 
mücadelenin insan haklarına ve hukuk kurallarına saygı çerçevesinde yürütülmesi gerekliğini 
vurgular ve siyasi çözüm çağrısında bulunur. Bu bağlamda. Türkiye'nin. Avrupa Konseyi ve AGİT 
üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Türkiye. AB'nin ve bölgedeki tüm 
ülkelerin Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saygı-duyduklarından ve törörizmi kınadıklarından 
şüphe etmemelidir. 
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sivil idare tararından kontrolü konusunun belirsiz kaldığı öne sürülmektedir.15 

Raporda, ülkemizin üyelik hedefine hiç atıfta bulunulmamıştır. Buna karşılık, Gündem 
2000 raporunda, Estonya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimiyle katılma müzakerelerinin başlatılması, gerek bu ülkeler, gerek 
diğer beş aday ülke olan Slovakya, Letonya, Litvanya, Romanya ve Bulgaristan için bir 
üyelik öncesi partnerlik kavramı geliştirilmesi önerilmektedir. Bu kavram, aday ülkeler 
için taze finansal kaynak, sağlanmasını, onlarla yapısal ve kurumsal işbirliğinin 
geliştirilmesini öngörmektedir. 

Komisyonun Gündem 2000 raporuyla aynı tarihte sunduğu, ülkemizle ilişkilerin 
geliştirilmesi konulu Bildirimde ise, ülkemizin tam üyeliğe ehliyeti yinelenmekte ve 
ilişkimizi Gümrük Birliğinin ötesine götürecek bazı somut öneriler getirilmektedir. Bu 
çerçevede Gümrük Birliğinin yapısının kuvvetlendirilmesi, ülkemizle AB arasında 
hizmet ve tarım ürünü ticaretinin serbestleştirilmesi, telekomünikasyon ile bilgi 
toplumunun oluşmasında işbirliği, sanayi ve yatırımların teşviki, çevre ve tüketici 
hakları, AB programlarına katılım, makroekenomik diyalogun tesisi gibi tamamen 
ekonomik konular yanında, insan hakları ve insancıl meseleler, adalet ve içişleri gibi 
siyasi alanlarda işbirliği de önerilmektedir. Bildirimde, bu önerilerin çoğunun 
gerçekleşmesinin AB bütçesinden katkı gerektireceğine, dolayısıyla Özel Eylem 
Programının biran önce tatbik edilmeye başlanması ve MEDA programının karşılaştığı 
engellerin kalkması ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Sonuç olarak, ülkemizle AB 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin daha önce sık sık dile getirilen siyasi şartlara bağlı 
olduğu, ayrıca ekonomimizin bir reform programına ihtiyaç duyduğu, Bildirimde yer 
alan önerilerin gerçekleşmesinin ülkemizin AB ile bütünleşmesine ve Avrupa 
vokasyonunun gerçekleşmesine yardımcı olacağı ifade edilmektedir.16 

15 Recent developments in the administration and the education system. \vhile intended to strengthen 
secularism. nonetheless underline the particular role of the militan' in Turkish society. The National 
Security Council has a special role under the Constitution in the formulation and implenıentation of 
national security policy and the Council of Ministers is required to give priority to its decisions. 
There are ambiguities in the Turkish legal system \vith regard to civilian political control of the 
militan-. 
İdare ve eğitim alanındaki son gelişmeler, laisizmi güçlendirmek amacını taşısa da. ordunun Türk 
toplumundaki özel konumunu ortaya koymuştur. Milli Güvenlik Konseyi, Anayasa uyarınca ulusal 
güvenliğin belirlenmesi ve yürütülmesi konularında özel bir konumu sahiptir. Bakanlar Kurulu'nun. 
Konsey'in kararlarına öncelik vermesi gerekmektedir. Türk Hukuk Sistemi'nde. sivil idarenin ordu 
üzerindeki kontrolüne ilişkin olarak bazı belirsizlikler mevcuttur. 
1 6 . . 

Conclusion 
23. The Commission considers that the Association Council's confırmation of Turkey's eligibility for 

EU menıbership and its statement that Turkey \vill be judged by the same objective standards and 
criteria as other applicants have given a ne\v impetus to EU-Turkey relations. 

24. Further strengthening of EU-Turkey relations \vill depcnd on progress by Turkey in a number of 
fields. in the political fıeld. democratisation heeds to be further pursued. There should be an 
improvement of relations behveen Grecce and Turkey. respect for the principles of international 
la\v: and an effective programme to bring Turkish hu'man rights standards up to internationally 
accepted levcls. Hunıan rights and the rııle of la\v need to be respected. especially in the conle\t of 
the fight against terrorism and the search for a non-military solution to the problem Turkey is 
facing in the south-east. \\hich is stili under a state of cmcrgency. Moreover. Turkey should 
contribute actively to a just and lasting solution of the Cyprus question in accordance vvilh the 
rclevant UN resolutions. 

25. Despite the remarkable dynamism of the Turkish private sector. there is need for economic reform 
and a policy of stable public financcs. priccs and monctary policy to promolc sustainable economic 
and employmcnt gro\vth. Continuing reform of the state sector and of agriculture is needed and 
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Ülkemizin tam üyeliğe ehliyetinin kabul edilip, katılma sürecine dahil 
edilmemesi büyük bir tezat teşkil etmektedir. Komisyon, bunun yerine, tam üyeliğe 
ehliyetimizi teyidle yetinerek, ilişkilerimizi mevcut çerçevesinde güçlendirmek üzere 
bazı tedbirler önermiş ve buna ilave olarak da, ülkemizin hükümetler arası düzeyde bir 
işbirliği platformu olarak öngörülen Avrupa Daimi Konferansına davet edilmesini 
tavsiye etmiştir. Türkiye, AB'nin genişleme sürecinde adayların hepsinin aynı objektif 
kıstaslar ışığında değerlendirileceğini ve bu değerlendirmede önyargılı olunmayacağını 
ilan etmiş olduğunu da dikkate alarak, Komisyon'un yaklaşımını, aşağıdaki 
düşüncelerle, haksız ve ayırımcı bulmuştur: 

AB'nin bütün adayların aynı kıstaslar ışığında, objektif ve önyargısız bir biçimde 
değerlendirileceği vaadine karşılık Türkiye, AB'nin 1993 Kopenhag Zirvesi'nde tespit 
ettiği kıstaslara göre aday ülkeler arasında özellikle ekonomik bakımdan tam üyeliğe en 
hazır olanlardan biri olarak temayüz etmesine rağmen, genişleme sürecinin dışında 
bırakılabilmiştir. 

Türkiye'nin genişleme sürecinden dışlanmasını haklı göstermeye dönük olarak 
Komisyon'un öne sürdüğü, Türkiye'nin siyasi kıstası yeterince karşılamadığı tezine, 
Türkiye'nin çoğulcu demokratik yaşamdaki tecrübesinin diğer adaylara nazaran çok 
daha fazla olduğu ve demokratik kurumlarımızın da diğer adaylardakilere göre çok 

the adaptation of the physical and social infrastructure of the country poses majör financial and 
administrative challenges. 

26. in parallel \vith improvements in these areas, the initiatives suggested above can enable the EU 
and Turkey to achieve a higher degree of integration, to the benefit of ali their citizens, by further 
developing the links established by the Association Agreement and the customs union. This \vill 
bring greater stability. security and prosperity to the EU and Turkey and assist Turkey in realising 
its European vocation. 

14)".,... 
Sonuç; 
23. Komisyon. Ortaklık Konseyi 'nin Türkiye'nin AB tam üyeliğine ehil olduğunu teyid eden ve 
Türkiye'nin diğer başuıru sahibi ülkelerle aynı objektif standart ve kriterler çerçevesinde 
değerlendirileceği yolundaki açıklamasının. AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığı 
görüşündedir. 
24. AB-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi. Türkiye'nin bir çok alanda kaydedeceği 
ilerlemeye bağlıdır. Siyasi alanda, demokratikleşme gereksinimlerinin üzerinde daha fazla 
durulacaktır. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde iyileşme: uluslararası hukuk kurallarına 
riayet ve Türkiye'nin insan haklan standartlarını uluslararası kabul edilmiş seviyeye getirmek için 
etkin bir program olmalıdır. İnsan haklarına ve kanun hakimiyetine, özellikle terörizme karşı savaş ve 
Türkiye'nin hala olağanüstü hal uygulaması bulunan Güney Doğuda karşılaştığı soruna askeri 
olmayan bir çözüm arayışı çerçevesinde, saygı gösterilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca. Türkiye, ilgili 
BM kararlarına uygun olarak. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüme aktif bir biçimde katkıda 
bulunmalıdır. 
25. Türk özel sektörünün kayda değer dinamizmine rağmen, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve 
istihdam artışı için ekonomik reform ile istikrarlı kamu finansmanına, fiyat ve para politikasına 
gereksinim duyulmaktadır. Kamu sektörü ve tarım reformunun sürdürülmesine ihtiyaç bulunmakta. 
ülkenin fiziki ve sosyal altyapısının uyumlaştarılması önemli mali ve idari zorlukları beraberinde 
getirmektedir. 
26. Bu alandaki ilerlemelere paralel olarak, yukarıda önerilen girişimler. Ortaklık Konseyi ve 
Gümrük Birliği sayesinde oluşturulan bağların geliştirilmesi sonucunda Türkiye-AB ilişkilerinin, her 
iki taraf vatandaşlarının yararlanacağı daha ileri bir entegrasyon düzeyine ulaştırılmasına katkıda 
bulunacaklardır. Bu durum, bölgeye daha fazla istikrar, güvenlik ve AB ile Türkiye'ye refah getirecek 
aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa vokasyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır. 
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daha yerleşmiş olduğu mülahazalarıyla karşı çıkılmıştır. Bu alanda Türkiye'nin 
reformları gözardı edilirken, başka adayların 1 aylık geçmişe sahip ve hatta bazılarında 
yalnızca ilan edilmiş bulunan reform programları teminat addedilebilmiştir. Kaldı ki, 
AB, tam üyelik perspektifini daha önceki genişlemelerinde siyasi yaşamda reformu 
kamçılayıcı bir teşvik unsuru olarak kullanmışken ve diğer adaylar için aynı teşvik 
mantığıyla hareket etmekte iken, Türkiye'yi aynı nedenleri öne sürerek dışlama cihetine 
gidebilmiştir. Sonuç itibariyle, Komisyon, Türkiye'ye diğer adaylarla aynı kıstasların 
uygulandığını öne sürmüşse de, mantıksal açıdan farklı sonuçlara ulaşmıştır. Bunun 
tatminkar bir izahı bugüne dek yapılamamıştır. 

Komisyon Başkanı Santer, Türkiye'nin adaylığını gündemden düşürebilmek 
için, 1987'de yapmış olduğumuz tam üyelik başvurusuna olumsuz yanıt verildiğini bir 
basın konferansında öne sürebilmişlerdir. Oysa AB'nin bu başvuru ile ilgili olarak 
yapmış olduğu araştırma 1989'da tamamlanmıştır. Başka bir deyişle, Türkiye'nin 
1997'deki durumu hakkında bir yargıya varmak için 1980'li yıllardaki veriler temel 
alınabilmiştir. Bunun yanlışlığı tarafımızdan ortaya konmuş, AB tarafından yine 
tatminkar bir yanıt alınamamıştır. Kaldı ki, 1987 başvurusuna, AB, kesin biçimde "red" 
sonucu oluşturacak olumsuzlukta bir yanıt da asla vermemiştir. O dönemde, 
Türkiye'nin başvurusu bir anlamda "ceabı ertelenmiş bir başvuru" durumuna 
getirilmiştir. Topluluk, 1992 hedefi doğrultusunda derinleşmeye yoğunlaştığı bir 
dönemde, genişleme sonucu doğurmaya elverişli bir karar (decision) olmaktan 
kaçınmıştır. Dolayısıyla, 1987 başvurusuna ilişkin AB kararı halen "beklemede"dir. 
Santer'in beyanı, kendisinin konu hakkında eksik bilgilendirildiğini göstermektedir. 

Gerçekten, AB Komisyonu'nun Türkiye'nin tam üyelik başvurusu hakkında 
1989'da tamamladığı Görüş incelendiğinde, bunun bir "red" anlamı taşımadığı, bilakis 
AB'nin kendi iç koşulları nedeniyle Türkiye'nin başvurusunun daha ileri bir tarihte 
gerçekleşebilecek kapsamlı bir genişleme içinde değerlendirilmesi gerektiği yargısını 
içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla Komisyon'un 1989 Görüşü Türkiye'nin T997'deki 
adaylığını cerhetmek için bir "red" şeklinde takdim edilemeyeceği apaçıktır. Bakanlar 
Konseyi ise, yaptığı toplantı sonucunda söz konusu raporu "benimsediğini" belirtmekle 
yetinmiştir. Konsey üyeük başvurularını reddetme halinde, bunu bir "Decision" ile 
yapmak zorundadır. 

Türkiye, 1997 yılının ikinci yarısında, bir yandan Komisyon'un yaklaşımındaki 
bu haksızlıkları ve ayırımcılığı eleştirirken, diğer taraftan, AB'nin genişleme sürecini 
tanımlayacak kararlarını etkilemek ve Komisyon'un tavsiyelerine rağmen ülkemizin 
genişleme sürecine dahil edilmesini sağlamak üzere, siyasi ve diplomatik her düzeyde 
yoğun çaba sarfetmiştir. 

AB ve üye ülkeler ile yürütülen temaslarda, muhataplarımızdan şu taleplerde 
bulunulmuştur: 

1. Türkiye'nin genişleme sürecinde aday ülke olarak, yani diğer aday 
ülkelerle eşit bir statüde, yer aldığının tescili; 

2. Diğer aday ülkeler gibi, Türkiye'nin de tam üyeliğine yardımcı olmak 
üzere, ülkemizin kendine özgü ihtiyaçları ışığında bir katılma öncesi 
stratejisi tespit edilerek uygulanması; 
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3. Ülkemizin, Avrupa Daimi Konferansı gibi, genişleme sürecindeki 
bütün çok taraflı işbirliği forumlarına, aday ülke sıfatıyla davet 
edilmesi. 

Bu taleplerimiz belirlenirken, bunların makul olmasına ve AB ile ilişkilerimizin 
mevcut temelleri üzerinde sürdürülebilmesi için gerekli siyasi zemini sağlayacak şekilde 
formüle edilmesine özen gösterilmiştir. Yine, taleplerimiz tespit edilirken, AB'nin 
ülkemiz ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma politikalarımız için taşıdığı önem 
kadar, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğu ve başka imkanlara sahip bulunduğu da göz 
önünde tutulmuştur. 

Bu süreçte, muhataplarımız bize bazı engellerimiz olduğunu söylemişlerdir. 
Misal olarak, "ekonomik alanda sıkıntılarımız olduğu ve tam üyelik için yetersiz 
kaldığımız" söylenmiştir. Oysa, AB'nin tam üyelik için 1993 yılında Kopenhag'da 
tespit etmiş olduğu kıstaslardan, ekonomik kıstas ışığında yapılan değerlendirmeler 
Türkiye'nin diğer adaylara nazaran çok daha ileride olduğunu açık bir biçimde ortaya 
koymuştur. Nitekim, Komisyon'un yaptırdığı araştırmalar da bunu teyid. etmiştir. Daha 
önce de belirtildiği gibi, "Gündem 2000" adlı belgede, Komisyon Gümrük Birliğinin 
tamamlanmasıyla ülkemizin bir çok alanda AB müktesebatını başarıyla üstlendiğini 
belirtmektedir. Oysa, aynı belgede diğer adayların genelde bu alanda fazla mesafe 
katetmedikleri ifade edilmektedir. 

AB, siyasi ve kurumsal açıdan, başta insan hakları olmak üzere, ciddi 
noksanlarımız olduğunu öne sürmüştür. Oysa Türkiye'nin, çoğulcu demokratik sistem 
bakımından gerek tecrübesinin, gerek kurumsallaşma düzeyinin eski komünist 
ülkelerden çok daha ileride olduğu açıktır. AB'nin siyasi alandaki bu abartılı 
eleştirilerinin, ekonomik alanda diğer adaylara olan üstünlüğümüzü bir şekilde 
dengelemek amacıyla üretilmiş bir bahane olarak görülmesi hatalı olmayacaktır. 

Son olarak, Yunanistan ile ilişkilerimiz ve Kıbrıs gibi, bazı dış politika unsurları 
öne sürülmüştür. Yunanistan, ilişkilerimizin iyileştirilmesi için, Uluslararası Adalet 
Divanı'nın yetkisini çekincesiz tanımamız gibi, adımlar atmamızı istemektedir. AB'li 
muhataplarımıza, asıl sorunun, bütün diyalog taleplerimizi geri çeviren Yunanistan'dan 
kaynaklandığı anlatılmış ve ikili meseleleri çözüme kavuşturma sorumluluğunun 
taraflardan yalnızca bir tanesinin omuzlarına yüklenemeyeceği bildirilmiştir. 

Kıbrıs içinse, AB'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşmalarını, dolayısıyla 
uluslararasi hukuku ihlal eden bir siyaset izlediği savunulmuş ve Rumlarla tam üyelik 
müzakerelerine başlamalarını ülkemizin kabul edemeyeceği her vesile ile 
muhataplarımıza bildirilmiştir. 

9. Lüksemburg Zindesi ve sonrası 

12-13 Aralık 1997 tarihlerinde Lüksemburg'da yapılan Avrupa Birliği 
zirvesinde kabul edilen Sonuç Bildirisinin en önemli bölümü genişleme sorununa 
ayrılmıştır. Bu Bildiri genelde Komisyonun Gündem 2000 raporunda yaptığı önerileri 
benimsemekle beraber, ülkemiz için bunun ötesine giden bir içerik taşımaktadır. 

Lüksemburg Zirvesi sonrasında varılmış bulunan noktaya bakıldığında, Türkiye 
açısından şu unsurlar göze çarpmaktadır: 
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• Türkiye'nin tam üyeliğe ehliyeti bir kez daha teyid edilmiştir. 
• AB, Türkiye'yi tam üyeliğe hazırlamak için bir strateji tespitini 

kararlaştırmıştır. Bu stratejide, Ankara Anlaşması'nda öngörülmüş 
imkanların geliştirilmesi, Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi, mali işbirliği 
ve mevzuat uyumu gibi unsurlara yer verilmesi ve gelişmelerin düzenli 
olarak Ankara Anlaşmasfnın 28'nci maddesi, Kopenhag kıstasları ve 
AB'nin 29 Nisan 1997 tarihli deklarasyonu çerçevesinde gözden 
geçirilmesi öngörülmektedir. 

• Türkiye Avrupa Konferansı'na davet edilmekte ve bunun taraflar 
arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı ifade 
edilmektedir. Ancak, Lüksemburg Zirvesinde, Avrupa Konferansı 
genişleme sürecinin bir unsuru olmaktan çıkarılmış bulunmaktadır. 
Üstelik, bu Konferansa ülkemizin katılmasının, GKRY'nin AB'ne üyelik 
hakkını Türkiye'nin tanıyacağı anlamına gelen ifadeler Bildiride yer 
almaktadır.17 

• Bunlara karşılık, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin 
aynı zamanda ülkemizdeki siyasi ve ekonomik reformların sürmesine, 
Yunanistan ile iyi ve istikrarlı ilişkilere • sahip olunmasına ve Kıbrıs 
sorununa çözüm bulunması amacıyla BM gözetimindeki müzakerelerin 
desteklenmesine de bağlı olduğu vurgulanmaktadır. 

. • AB ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Bakanlar 
Konseyi tarafından kabul edilen esaslar benimsenmekte ve Komisyonun 
bu çerçevede somut öneriler hazırlaması istenmektedir. 18 

1 ? • ' 

5. The members of the Conference must share a common commitnıent to peace. security and good 
neighbourliness. respect for other countries' sovereignty. the principles upon \vhich the European 
Union is founded. the integrity and inviolability of e.\ternal borders and the principles of international 
la\v and a commitnıent to the settlement of territorial disputes by peaceful means, in particular 
through the jurisdiction of the International Court of Justice in the Hague. Countries \vhich endorse 
these principles and respect the right of any European country fulfilling the required criteria to accede 
to the European Union and sharing the Union's commitnıent to building a Europe free of the divisions 
and diffıculties of the past \\i\\ be invited to take part in the Conference. 

15 

5. Konferans üyeleri, barışa..güvenlik ve iyi komşuluğa, diğer ülkelerin egemenliğine saygıya. Avrupa 
Birliğinin üzerine bina inşa edilmiş olduğu ilkelere, sınırların bütünlüğüne ve dokunulmazlığına. 
uluslararası hukuk ilkelerine müşterek bir bağlılığın yanısıra. toprak ihtilaflarına özellikle Lahey 
Adalet Divanı yargısına bağlı olarak barışçı yollarla çözmeye taahhüdünü paylaşmalıdır. Bu ilkeleri 
benimseyen, tam üyelik için gerekli kıstasları karşılayan bütün Avrupa ülkelerinin Birliğe katılma 
hakkına saygı duyan ve Birliğin geçmiş bölünme ve zorluklardan ari bir Avrupa-kurma taahhüdünü 
pavlaşan ülkeler Konferans'a davet edileceklerdir. 
ı s ' 
A European strategy for Turkey 
31. The Council confirms Turkey's eligibility fo accession to the European Union. Turkey \\ill be 

judged on the basis of the same criteria as the other applicaııt States. While the political and 
economic conditions allo\ving accession negotiations to be envisaged are not satisfied. the 
European Council considers that it is nevcrlhcless important for a strategy to be dra\\ıı up to 
prepare Turkey for accession by bringing il eloser to the European Union in every field. 

32. This strategy should consist in: 
• developnıent of the possibililies afforded by the Ankara Agreement; 
• intensifıcation of the Customs Union: 
• inıplementation of financial cooperation: 
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Hükümet Zirveden hemen sonra 14 Aralık 1997 tarihinde yaptığı açıklamada, 
AB'nin yanlı ve ayırımcı tutumunu kınamış, bununla beraber ülkemizin tam üyelik 
hedefini muhafaza ettiğini ve AB ile varolan ortaklık ilişkilerimizi sürdüreceğimizi, 
ancak bu ilişkilerin geliştirilmesinin AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı 
olacağını, AB'nin mevcut zihniyet ve yaklaşımı değişmedikçe ilişkilerimizin ahdi 

• appro.vimation of la\vs and adoption of the Union acquis: 
• participation. to be decided case by case, in certain programmes and in certain agencies provided 

for in paragraphs 19 and 21. 
33. The strategy \vill be revieued by the Association Council in particular on the basis of Article 28 of 

the Association Agreement in the light of the Copenhagen criteria and the Council's position of 29 
April 1997. 

34. in addition, participation in the European Conference will enable the Member States of the 
European Union and Turkey to step up their dialogue and cooperation in areas of common 
interest. 

35. The European Union recalls that strengthening Turkey's links \vith the European Union also 
depends on that country's pursuit of the political and economic reforms on \vhich it has embarked, 
including the âlignment of human rights standards and practices on those in force in the European 
Union: respect for and protection of nıinorities; the establishment of satisfactory and stable 
relations bet\veen Greece and Turkey; the settlement of disputes, in particular by legal process, 
including the International Court of Justice; and support for negotiations under the aegis of the UN 
on a political settlement in Cyprus on the basis of the relevant UN Security CouncilResolutions. 

36. The European Council endorses the guidelines that emerged from the General Affairs Council of 
24 November 1997 on future relations betueen the Union and Turkey and asks the Commission to 
submit sıiitable proposals. 

16 

Türkiye için Avrupa stratejisi 
31. Avrupa Konseyi Türkiye'nin AB'ne tam üyeliğe ehliyetini teyid eder. Türkiye diğer başvuru 

sahibi ülkelerle aynı kıstaslar ışığında değerlendirilecektir. Katılma müzakerelerinin 
öngörülmesine cevaz veren siyasi ve ekonomik şartlar karşılannıamakla birlikte, Avrupa Konseyi 
Türkiye'yi AB'ne her alanda yakınlaştırmak suretiyle katılma hazırlayacak bir stratejinin 
belirlenmesine yine de önem atfetmektedir. 

32. Bu strateji: 
- Ankara Anlaşması'nın sağladığı imkanların geliştirilmesinden: 
- Gümrük Birliği'nin derinleştirilmesinden; 
- Mali işbirliğinin uygulanmasından: 
- Yasaların yakınlaştırılması ve AB müktesebatına ıryumdan: 
- 19. ve 21. paragraflarda değinildiği üzere, bazı Topluluk programlarına ve kuruluşlarına, her bir 
durumun ayrı ayrı kararlaştırılması kaydıyla katılımdan oluşmalıdır. 
33. Bu strateji Ortaklık konseyi tarafından, özellikle Ortaklık Anlaşmasfnın 28. maddesi tahtında. 

Kopenhag kıstasları ve Konsey'in 29 Nisan 1997 tarihli tutumu ışığında gözden geçirilecektir. 
34. Buna ilave olarak Avrupa Konferansı'na katılım. AB'ne üye ülkelerin ve Türkiye'nin 

diyaloglarını ve ortak ilgi alanlarında işbirliklerini arttırmalarını sağlayacaktır, 
35. Avrupa Konseyi. Türkiye'nin AB ile bağlarını güçlendirmesinin aynı zamanda bu ülkenin 

başlamış olduğu, insan hakları standartlarının ve uygulamalarının AB'ndekilerle 
uyumlaştırılması, azınlıklara saygı gösterilmesi ve bunların korunması da dahil olmak üzere. 
siyasi ve ekonomik reformları sürdürmesine: Yunanistan ve Türkiye arasında istikrarlı ve olumlu 
ilişkiler tesisine: anlaşmazlıkları. Uluslararası Adalet Divanı da dahil olmak üzere, özellikle 
hukuki yollarla çözümüne ve Kıbrıs'ta ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında siyasi bir 
çözüm için BM gözetimindeki müzakerelere desteğe bağlı olduğunu hatırda tutar. 

36. Avrupa Konseyi. AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda 24 Kasım 1997 tarihli 
Genel İşler Konseyi'nden çıkan anahatlan benimser ve Komisyon'dan buna uygun önerilerde 
bulunmasını talep eder. 
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çerçevesi dışındaki konuları AB ile ele almayacağımızı belirtmiştir.19 Müteakiben 
yapılan açıklamalarda, AB ile siyasi diyalogun, ilişkilerimizin gelişmesine engel 
oldukları iddia edilen Kıbrıs, Türk-Yunan sorunları ve insan hakları konularını bundan 
böyle kapsamayacağı, ilk oturumu 12 Mart 1998 tarihinde Londra'da yapılacak 
Avrupa Konferansına ülkemizin katılmayacağı, bu arada Gümrük Birliğinin Ortaklık 
Anlaşmalarımızda öngörüldüğü şekilde sürdürüleceği, AB tarafının Lüksemburg 
Zirvesinin sonuç bildirisinde yapmayı üstlendiği, Gümrük Birliğinin derinleştirilmesine 
ve Ankara Anlaşmasının sağladığı imkanların kullanılmasına yönelik tekliflerin 
beklendiği ifade edilmiştir. Bu suretle, ilişkilerimizin içinde bulunduğu durumdan çıkış 
yolunun AB'nin göstereceği siyasi iradeye bağlı olduğu kesin bir şekilde karşı tarafa 
ifade edilmiştir. Avrupa Birliğinin de Lüksemburg Bildirisinin esasını değiştirmeyen, 
ancak ülkemizin hoşnutsuzluğunu giderecek bazı yorum arayışları içinde olduğu, bu 
arada ülkemizi Avrupa Konferansına katılmaya ikna etmek için gayret harcadığı 
bilinmektedir. Örneğin, Avrupa Birliği Dönem Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanı 
Robin Cook'un, Dönem Başkanlığımı.. Programını açıklamak üzere 14 Ocak 1998 
tarihinde Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkemizin Avrupa 
vokasyonunun tanındığını, onu genişleme sürecine dahil etme ihtiyacını müdrik 

19 "Hükümetimiz AB dönem başkanlığı tarafından açıklanan Lüksemburg zirvesi sonuçlarını dikkatle 
incelemiştir. Yapılan değerlendirmede AB ve bazı üye ülkeler yetkililerinin zirve toplantısı ve varılan 
sonuçlar bağlamında yaptıkları açıklamalar da dikkate alınmıştır. 

Türkiye. Avama Birliğine tam üyelik için adaylığını 1963 Ankara Anlaşmasından 
kaynaklanan bir hak olarak görmektedir. Avrupa Birliğinin bu genişleme süreci öncesinde, 
hükümetimiz, beklentilerini yapıcı bir zihniyetle, makul ve gerçekçi bir çerçevede belirlemiş ve 
muhataplarına açıklıkla duyurarak izah etmiştir. 

Lüksemburg zirve bildirisinde Türkiye'nin AB'ne katılmasına yönelik bir Avrupa stratejisi 
geliştirilmesi gibi bazı olumlu unsurlara yer verilmiştir. Bununla birlikte metin. Türkiye açısından 
aşağıdaki nedenlerle kabul edilebilir nitelikte değildir. 
1. Türkiye öteki aday ülkelerle aynı çerçevede ve vaadedilen objektif kıstaslara göre 

değerlendirilmemiştir. Ülkemize açık bir ayırımcılık yapılmıştır. 
2. Türkiye'ye yeni ve olumlu unsurlar gibi sunulanların pek çoğu aslında, AB'nin Türkiye'ye karşı 

üstlendiği ve yıllardır yerine getirmediği yükümlülüklerdir. 
3. Türkiye'nin iç yapısına ve Kıbrıs dahil dış politikasına ilişkin yanlı, önyargılı ve abartılmış 

değerlendirmeler yapılmıştır. 
Bu değerlendirmelerde hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen ve öngörülen iyileştirmeler 

tümüyle gözardı edilmiştir. 
Bu yanlış yaklaşımlarla, kabul edilmesi mümkün olmayan art niyetli siyasi koşullar 

dayatılmak istenmiştir. 
Dönem Başkanının beyanları bu yaklaşımın arkasındaki zihniyeti daha da belirginleştirmştir. 

Bu zihniyet ve yaklaşım değişmedikçe ilişkilerimizin ahdi çerçevesi dışındaki konuları AB ile ele 
almanın anlamı ve yararı olmayacaktır. 

AB'nin tutumu sağlam ve güven duyabileceğimiz bir zemin oluşturmaktan uzaktır. Türkiye-
AB ilişkilerinin geleceği böylesine belirsiz bir zemin üzerine inşa edilemez. 

Yukarıdaki hususlar ışığında hükümetimiz AB ile varolan ortaklık ilişkilerimizi 
sürdürecektir. Ancak bu ilişkilerin geliştirilmesi AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine 
bağlıdır. 

Türkiye, her alanda daha gelişerek, .büyük Atatürk'ün çizdiği doğrultuda kararlılık ve 
özgüven içinde yürümeye devam edecektir. Türkiye. AB ile bütünleşme iradesini Lüksemburg 
zirvesinde ortaya konulan tutuma rağmen korumaya devam edecektir. Ancak bunun için Avrupa 
Birliğinin de. yöneldiği hatalı ve sakıncalı yolda İsrar etmeme erdemini göstermesi gerekir. 
Türkiye'nin yerinin olmayacağı tek Avrupa, kendini ayırımcılık ve hoşgörüsüzlük temelinde 
tanımlayıp sınırlayan bir Avrupa'dır. 

Kıbrıs konusundaki görüşlerimiz ayrı bir açıklama ile duyurulmaktadır. 
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olduklarını, ancak adaylık bakımından tüm diğer adayların uyduğu kriterlere uyması 
gerektiğini belirtmiştir.20 

Komisyon önerilerini 4 Mart 1998 tarihinde açıklamıştır. "Büyük ölçüde daha 
önce sunulan Matutes Paketi ve Ortaklık Konseyinin 6 Mart ve 30 Ekim 1995 
tarihlerinde kabul ettiği ve şu ana kadar gerçekleşmemiş unsurların tekrarından ibaret 
olması, diğer taraftandan da kaynağı belirsiz bir harcamayı, bunun yanında da hiç 
değilse kısmen ne şekilde aşılacağı bilinmeyen Yunan engelinin bertaraf edilmesini 
gerektirmesi nedeniyle, içeriğinin kısa zamanda gerçekleşmesi konusunda iyimser 
olunmasına imkan vermemektedir. Zira, Komisyonun kendisinin de belgede belirttiği 
üzere, önerdiği işbirliği alanlarında somut ilerlemeler önemli miktarda mali kaynak 
gerektirmektedir. Bununla birlikte, öneriler gerçekleştiği takdirde, Gümrük Birliğinin 
dışında kalmış olan hizmet sektörü, tarım vb. gibi alanlarda ülkemizin AB ile 
bütünleşmesi istikametinde kaydadeğer bir ilerleme sağlanabilecek ve ortaklık 
ilişkimizin hedeflerine ulaşılması yönünde mesafe katedilmiş olacaktır. Bu itibarla, 
belgeye vereceğimiz cevabın oluşturulması amacıyla gerekli inceleme ilgili 
kurumlarımız tarafından yapılmaktadır. 

VI DEĞERLENDİRME 

Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz Lüksemburg Zirvesi sonrasında bir dönüm 
noktasına gelmiştir. Avrupa Birliği, ülkemizle ilişkileri geliştirme iradesini göstermekle 
beraber, tam üyeliğimizin gerçekleşmesi bakımından kesin bir program ve belirli bir 
süre tespit etme eğilimi göstermemektedir. . 

Avrupa Birliğinin, ülkemizin katılımını engellediğini öne sürdüğü unsurlar 1989. 
yılında, tam üyelik müracaatımıza verdiği cevabi Görüşten bu yana pek fazla 
değişmemiştir. Bu unsurları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

1. Türk-Yunan sorunları: Avrupa Birliği Yunanistan ile sorunlarımızın AB'ne 
üyelikden önce giderilmesi istemektedir. Bu arada da, AB dayanışması çerçevesinde 
özellikle son yıllarda bu sorunlarla ilgili olarak, giderek artan bir şekilde Yunanistan 

:" "We \vill also be \vorking hard to strengthen relations betueen the EU and Turkey. Turkey matters. 
both as a majör player in an important region. and as a long-time ally. We recognise Turkey's 
European vocation. and the need to draw her into the enlargement process. We have laid down 
criteria for ali states uishing to join the EU. the need for a market economy. demoeratic governance 
and öbservance of human rights. Turkey's candidacy for membership of the EU must be judged by the 
sanıe objeetive criteria as any other country. 

18 
AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için de büyük çaba göstermekteyiz. Türkiye, gerek 
önemli bir bölgenin başlıca ülkelerinden biri. gerek eski bir müttefik olarak eİıemniyete haizdir. 
Türkiye'nin Avrupa vokasyonu ve genişleme sürecine yönlendirilmesi gerekliliğine inanıyoruz. AB'ne 
üye olak isteyen ülkeler için. pazar ekonomisinin uygulanması, demokratik bir yönetim oluşturulması 
ve insan haklarına saygı gösterilmesi koşullarını içeren belirli kriterler öngördük. Türkiye'nin AB'ne 
üyelik için adaylığı' da diğer ülkelere uygulanan eşit objektif kriterler çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. 
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yanlısı tutumlar benimsemeye başlamış bulunmaktadır. Yunanistan'ın üyeliğin 
kendisine tanıdığı tüm imkanları bu amaçla kullanmasının bu tür bir neticeye 
varılmasında önemli bir etken olduğuna şüphe yoktur. Ancak, Avrupa Birliğinin 
karar alma mekanizmalarında köklü bir değişikliğe gidilmediği sürece -ki bu tür bir 
değişiklik ihtimali zayıf görülmektedir- bu durumun değişmesi beklenmemelidir. 

2. Kıbrıs sorunu: Avrupa Birliği ülkemizi Kıbrıs'da işgalci olarak görmekte, Garanti 
Anlaşmasının tanıdığı hakları hiçe saymakta ve Kıbrıs sorununun KKTC ve 
ülkemizin kabul etmediği esaslar üzerinden çözümünü arzulamaktadır. Uzun yıllar 
konuya mesafeli davranmayı tercih eden Avrupa Birliğinin, Gümrük Birliğinin 
Yunanistan tarafından engellenmesini önlemek için GKRY'ni gelecek genişleme 
dalgasına dahil etmeyi 1994-95 döneminde üstlendikten sonra tutumu değişmiştir. 
Kıbrıs meselesi çözülmeden Ada'nın AB'ne girmesinin her alanda yaratacağı 
sorunların idraki içinde hareket eden AB, çözüm arama gayretlerini hızlandırmaya 
çalışmaktadır. Ancak, KKTC ve Türkiye tarafından meşru sayılmayan GKRY'nin 
tek taraflı üyelik müracaatını işleme koymayı kabul etmek suretiyle, Türk toplumu 
nezdindeki güvenilirliğini kaybeden AB'nin başarılı olması beklenmemelidir. Sorun 
giderilmediği takdirde, AB'nin Kıbrıs'ın tam üyeliğinden vazgeçmeyi mi tercih 
edeceğini, yoksa katılma anlaşmasını sadece GKRY ile mi yapacağını zaman 
gösterecektir. Ancak, Yunanistan'ın GKRY AB'ne alınmadığı takdirde genişlemeyi 
engelleme tehdidini şimdiden savurması, şu veya bu şekilde AB'nin Yunanistan'ı 
tatmin etme zorunluluğunda kalabileceğini göstermektedir. 

3. Güney Doğu ve insan hakları sorunları: AB'nin tüm kurumları Güney Doğu 
sorununa askeri olmayan siyasi bir çözüm bulunmasını istemekte, ancak bu 
çözümün şekli hakkında somut bir öneride bulunmamaktadır. Aynı şekilde, 
ülkemizde karşılaşılan insan hakları sorunlarının da uluslararası kriterlere uygun bir 
şekilde çözülmesi, ezcümle ifade özgürlüğünün karşılaştığı engellerin kalkması, 
işkence şikayetlerinin son bulması istenmektedir. AB'nin bu isteği dile getirmesinin 
bir nedeni, bu alanlarda uluslararası standartlara uymayan bir ülkeyi arasına 
almasının düşünülemeyeceği ise, diğer bir nedeni de, şüphesiz Güney Doğu ve insan 
hakları sorunları çözülmedikçe kaçak göç hareketinin önünün kesilemeyeceği 
endişesidir. Zira, bu sorunlar devam ettikçe, ülkemizden gelip Avrupa'nın çeşitli 
ülkelerinden siyasi iltica talebinde bulunan kişilerin taleplerinin incelenmeden geri 
çevrilmesi mümkün olmamaktadır. Yılda 20.000 T.C. vatandaşının sırf 
Almanya'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu göz önünde tutulursa, sorunun 
boyutu daha iyi anlaşılmaktadır. Ancak, Avrupa Birliğinin "Türkiye'deki insan 
haklan sorunundan" tam olarak neyi kastettiği de açık değildir. Aslında, Türkiye'nin 
bu konuya giderek daha çok önem verdiği herkes tarafından bilinmektedir. Öte 
yandan, birçok AB üyesi ülkede de insan hakları ihlallerine rastlandığı bir gerçektir. 
Kaldı ki, Türkiye'nin ciddi bir terörizm sorununu çözmek zorunda olduğunu herkes 
•bilmektedir. Bu durumda, Türkiye, hangi tedbirleri ne ölçüde alırsa, insan hakları 
bakımından, AB'nin öngördüğü standartlara ulaştığı kabul edilecektir. Sorusunun 
Türkiye ile AB arasında görüşme yoluyla net cevaplara kavuşturulması 
gerekmektedir. Aksi takdirde,, bu konu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında belirsiz 
kavramlarla sürdürülecek ve devamlı bir spekülasyon malzemesi olarak kullanılacak, 
hatta, daha ciddi ihtilafların ilerde ortaya çıkmasına neden olabilecektir. 

4. Ekonomik kalkınma düzeylerindeki farklılık: Kişi başına milli geliri AB 
ortalamasının 1/10' i olan, ancak nüfusu itibarıyla Almanya'dan sonra Avrupa'nın 
en kalabalık ülkesi konumunda bulunan Türkiye'nin, şimdiki sistemde köklü bir 
değişiklik olmadığı takdirde, AB üyesi olması halinde yılda 6-8 milyar ECU 
civarında net transfere hak kazanacağı tahmin edilmektedir. Bu tür bir harcamanın, 
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örneğin aday MDAÜ'ler için öngörülenden kat kat üstün olduğu düşünüldüğünde 
(10 ülke için 7 yılda 21 milyar ECU), ülkemizin kalkınma düzeyini AB ortalamasına 
yaklaştırmadıkça veya üyeliğin mali boyutunun farklı bir mekanizmaya bağlanması 
gerçekleşmedikçe, Avrupa Birliğine üyeliğinin salt bu nedenle engellenmeye 
çalışılacağını tahmin etmek zor değildir. 

Diğer taraftan, Avaıpa Birliğinin almakta olduğu istikametin de ilişkilerimizin 
türünün belirlenmesinde bir etken olması gerektiği düşünülmektedir. Avrupa Birliği, 
Maastricht ve Amsterdam Andlaşmalarından sonra daha merkeziyetçi bir yapıya doğru 
gitmekte, özellikle dış ilişkiler ve güvenlik, adalet ve içişleri alanlarında hükümetler 
arası işbirliği yapısı, Amsterdam Andlaşması 1999 yılında yürürlüğe girdikten sonra, 
hükümetlerüstü bir hüviyet kazanma yoluna girecek,. bu alanlarda bazı yetkiler Avrupa 
Birliğine devredilecek ve kararların bir kısmı çoğunlukla alınabilecektir. AB'deki 
federal eğilimlerin zaman içinde sürekli güç ve etki kazanması kuvvetle muhtemeldir. 

İngiltere başta olmak üzere, bazı Kuzey Avrupa ülkelerinin bu yönelimi 
frenlemek için mücadele verdiği bilinmektedir. Ancak, bu ülkeler karşılarında Fransa 
ile Almanya'nın ağırlıklarını bulmaktadırlar. Geleneksel olarak, Fransa ile Almanya'nın 
Avrupa Birliğinin itici gücünü teşkil ettiği hatırlandığında, bu iki ülke arasında fikir 
ayrılığı olmadığı sürece, diğerlerinin engellemelerinin etkisiz halde kalması 
muhtemeldir. Şimdiki halde ise, onlar arasında AB'nin geleceği hakkında önemli görüş 
farkı müşahade edilmemektedir. 

Oysa, oluşmakta bulunan Avrupa Birliğinin bu merkeziyetçi yapısının ülkemiz 
yapısıyla ne ölçüde uyumlu olacağı üzerinde durulması gereken bir husustur. Türk 
milleti, diğer Avrupa milletlerinden farklı bir geçmişe sahip olduğu, işgali tanımadığı, 
İkinci Dünya Savaşına taraf olmadığı, bağımsızlığını her zaman muhafaza ettiği, en 
önemlisi onlardan farklı komşuları bulunduğu için, Avrupa Birliğini kuran ülkeler ve 
ona şimdi katılmak isteyen ülkelerden farklı perspektifleri vardır. Milliyetçilik duygusu 
ülkemizde Avrupa Birliği ülkelerinden daha kuvvetli olup, ulus devletin ağırlığı da o 
nispette büyüktür. Oysa, Avrupa Birliği üyeliği ulus devletin ister istemez zayıfladığı, 
yetkilerinin tedricen AB kurumlarına kaydığı bir yapıya katılmak demektir. Bu yapının 
ülkemizin geleneklerine ne ölçüde uygun olduğu herhalde araştırılması gereken bir 
husustur. 

Diğer taraftan, Kopenhag kriterleri uygulandığı takdirde, Avrupa Birliği 
üyeliğinin beraberinde parasal birliğe katılmayı otomatik olarak getirmese dahi, bunun 
hedeflerine uyulmasını gerektireceği söylenebilir. Oysa, Maastricht kriterlerinin 
ülkemiz gibi AB ülkelerinden daha hızlı artan, genç bir nüfusa sahip bir ülke için değil, 
Avrupa'nın nüfus sorunu olmayan ülkeleri için oluşturulduğu unutulmamalıdır. Türk 
ekonomisini yönlendirenlerin birinci önceliği, işsizliğin patlamasını engellemek için hızlı 
kalkınmayı sağlamak olmuştur. Bunun uğruna da Türk milleti 25 yıldır kronik 
enflasyon ve istikrarsızlığı kabullenmiştir. Oysa, Maastricht kriterleri istikrara öncelik 
vermekte, bunun uğruna yüksek dozlu işsizliği kabullenebilmektedir, Demek oluyor ki, 
ülkemizin ekonomik bakımdan öncelikleri, Ekonomik ve Parasal Birliğe girmeye 
hazırlanan ülkelerinkilerle paralel değildir. Refah düzeyimiz ve nüfus artış hızımız 
onlarınkilerle eşitlenmedikçe, bu durumun değişmesi beklenmemelidir, Gerçi Türkiye, 
enflasyonu düşürmek, makro-ekonomik göstergelerde dünya ortalamalarına olumlu 
yönde yaklaşmak için bir çaba içine girmiş bulunmaktadır. Ama, büyük dış fınansal 
kaynak temin edilmeden Türkiye'nin birkaç yıl içinde Maastricht Kriterlerine tam 
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uyum sağlamasının mümkün olabileceği beklenmemelidir. AB'nin ise, Türkiye'ye, bu 
ölçüde bir mali desteği sağlayacağını düşünmek gerçekçi bir tutum olamaz. Dolayısıyla, 
Maastricht modelinin ülkemiz için, kısa dönemde, ne ölçüde geçerli olduğunun da 
tartışılarak araştırılması gerekir. 

Bununla birlikte, Avrupa Birliğinin ülkemiz için önemli ticari ve ekonomik bir 
partöner olduğu Komisyonun dinlediği tüm uzmanlar tarafından dile getirilmiş, hiç 
birisi Avrupa Birliğine alternatif olabilecek bir partöner bulunabileceğini ifade etmemiş, 
tersine AB ile tercihli ilişkilerimizin üçüncü ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesinde ek 
bir yarar sağladığı belirtilmiştir. 

Geçtiğimiz yaz ortalarından itibaren Güney Doğu Asya'yı sarsmaya başlayan 
ve dalga dalga yayılarak Çin'i de içine almaya başlayan fınansal krizden sonra, genelde 
Batı'nın ve özel olarak AB'nin dünya ekonomisindeki ağırlığı daha da büyüyecektir. 
Bu krizin etkilerinin, köklü bir reform yapılsa dahi 2000'li yıllardan önce geçmesi 
beklenmemektedir. Ülkemiz bakımından başlıca etkisinin AB başta olmak üzere tüm 
dış pazarlarda Güney Doğu Asya ürünleriyle artan bir rekabetle karşılaşmamız olacağı 
söylenebilir. Dolayısıyla, AB piyasasında tercihli yerimizin korunması önem 
taşımaktadır. Krizin ikinci etkisinin, yabancı yatırımcıların gelişmekte olan (emerging) 
ekonomilere karşı bakış açılarının daha ihtiyatlı olmasında görüleceği tahmin 
edilmektedir. Bu da, ülkemizin, yatırımları çekmek istiyorsa, bazı yapısal reformları 
göze almasını gerektirmektedir. Herhalükarda, uzunca bir süre için Güney Doğu 
Asya, Japonya ve Çin'e ihracatımızın kayda değer bir artış göstermesi beklenmemelidir. 

Komisyonun dinlediği uzmanların bazıları, Gümrük Birliğinin neticesinde, 
ülkemizin AB tarafından alınan kararları uygulamak durumunda kalacağını, Gümrük 
Birliğinin bu anlamda AB kurumlarına yetki devrine yol açtığını, bu nedenle ilişkimizin 
daha gevşek bir bütünleşme modeli teşkil eden serbest ticaret anlaşmasına 
dönüştürülmesinin yerinde olacağını ifade etmişlerdir. 

Buna karşılık, dinlenen uzmanların büyük çoğunluğu, Gümrük Birliği yoluyla • 
AB'ne yetki devrinin sözkonusu olmadığını, Türkiye'nin AB ile eşit şekilde temsil 
edildiği Ortaklık Konseyi dışında hiç bir kurumun ülkemizi bağlayacak kararlar 
alamayacağını beyan etmiştir. 

Bu durumda, Komisyonun dinlediği uzmanların çok büyük çoğunluğu 
tarafından esasen belirtildiği üzere, kısa vadede Gümrük Birliğinin sağladığı imkanların 
azami derecede kullanılması gerekmektedir. Her ne kadar, Gümrük Birliği kısa vadede 
gerçekleşmesi beklenmeyen tam üyeliğe sıçrama tahtası olarak öngörülmüşse de, askıya 
alınmasının veya bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesinin maliyetinin çok 
yüksek olacağı düşünülmektedir. 

Gümrük Birliğinin askıya alınması, AB ülkelerine sanayi ürünü ihracatımızın 
Ortak Gümrük Tarifesine tabi olması sonucunu getirecektir. Yapılan tahminlere göre, 
ihracatımızın OGT'ye tabi olması, yıllık 500 milyon ECU tutarında gümrük vergisiyle 
karşılaşması anlamına gelecektir. Bu rakkam AB ülkelerine toplam ihracatımızın 
%2'sini aşmaktadır. Daha da önemlisi, ihracatımızın OGT'ne tabi tutulması halinde 
AB piyasasında üçüncü ülkelerden gelecek rekabetle baş edememe tehlikesidir. AB 
ülkelerine ihracatımızın 2/3 oranında talep elastikiyeti yüksek tüketim mallarından 
oluştuğu düşünüldüğünde, bu tehlikenin boyutları daha da iyi anlaşılmaktadır.Kaldı ki, 
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Gümrük Birliğinin askıya alınması halinde, Türkiye, AB'nin önde gelen partöneri olma 
statüsünü kaybedeceğinden, lehine tanınmış olan tercih marjlarını ve bazı diğer 
öncelikleri hızla kaybetme ve AB'nin koruma önlemlerine çok büyük ölçüde muhatap 
olma durumunda kalacaktır. Bu durum, Türk dış ticaretinin çok ciddi bir krizle karşı 
karşıya gelmesine neden olacaaktır. 

Gümrük Birliğinin daha esnek bir bütünleşme modeli teşkil eden Serbest 
Ticaret Anlaşmasına dönüştürülmesi, ülkemizin, AB piyasasındaki yerini muhafaza 
etmek için .tamamlaması gereken, fikri mülkiyet, standartlar, rekabet hukuku, devlet 
yardımları gibi alanlarda mevzuat uyumu yükümlülüğünden kurtaramayacak, buna 
karşılık yeni bir Anlaşma müzakere edilinceye kadar ilişkilerimizi bir belirsizlik 
ortamına sürükleyecektir. Zira, bu tür bir Anlaşmanın müzakere edilebilmesi için AB 
Konseyinin Komisyona görev vermesi, müzakere edildikten sonra yürürlüğe girmesi 
için de Avrupa Parlamentosunun onayı gerekecektir. Ayrıca, bu anlaşmanın bütün AB 
ülkelerince ayrı ayrı kendi Anayasaları çerçevesinde onaylanması gerekecektir. Bu 
süreç boyunca, ilişkilerimizin gelişmesinin karşılaştığı siyasi engeller, yine karşımıza 
çıkacaktır. Belirsizlik devam ettiği sürece de, ülkemizde gerek yabancı, gerek yerli 
yatırımların menfi bir şekilde etkilenmesi beklenebilir. Buna karşılık, Gümrük Birliği 
bir Serbest Ticaret Anlaşmasına dönüştüğü takdirde, ülkemiz AB'nin dış ticaret 
politikasına uyma yükümlülüğü altında kalmayacak, başta Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri olmak üzere, arzu ettiği başka partönerlerle benzer anlaşmalar akdetme 
hürriyetine kavuşacaktır. Ancak, bu tür bir politika değişikliğinin alternatif maliyetinin 
iyi hesaplanması, bundan etkilenebilecek tüm çevrelerin görüşlerinin alınması gerekir. 
Aslında, bu konuda bir tartışma açılması dahi olumsuz etkileri bulunacak bir belirsizlik 
yaratacağı için, atılacak her adımın dikkatle hesaplanmasi gerekmektedir. Kaldı ki, 
Türkiye'nin bu tür anlaşmaları yapmayı düşünebileceği hemen hemen bütün ülkeler, 
Avrupa Birliği ile çeşitli derecelerde entegrasyon ilişkisine girmiş bulunmaktadır. 
Örneğin Akdeniz ülkeleri Akdeniz Ekonomik Alanı ortamında, ekonomik ve ticari 
ilişkilerini Avrupa Birliği ile geliştirmenin hazırlığı içindedir; Türk Cumhuriyetleri dahil, 
Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde yer alan ülkeler, Avrupa Birliği ile serbest 
ticaret veya ekonomik-ticari işbirliği anlaşmaları yapmış bulunmakta ve bu anlaşmaları 
geliştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, Türkiye kendisini özgür hissetse dahi, bu 
ülkeler Avrupa Birliği ile ilişkilerinin bağlandığı standart ve kurallara uymak 
isteyeceklerinden, Türkiye'nin bu ülkelerle yapabileceği en ileri ekonomik ve ticari 
anlaşmalar bile, ancak Avrupa Birliğinin o ülkelerden bekleyeceği ölçü ve sınırlar 
içinde kalacaktır. Öte yandan, Serbest Ticaret Anlaşması, Türkiye ile AB arasında 
ticaretin "menşe kuralları sistemi"ne bağlanmasını gerektireceğinden, Türkiye'de 
üretilen bazı malların Avrupa Birliği ülkelerine gümrüksüz ve miktar kısıtlamalarına 
tabii olmaksızın girmesini imkansız hale getirebilecektir. 

Nihayet, gerek Gümrük^ Birliğinin askıya alınması, gerek Serbest Ticaret 
Anlaşmasına dönüştürülmesi durumunda, Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde 
konsolide edilmiş yükümlülükleri ve yeni durumun örgüt tarafından kabul edilmesi 
konularında ciddi sorunlarla karşılaşması mukadderdir. 

Gümrük Birliğinin sağladığı imkanların azami ölçüde değerlendirilmesi, 
ihracatımızın arttırılması ve yatırımların özenlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu 
amaca ulaşmak için alınması gereken ve Komisyonumuzun görev çerçevesine girmeyen 
yapısal reform tedbirlerinden başka, Gümrük Birliği kararında öngörülmüş bulunan ve 
henüz gerçekleşmeyen mevzuat uyumunun hızlandırılması gerekmektedir. Zira, ihraç 
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ürünlerimizin AB piyasasında serbest dolaşım hakkından yararlanması için özellikle 
devlet yardımları, rekabet, standardizasyon, fikri ve sınai mülkiyet alanlarındaki 
uyumun bir an önce ve en kapsamlı ve etkili biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Alınması gereken tedbirlerin başlıcaları aşağıda sunulmuştur: 

1. Halen TBMM gündeminde bulunan Gümrük ile İthalatta Haksız Rekabetin 
önlenmesi Kanun tasarılarının yasalaşması. Bu suretle, üçüncü ülkelerden veya 
AB'den gelen kalitesiz ve düşük fiyatlı malların girişi de frenlenmiş olacaktır. 

2. İhracatımızın teknik engellerden etkilenmemesi için -sınai-teknik mevzuat ve 
standardizasyon çalışmalarına hız verilmesi ve akreditasyon sisteminin kurulması, 
TBMM'ne sunulmuş bulunan Milli Akreditasyon Konseyinin kuruluş kanun 
tasarısının yasalaşması. 

3. Gümrük Birliği tamamlandıktan sonra meydana gelen vergi kaybını telafi edecek ve 
TBMM'ne sunulmuş bulunan Özel Tüketim Vergisi Kanun tasarısının yasalaşması. 

4. Devlet yardımları sisteminin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması suretiyle ihracatımızın 
anti-sübvansiyon tedbirleri tehlikesinden kurtarılması. 

5. Rekabet alanındaki mevzuatın AB mevzuatı ile uyumlaştırılması suretiyle 
ihracatımızın anti-damping tedbirleri tehlikesinden kurtarılması. 

6. Ticari nitelikli tüm devlet tekellerinin Türk vatandaşlarıyla AB vatandaşları arasında 
malların üretimi ve pazarlanması koşullarında ayırımcılık bulunmamasını temin 
edecek biçimde yeniden, düzenlenmesi. 

7. 5846 sayıli Fikri ve Sanat Eserleri Konununun AT mevzuatı ile uyumlu hale 
getirilebilmesi için bazı değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Bu yönde Kültür Bakanlığı bünyesinde sürdürülen çalışmaların hızlandırılması.ve 
•.5846 sayılı Kanunda değişiklik yapacak Kanun Tasarısının bir an önce TBMMne 
sevk edilmesi. 

8. Yukarıda belirtilen konular dışında, Gümrük Birliğinin iyi işlemesini temin etmek 
amacıyla, 1988'den beri sürdürülen mevzuat uyum çalışmaları sonucu tespit edilen, 
kamu ihaleleri, tüketicinin korunması, çevre ve taşıma gibi alanlarda da uyum 
çalışmalarının tamamlanması uygun olacaktır. Aynı şekilde, Maden kanununda 
değişiklik yapılması için hazırlanan ve TBMM'ne sunulan Kanun Tasarısının 
kanunlaşması; Petrol Kanununda değişiklik yapılması amacıyla sürdürülen 
çalışmaların sonuçlandırılması; kredili ithalatta alınan Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonunun kaldırılması gerekmektedir. 

Tabii, bütün bunlar yapılırken, Avrupa Birliğinin Gümrük Birliği çerçevesinde 
yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi için İsrar etmeye devam edilmeli, 
özellikle uzun bir süre daha AB ile ilişkimizin temelini teşkil edeceği görüşünden 
hareketle, aksamadan ve menfaatlerimize zarar vermeden işlemesini teminen Gümrük 
Birliğinde gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bunların başında, 
Gümrük.Birliğinin işleyişini etkileyen tüm alanlarda, AB-kurumlarıyla,etkili danışma 
mekanizmalarının kurulması gelmektedir. 

Ancak, Gümrük Birliğinin doğasında olan bütünleşme sürecinin engelsiz devam 
edebilmesi için karşılaştığımız siyasi sorunların bertaraf edilmesi gerekmektedir. 
Yunanistan'ın Türk-Yunan sorunlarını çözme arzusunda olmayıp, bunları AB ile 
ilişkilerimizin geliştirilmesi için bir engel olarak kullanmayı tercih etmesi, aynı şekilde 
de Kıbrıs sorununda uzlaşmaz tarafın, şu anda avantajlı bir konumda bulunduğunu 
hisseden Rum tarafı olması karşısında bu alanlarda gelişme sağlanması ülkemizin 
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iradesinde değildir. Ne var ki, AB'nin tek yanlı bir tutum içine girmesi de, bir 
"ekonomik" entegrasyon anlaşması olan Ankara Anlaşmasına uygun değildir. 

Buna karşılık, AB üyelerinin stratejik açıdan büyük önem taşıyan ülkemizle 
ilişkilerini geliştirme arzulan gözardı edilemez. Bu ülkelerle bütünleşecek bir 
Türkiye'nin onların karşısında!ekonomik ve siyasi bir sorun yumağı olarak değil de, 
cazip bir partöner olarak çıkmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu 
da ancak ekonomimizin temel sorunlarının çözülmesi, Güney Doğu'daki terör 
sorununun ortadan kalkması ve buna bağlı olarak da insan hakları alanında göze çarpıcı 
iyileşmeler sağlayacak bir reform hareketinin başlatılmasıyla mümkün olabilecektir. Bu 
suretle, AB ile bütünleşme yolunda Yunanistan tek engel durumuna gelebilir ve 
aşılması, yine zor olmakla beraber, şimdiye nazaran bir ölçüde kolaylaşır. Zira, Avrupa 
Birliğinin uluslararası taahhütlerini, salt bireysel milli çıkarları nedeniyle baltalamakta 
ısrar edecek üye devletlerin, Kurucu Antlaşmaya aykırı bir tutum içine girmeleri söz 
konusu olur ki, bu hem Birlik | kurumlarının, hem diğer üye devletlerin ciddi ve etkili 
tepkisini ortaya çıkarmaya elverişli bir ortam oluşturur. 

Bu değerlendirmeler ışığında, Komisyon aşağıdaki önerileri sunmaktadır. 

VII. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Avrupa Birliğinin Ankara Anlaşmasına rağmen Türkiye'nin Birliğe tam üye 
statüsüyle entegre olmasına, bugüne kadar, kararlılıkla yaklaşmadığı ortaya 
çıkmaktadır. Avrupa Birliği bu konuyu ancak, Lüksemburg Zirvesi ile ciddi olarak 
düşünmeye başlamıştır. Avrupa Birliğinin genişleme sürecinde Türkiye'ye karşı 
konulan engellerin arkasında sadece Yunanistan'ın bulunduğunu düşünmek doğru bir 
tespit olmaz. Hiç kuşku yok ki paravanın arkasında başka Avrupa ülkeleri de 
bulunmaktadır. 

2. Lüksemburg Zirvesi sonrasında Türkiye-AB ilişkileri yeni ve önemli bir döneme 
girmiştir. Lüksemburg Zirvesinde Türkiye hakkında alınan karar uzun bir düşünme 
sürecinin son halkasıdır. Kararın ortaya koyduğu gerçek, üye ülkelerin Türkiye'nin tam 
üyeliğinin en azından zamanlaması ile ilgili olarak açık bir kanaate henüz varamamış 
olmalarıdır. Lüksemburg Zirvesi AB'nin ortalama 20 yıllık bir perspektif içinde 
genişleme sınırlarını çizmiştir!. Türkiye'nin tam üyelik sürecinde yeraldığına karşı 
çıkılmamakla birlikte, bu perspektife dahil edilmediği görülmüştür. 

Lüksemburg doruğunda Türkiye'ye karşı tam bir ayırımcılık yapılmıştır. Bu 
tavrın benimsenmesi kesinlikle mümkün değildir. Lüksemburg kararının oluşmasında 
AB'nin iç dinamikleri kadar, Türkiye'de bulunduğunu varsaydığı sorunlar etkili 
olmuştur. Bu bağlamda, kısa ve orta vadede olası gelişmeler değerlendirilirken, 
konunun her iki vadedeki veçhelerinin ve bu çerçevede alınabilecek önlemlerin birlikte 
gözönünde bulundurulmasında yarar mevcuttur. 

3. 20 yıllık perspektif içinde AB'nin temelde bir evrim geçirmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 1998'de EURO kararıyla başlayacak, Amsterdam Andlaşmasının 
yürürlüğe girmesi ve bilahare karar mekanizmaları ve temsil açısından çoğunluk 
sistemine geçilmesiyle sürdürülecek ve ilk dalga genişleme ile noktalanacak dönemde, 
AB'nin yapısal bir değişim yaşayacağı beklenmektedir. Bir başka deyişle, 2010'lu 
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yıllardaki AB'nin bugünkünden önemli farklılıklar göstermesi sözkonusudur. AB'nin 
katılma adayları için vazettiği Kopenhag Kriterleri Türkiye için de geçerlidir. İyi 
komşuluk ilişkilerine dair kriter Türkiye'nin tek başına yerine getirebileceği bir nitelik 
taşımamaktadır. Diğer kriterler ise Türkiye'nin yetki ve sorumluluğundadır. AB 
zirvelerinde alınan kararların kısa sürede değiştirilmediği tecrübe ile sabittir. Bu açıdan, 
Lüksemburg Zirvesi kararlarının yakın gelecekte Türkiye'nin ' haklı ve hukuki 
beklentilerini karşılayacak biçimde gözden geçirilebileceği kuşkuludur. Esasen AB 
yetkilileri de bu hususu ikrar etmişlerdir. Bu tesbitlerin ışığında, Türkiye'nin AB ile 
ilişkilerine yaklaşımının kısa ve uzun vadeli olarak iki boyutta ele alınması yararlı 
olacaktır. Bu aynı zamanda, her iki tarafın da tutum ve düşüncelerini soğukkanlılıkla 
olgunlaştırmaları için bir fırsat yaratabilecektir. 

4. Türkiye-AB ilişkilerinin kısa vadede Ortaklık Anlaşması kapsamında 
geliştirilebileceği anlaşılmaktadır. Burada temel sorumluluk Ankara Anlaşması, Katma 
Protokol ve Gümrük Birliği kararı ile ilgili yükümlülüklerini dahi yerine getirememiş 
olan AB'dedir. AB Komisyonunun hazırladığı 3 Mart 1998 tarihli bildiri bu bağlamda 
gerçekte yeni değildir. Ancak, geçmiş tecrübelerin ışığında, bu hususta bir 
değerlendirme yapabilmek için AB'nin atacağı somut adımların görülmesi gereklidir. 
Bununla birlikte, AB ile olası müzakerelerin başarıya ulaşması için Türkiye'nin kendini 
ekonomik, sosyal ve siyasi bakımdan hazırlaması ve gerekli politika ve mevzuat uyumu 
çalışmalarına hız vermesi gerekmektedir. 

5. Türkiye-AB ilişkilerinin orta vadedeki gelişmesini tayin edecek en önemli faktör 
AB'nin Türkiye'nin adaylığı konusunda atacağı adımdır. Esasen, bu ilişkiler halen 
Ortaklık Anlaşması çerçevesinde yürütüldüğüne, bu Anlaşmanın nihai hedefi 
Türkiye'nin AB'ne tam üyeliği olduğuna ve AB Konseyi Türkiye'nin 1987'de yaptığı 
tam üyelik başvurusunu kabul edip Komisyon görüş hazırladığına göre, bu faktör 
AB'nin hukuki yükümlülüğüdür. Bu bağlamda, Lüksemburg Zirvesi Kararları büyük bir 
talihsizlik oluşturmuştur. Lüksemburg Kararlarından sonra Türkiye AB'ne olan 
güvenini yitirmiştir. İlişkilerin normal mecrasına dönmesi için bu güvenin tazelenmesine 
ve AB'nin ülkemize uyguladığı çifte standart politikasını terketmesine ihtiyaç vardır. 
Bu vakıadan hareket edildiğinde, Türkiye'nin orta vadede AB'ne yaklaşımını AB 
yönünden gelişmeler etkilemeye devam edecektir. Türkiye tam üyelik başvurusunun 
geçerliliğini bu kapsamda değerlendirmelidir. Herhalükarda, Avrupa Birliğinin şimdiye 
kadar izlediği, ülkemizden yerine getiremeyeceği taleplerde bulunma politikasından da 
vazgeçmesi gerekmektedir. 

6. Türkiye'nin de kendisine orta vadede düşen sorumlulukları süratle yerine 
getirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, mevzuat açısından TBMM'nin önemli bir işlev 
üstlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı şekilde, Hükümetlerin yukarıdaki esaslara 
uygun biçimde ve doğal olarak Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, gerekli adımları 
atmaları önem taşımaktadır. Böylece, Türkiye-AB ilişkilerinin daha sağlıklı ve güçlü 
şekilde ele alınması olanağı da yaratılmış olacaktır. 

7. Ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşmesinin uzun bir süre alacağı gerçeğinden 
hareketle Birliğin karar alma mekanizmalarına katılmamız için taraflarca uygun formül 
bulunmalıdır. Karar ve danışma mekanizmalarında Türkiye'nin uzmanlaşmış 
elemanlarının süreklilik içinde bulunmasında büyük yarar olacaktır. Bu konuda, 
kurumlarımızın duyarlılığına ihtiyaç vardır. 
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8. Türkiye Akdeniz ve Karadeniz ülkesi olduğu kadar bir Avrupa ülkesidir. Bu 
bakımdan ülkemiz hem Avrupa'daki varlığını pekiştirmek, hem de tarihi bağlarını 
geliştirmek için Balkan ülkelerine çok büyük önem ve öncelik vermeli, onlarla 
ekonomik bütünleşme hız kazanmalıdır. îki milyonu Balkanlarda olmak üzere beş 
milyonu aşan vatandaş ve soydaşımız Avrupa'da yaşamaktadır. Bize sempatiyle, 
dostlukla yaklaşan, İstanbul'u hala Osmanlı dönemindeki gibi kendi başkenti olarak 
gören Boşnak, Pomak, Arnavut benzeri insanlarımızı da düşünürsek, Türkiye'nin hiç 
bir şekilde Avrupa'dan kopamayacağı açıktır; çünkü Türkiye'nin Avrupa'lı niteliğini 
tescil etmek veya etmemek Avrupa Birliğinin veya başka bir kuruluşun yetki ve 
iradesinde değildir. Buna herkesten çok önce Edirne'yi başkent yapan atalarımızla, 
Cumhuriyeti kuran nesil karar vermişti. • Bize düşen de bu yolda azim ve kararlılıkla 
ilerlemektir. 

9. Lüksemburg Zirvesi Kararlan kapsamında AB ile ilişkilerinin gerilemiş 
olmasının Türkiye'nin bu tartışılmaz konumuyla uzaktan yakından bir ilgisi 
bulunmamaktadır. TBMM açısından Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun 
demokratik etkileme görevi şimdi daha da artmıştır. Komisyon'un TBMM heyetine bu 
bağlamda önemli bir işlev terettüp etmektedir. Komisyon'un aynı zamanda, ÂB ile ilgili 
mevzuat hazırlıklarını teşvik etmesi ve izlemesi yarar sağlayacaktır. 

10. Yürütme düzeyinde, bir Devlet Bakanının AB ile ilişkilerle görevlendirilmesi 
usulüne süreklilik kazandırılması yerinde olacaktır. Ancak, bu şekilde 
görevlendirilecek Bakanın daha etkili biçimde görevini yürütebilmesini sağlamak 
amacıyla, üst düzey uzmanlardan ve asgari sayıda kaliteli lojistik hizmet personelinden 
oluşan bir sekretaryanın kendisine bağlanmasına ihtiyaç vardır. Böylece, hem çeşitli 
kamu kuruluşlarındaki AB birimlerinin çalışmasının desteklenmesi, hem de kamu 
kuruluşları ve kamu-özel kurumlan ve üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayacak 
Koordinasyon ve Danışma Kurullarının daha etkili çalışmasının mümkün olacağı 
düşünülmektedir. Ancak, dış temasların ve özellikle Avrupa Birliği kurumları ile 
müzakerelerin şimdiye kadar olduğu gibi Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda 
sürdürülmesi önem taşımaktadır. 

11. Türkiye-AB ilişkilerinde, uygulamadaki farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, genel 
hatları yukarıda çizilen çerçevede ulusal çıkarlarımızı ön plana çıkaran bir politika 
izlenmesinin yerinde olacağı mütalaa edilmektedir. 

12. Yukarıda sunulan önerilerin gerçekleşebilmesi için şart olan bir husus vardır. 
Türkiye-AB ilişkilerinde, ulusal politikaların kalıcı bir şekilde formüle edilmesi, 
içeriğinin belirlenebilmesi ve sağlıklı biçimde uygulanabilmesi için, Türkiye-AB 
ilişkileriyle ilgili olabilecek toplumun her kesiminin bu konuda bilgi sahibi olmasının 
sağlanması gerekmektedir. Bu ise, bir yandan AB ile ilgili yurt içi tanıtım faaliyetlerinin 
etkili bir şekilde yürütülebilmesi, öbür yandan, gerek düzenli eğitim programları 
çerçevesinde, gerek hizmet veya meslek içi eğitim ya da genel halk eğitimi programları 
çerçevesinde yürütülecek eğitim çalışmalarıyla elde edilebilecek bir husustur. Bu 
konunun üzerinde durulması, özellikle eğitim kurumlan ve bu alanda faaliyet gösteren 
merkez ve enstitülerin bu konudaki katkılarının sağlanması hususunda teşvik edici 
tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. 
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Raporumuz, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Sümer Oral 

Manisa 
Sözcü 

Kahraman Emmioğlu 
Gaziantep 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Cefi Jozef Kamhi 
İstanbul 

Üye 
Birgen Keleş 

İzmir 

Üye 
Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Kâtip 
Ayfer Yılmaz 

İçel 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 
Yusuf Namoğlu 

İstanbul 

Üye 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
(Tam üyelik aşamasında halkoyuna 

başvurulması isabetli olur düşüncesindeyim. 
Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

(Tam üyelik için nihaî karar safhasında 
halkoyuna başvurulması cihetine gidilmesi 
isabetli olur kanaatindeyim.) 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
(Tam üyelik safhasında diğer üyelerde de olduğu gibi 
halkoyunun karan alınmalıdır) 
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EKLER 
İSPANYA'NIN KULLANDIĞI FONLAR 

Yıllar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Toplanı 

(96) 

EAGGF-
GT. 

271.4 
601.6 
1780.2 
1849.6 
2017.2 
3300.3 
3587.7 
4188.2 
4420.9 
4575.0 
4054.6 
30632.7 

EAGGF-
GD. 

0.0 
21.2 
90.5 

165.5 
274.8 
420.3 
557.3 
387.3 
392.4 
643.4 

Balıkçılık 

0.0 
5.6 

26.6 
38.8 
43.2 
4.9 
11.2 
12.8 
135.0 

-

Bölgesel 

314.3 
345.3 
543.5 
980.0 

1406.9 
1488.8 
1999.3 
1739.0 
1361.2 
3039.0 

Sosyal 

174.9 
311.5 
407.1 
469.8 
633.9 
697.0 
814.6 
832.2 
660.2 

1135.4 

Diğer . 
Yapısal 

1262.3 

Toplam 
Yapısal 
Fonlar 

489.2 
683.6 

1087.7 
1654.1 
2358.8 
2610.6 
3378.4 
2971.3 
2548.8 
6100.1 
6234.1 

30116.7 

Geri 
Öde 

116 
144 
100 
4 

42 



Tablo 2: AB'YK f'YK f'UvKLKUİN Kl'I.LANDlĞI FONLAR 

(Milyon E(.T') 
Yıllar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

1996* 
Toplam 
(1996) 

EAGGF-
GT-

12369.5 
15788.2 
18328.3 
19725.9 
22120 

22951.8 
26389.6 
24403 

24979.5 
31527.7 
31234.3 
34423.3 
33605.4 
34497.7 
390080.9 
391425.1 

EAGGF-
GD-

638.2 
719.7 
646.8 
690.1 
727.1 
863.2 

1142.2 
1349 

1825.2 
1881.1 

2522 
2663.4 
2498.9 
2778.7 

(3781.9) 
24727.5 

Balıkçılık 

54.8 
54.8 
57.1 
81.8 

115.8 
76.7 

105.8 
192.7 
128.4 
34.3 
62.4 
49.6 
395 

1409.2 

Bölgesel 

973 
1255.9 
1350.6 
1624.2 
2483.8 
2534.4 
3092.5 
3919.8 
4542.5 
5178.6 
7468.8 
8172.4 
6410.8 
8373:6 

(10610.3) 
67991.2 

Sosyal 

905.6 
890.9 

1606.3 
1413 

2321.3 
2715.3 
2298.8 
2676.1 
3030.4 
3869.2 
4005.2 
5097.2 
4144.8 
4734.1 

(6035.9 
45744.1 

Diğer 
Yapısal 

3584.5 
)4186.4 
7770.9 

Yapılsal 
Toplam 

2561.6 
2921.3 
3660.8 
3809.1 

5648 
6189.6 
6639.3 
8137.6 
9526.5 

10963.2 
14058.4 
15982.6 
13449.5 
19470.9 
24614.5 

147642.9 

Geri Ödemeler 

1320.8 
876.8 

2197.6 

. Parantez içindeki veriler sadece ilgili yılın tahsisatından harcamaları gösterdiğinden eski yıllardan kalan tahsisatlara y 
içcrmemclcri itibariyle eski yıllar rakamlarından farklıdır. 



YINAMSTAN'IN Ki UANDICI FONLAR 
(Milyon KCU) 

Yıllar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Toplam 

EAGGF-
GT-

884.6 
1007.4 
961.2 
1192.6 
1386.9 
1340.5 
1318.5 
1700.6 
1941.9 
2211.8 
2231.7 
2718.5 
2723.5 
2425.5 
2801.7 
26646.9 

EAGGF-
GD-

14.5 
21.9 
52.8 
83.7 
86.2 

78 
133.5 
20.9 

232.5 
223.4 
352.2 
372.3 
294.1 
353.8 

v.e 

Balıkçılık 

0.0 
0.1 
0.6 
1.7 
3.4 
3.5 
3.4 
3.2 
9.3 
1.8 
0.1 
6.1 

38.3 

v.e 

Bölgesel 

152.3 
214.6 
216.7 

309 
309.1 
293.9 
312.6 
418.4 
543.2 
537.2 

1010.7 
1098.8 

912 
1199 

v.e 

Sosyal 

23.5 
20.4 
71.3 
" 79 

107.1 
151.9 
147.9 
217.5 
303.2 
349.1 
258.4 
420.2 
444.6 
253.5 

v.e 

Diğer 
Yapısal 

150.9 
v.e 

Toplam 
Yapılsal 

1 



lahlo 1: TOPMU.l K \\V K.KSINK YAPILAN ODKMKLK 

(Milyon ECl.') 

Yıllar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997* 
Toplanı 
(96) 

Toplam 
(97) 

Belçika 

1148.3 
1215.9 
1238.3 
1296.6 
1448.1 
1702.6 
1705.2 
1900.5 
1855.5 
2217.4 
2239.1 
2394.9 
2822.1 
2680.1 
2743 
3146 

28603.6 

31749.6 

Danimarka 

402.2 
479.9 
532.9 
620.4 
790.7 
844.7 
837 

899.1 
802.4 
1033.5 
1034.8 
1206.5 
1296.2 
1295.4 
1359.9 
1599.1 

13435.6 

15034.7 

Almanya 

5698.5 
6472.1 
7052.4 
7504.3 
8730.2 
9384.6 
10426 

11486.5 
.10737.9 
15394.2 
16997.5 
19076.4 
21366.3 
21324.1 
20766.9 
23483.7 
192417.9 

215901.6 

Yunanista 
n 

381.6 
377.7 
355.6 
388 

632.4 
340.4 
373.9 
585.2 
582.6 
762.1 
728.6 
1011.2 
992.3 
985.2 
1107.1 
1210.3 
9604.1 

10814.4 

İspanya 

0 
0 
0 
0 

320.6 
1708.7 
2749.3 
3645.7 
3741.9 
4580.2 
4828 

5172.6 
4718.1 
3645.2 
4538.9 
5631.3 

41649.2 

47280.5 

Fransa 

4225.9 
4506.5 
4802.3 
5319.2 
6885.1 
7330 

8070.2 
8822.2 
8282.4 
10602 

10493.4 
11545.5 
12550.9 
11876.8 
12410.9 
14523.6 

127723.3 

142246.9 

irlanda 

208.5 
269.6 
286.3 
296.4 
343.8 
337.5 
308 

389.2 
384.6 
452.4 
462.3 
567.4 
638.9 
664.8 
710.2 
741.3 

6319.9 

7061.2 

İtalya 

2487.2 
2998.7 
3443.4 
3629.5 
4718.2 
5191.6 
5581.5 
7765.2 
6243.2 
8699.8 
8279.9 
10265 
7759.6 
6413.7 
8935.2 
10170.6 
92411.7 

102582 

Lüks. 

30.1 
43.9 
51.1 
50.7 
65.8 
73.5 
70.4 
73.7 
75.6 
108.8 
123.5 
167 

165.4 
167.6 
163.2 
179 

1431 

1610 

Hollanda 

1466.4 
1564.9 
1687.8 
1889.4 
2232 

2366.2 
2608 

2829.1 
2741.7 
3537.7 
3534 

4030.6 
4245.9 
4349.6 
4435.7 
4948.9 
43519 

48467.9 

A 
r 

* lİu yıllara ait rakamlar Avnıpa Birliği genci bütçesinden alınmış olup gerçekleşmeleri yansıtmamaktadır. 



PORTEKİZ'İN KULLANDIĞI FO 
" ' 

Yıllar 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
Toplanı 

(96) 

EAGGF-
GT. 

30.4 
146.6 
156.7 
174.3 
213.8 
316.4 
423.5 
479.1 
713.3 
708.1 
640.0 
4006.2 

EAGGF-
GD. 

0.0 
20.3 
100.2 
150.5 
245.6 
196.9 
332.5 
273.3 
397.6 
117.9 

Balıkçılık 

0.4 
4.6 
7.9 
8.0 

12.1 
3.2 
11.9 
6.4 

52.4 
-

Bölgesel 

198.8 
222.7 
330.7 
396.9 
451.9 
971.2 

1290.3 
1264.5 
1120.7 
1302.7 

Sosyal 

109.2 
190.5 
202.4 
215.7 

69.3 
379.3 
508.0 
782.8 
260.8 
516.5 

Toplam 
Yapısal 
Fonlar 

2447.7 
2961.5 

16194.9 

G 
Ö 
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TÜRKİYE İLE İLGİLİ BAZI 
VERİLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 

Türkiye'nin Toplam İhracatı 
ATye İhracat 
Türkiye'nin Toplam İthalatı 
AT'den İthalat 
Türkiye'nin Toplam Dış Ticaret Açığı 
Türkiye'nin AT ile Dış Ticaret Açığı 
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 
AT'ye İhracatın AT'den İthalatı 
Karşılama Oranı 

1995 
Değer 

(milyon $) 
Yüzde 

Pay 
Yüzde 
Artış 

21635,9 100,0 19,5 
11070,8 51,2 28,2 
35709,0 100,0 53,5 
16860,6 47,2 54,5 

-14073,1 100,0 172,5 
-5789,8 41,1 153,9 

60,6 
65,7 

1996 
Değer 

(milyon $) 
Yüzde 

Pay 
Y 
A 

23122,7 100,0 
11491,7 49,7 
42733,9 100,0 
22687,5 53,1 

-19611,2 100,0 
-11195,8 57,1 

54,1 
50,7 

Kaynak: DPT, DİE 

d-tic97son.xls 



TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ 

H 

D3 

-. 

Türkiye'nin Toplam İhracatı 
AB'ye İhracat 
Türkiye'nin Toplam ithalatı 
AB'den İthalat 
Türkiye'nin Toplam Dış Ticaret Açığı 
Türkiye'nin AB ile Dış Ticaret Açığı 
ihracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 
AB'ye ihracatın AB'den ithalatı 
Karşılama Oranı 

Değer 
(milyon $) 

15345,1 
7598,7 

29428,4 
13873,9 

-14083,3 
-6275,2 

1993 
Yüzde 

Pay 
100,0 
49,5 

100,0 
47,1 

100,0 
44,6 
52.1 
54,8 

Yüzde 
Artış 

4,3 
-4.2 
28,7 
30,3 
72,7 

131.0 

Değer 
(milyon $) 

18106.1 
- 8635,3 
23270,0 
10915,3 
-5163,9 
-2280,0 

1994 
Yüzde 

Pay 
100,0 
47,7 

100.0 
46,9 

100.0 
44,2 
77,8 
79.1 

Yüzde 
Artış 

18,0 
13,6 

-20.9 
-21,3 
-63,3 
-63,7 

Değer 
(milyon $) 

21635,9 
11070,8 
35709.0 
16860,6 

-14073,1 
-5789,8 

1995 
Yüzde 

Pay 
100,0 
51,2 

100,0 
47,2 

100,0 
41,1 
60,6 
65.7 

Yüzde 
Artış 

19,5 
28,2 
53,5 
54,5 

172,5 
153,9 

= : Kaynak: DPT. DİE 
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TÜRKİYE'YE GİREN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ 
YILLARA GÖRE DAĞILIMI 

(MİLYON DOLAR) 

YILLAR 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1996 

1997 

1998 

TOPLAM 

İZİNLER 
KUMULATIF 

663 

830 

933 

1.204 

1.439 

1.803 

2.458 

3.279 

4.791 

6.652 

8.619 

10.439 

12.503 

13.980 

16.919 

20.756 

22.434 

22.517 

17.021 

20.952 

22.517 

22.517 

(1) 

(D 

(1) 

(2) 

YILLIK 

338 

167 

103 

271 

235 

364 

655 

821 

1.512 

1.861 

1.967 

1.820 

2.063 

1.478 

2.938 

3.837 

1.678 

83 

102 

196 

83 

22.192 

(1) 

(D 

(D 

(1) 

(2) 

GERÇEKLEŞEN 
GİRİŞLER 

141 

103 

87 

162 

158 

170 

171 

387 

739 

788 

910 

912 

797 

637 

935 

937 

558 (4) 

720 (4) 

558 (4) 

8.592 (3) 

ÇIKIŞLAR 

46 

48 

41 

49 

59 

45 

65 

33 

76 

88 

127 

133 

175 

78 

163 

325 

200 (4) 

279 (4) 

200 (4) 

1.751 (3) 

NET 

95 

55 

46 

113 

99 

125 

106 

354 

663 

700 

783 

779 

622 

559 

772 

612 

358 (4) 

441 (4) 

358 (4) 

6.841 (3) 
KAYNAK: MB, DPT, HM. 
(1) OCAK SONU 
(2) 1981-1998 OCAK SONU 
(3) 1981-1997 EYLÜL SONU 
(4) EYLÜL SONU yab-ser-yat1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 
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AB ÜLKELERİ İLE İLGİLİ 
BAZI VERİLER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



ÜLKELERİN AB'YE KATILIM TARİHLERİ 

Almanya 
Fransa 
İtalya 
Belçika 
Lüksemburg 
Hollanda 
ingiltere 
İrlanda 
Danimarka 
Yunanistan 
ispanya 
Portekiz 
Avusturya 
İsveç 
Finlandiya 

1958 
1 Ocak 1958 
1 Ocak 1958 
1 Ocak 1958 
1 Ocak 1958 
1 Ocak 1958 
1 Ocak 1958 

1973 

1 Ocak 1973 
1 Ocak 1973 
1 Ocak 1973 

1981 

1 Ocak 1981 
lOcak 
1 Ocak 
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AB İÇİ İHRACAT (Milyar ECU) 

Avusturya 
Belçika/Lüksemb. 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
irlanda 
İtalya 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 
AB 15 

1993 

22.5 
81.8 

21 
11.5 

113.6 
190 
4.2 

17.9 
82.6 
93.1 
10.5 
35.5 
25.1 
88.2 

797.4 

1994 

24.6 
90.5 

23 
14.2 

130.1 
208.2 

4.5 
21 

92.5 
105.8 
12.1 

43 
28.6 
99.2 

897.4 

1995 

29 
102 

25.2 
17.8 
145 

232.7 
' 5.1 
25.3 

102.4 
124.2 

14 
49.1 
36.6 

• 108.5 
1016.89 

1996 

29.5 
106 
27 

17.7 
149.1 
234.6 

4.6 
26.9 

109.2 
129.3 

15 
54 

38.1 
117.4 

1058.6 

1997* 

15.4 
56.4 
14.1 
9.5 

81.1 
122.7 

2.2 
14.9 
55.6 
69.8 
7.9 

30.4 
19.5 
65.6 

565.4 
*Haziran Sonu İtibariyle. 
Kaynak: Eurostatistics, 12/1997 

AB İÇİ İTHALAT (Milyar ECU) 

Avusturya 
Belçika/Lüksemb. 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
irlanda 
italya 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
isveç 
İngiltere 
AB15 

1993 

28.7 
- 75.1 

17.9 
8.8 

117.7 
172.7 

11.8 
12.1 
75.3 
69.3 
15.4 
43.1 
22.8 
96.8 

767.6 

1994 

31.8 
80.1 
20.8 
10.8 

134.5 
190 

12.3 
14.2 
86.3 
77.9 
16.7 
49.6 
27.1 

107.3 
859.2 

1995 

38.4 
89.1 

24 
14.6 

151.5 
214 
13.9 

16 
95.8 
89.5 
18.4 
57.1 
34.1 

115.1 
971.7 

1996 

40.8 
95.2 
25.2 
16.2 

155.6 
215.6 

13.3 
18.3 
99.3 

92 
20.3 
60.9 
35.9 

124.1 
1012.7 

1997* 

20.2 
50.9 
13.5 
8.4 

80.8 
110.3 

6.6 
10.2 
53.8 
47.9 
10.6 
32.9 
18.8 

. 82.5 
533.7 

*Haziran Sonu itibariyle. 
Kaynak:Eurostatistics, 12/1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 632) 
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AB DIŞI İHRACAT (Milyar ECU) 

Avusturya 
Belçika/Lüksemb. 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
ingiltere 
AB 15 

1993 

11.8 
25.3 
10.6 
8.6 

75.7 
134.6 

3 
6.8 
62 

26.7 
2.6 

19.7 
17.5 

67 
471.9 

1994 

13.3 
30 

12.1 
10.8 
79.8 

150.8 
3.4 
7.6 

68.3 
29.4 

3 
21.5 

23 
,73.2 
526.1 

1995 

15.1 
31.3 
12.6 
13.2 
85.2 
167 
3.4 
8.9 

76.3 
31.2 

3.5 
23.9 

25 
76 

572.2 

1996 

16.4 
32.5 
13.1 
14.7 
90.6 

176.1 
4.3 
11 

88.5 
31.1 
3.8 

26.8 
29 

86.3 
623.9 

1997* 

9.1 
18.7 
5.5 
7.6 

48.1 
94 
(••) 
6.6 

45.3 
(••) 
1.8 

12.9 
15.6 
52.7 

( • • ) 

*Haziran Sonu İtibariyle. 
Kaynak: Eurostatistics, 12/1997 

AB DIŞI İTHALAT (Milyar ECU) 

Avusturya 
Belçika/Lüksemb. 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Hollanda 
Portekiz 
ispanya 
İsveç 
İngiltere 
AB 15 

•1993 

12.7 
27.6 

8.1 
6.6 

67.6 
119.9 

7 
5.9 

51.2 
38.5 
5.3 

23.1 
13.7 
83.5 

470.7 

1994 

14.7 
29.8 
9.4 
8.9 

70.9 
130.7 

5.8 
7.3 
56 

48.5 
6 

25.1 
16.5 
89.5 

518.9 

1995 

12.2 
34.3 
9.8 
7.9 
70 

140.2 
5.9 
8.7 

61.6 
52.1 
6.5 

27.3 
15.6 
92.9 

544.8 

1996 
\ 

13.8 
35.6 
10.4 
8.6 

74.4 
143.5 

7.9 
9 

63.8 
58.2 
6.6 

28.8 
16.6 

103.6 
580.8 

1997* 

7.3 
20 

5.5 
4.8 

41.3 
77.1 

(••) 
5.3 

35.3 
(••) 
3.6 

16.2 
9 

60.6 
( • • ) 

*Haziran Sonu itibariyle. 
Kaynak:Eurostatistics, 12/1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 
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AB İÇİ TİCARET HACMİ (Milyar ECU) 

Avusturya 
Belçika/Lüksemb. 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
irlanda 
İtalya 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
isveç 
İngiltere 
AB15 

1993 

51.2 
156.9 
38.9 
20.3 

231.3 
362.7 

16 
30 

157.9 
162.4 
25.9 
78.6 
47.9 
185 

1565 

1994 

56.4 
170.6 
43.8 

25 
264.6 
398.2 

16.8 
35.2 

178.8 
183.7 
28.8 
92.6 
55.7 

206.5 
1756.6 

1995 

67.4 
191.1 
49.2 
32.4 

296.5 
446.7 

19 
41.3 

198.2 
213.7 
32.4 

106.2 
70.7 

223.6 
1988.59 

1996 

70.3 
201.2 
52.2 
33.9 

304.7 
450.2 

17.9 
45.2 

208.5 
221.3 
35.3 

114.9 
74 

241.5 
2071.3 

1997* 

35.6 
107.3 
27.6 
17.9 

161.9 
233 
8.8 

25.1 
109.4 
117.7 
18.5 
63.3 
38.3 

148.1 
1099.1 

"Haziran Sonu itibariyle. 
Kaynak: Eurostatistics, 12/1997 

AB DIŞI TİCARET HACMİ (Milyar ECU) 

Avusturya 
Belçika/Lüksemb. 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
irlanda 
İtalya 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 
AB 15 

. 1993 

24.5 
52.9 
18.7 
15.2 

143.3 
254.5 

10 
12.7 

113.2 
65.2 

7.9 
42.8 
31.2 

150.5 
942.6 

1994 

28 
59.8 
21.5 
19.7 

150.7 
281.5 

9.2 
14.9 

124.3 
77.9 

9 
46.6 
39.5 

162.7 
1045 

1995 

27.3 
65.6 
22.4 
21.1 

155.2 
307.2 

93 
17.6 

137.9 
83.3 

10 
51.2 
40.6 

168.9 
1117 

1996 

30.2 
68.1 
23.5 
23.3 
165 

319.6 
12.2 

20 
152.3 
89.3 
10.4 
55.6 
45.6 

189.9 
1204.7 

1997* 

16.4 
38.7 

11 
12.4 
89.4 

171.1 
(••) 

11.9 
80.6 

(••) 
5.4 

29.1 
24.6 

113.3 
(••) 

*Haziran Sonu itibariyle. 
Kaynak:Eurostatistics, 12/1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



AB ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK ORANI 

Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 
AB 15 

1985 

3.6 
10.3 
7.1 
6.3 

10.1 
7.2 

7 
16.9 
8.5 
2.9 
8.3 
8.7 

21.6 
3 

11.5 
10 

1990 

3.2 
6.7 
7.7 
3.5 
8.9 
4.8 
6.4 

13.4 
9.1 
1.7 
6.2 
4.6 

16.2 
1.8 

7 
7.7 

1993 

4 
8.9 

10.1 
16.9 
11.7 
7.9 
8.6 

15.6 
10.3 
2.7 
6.6 
5.7 

22.8 
9.5 

10.4 
10.7 

1994 
: V 

3.8 
.10 
8.2 

17.4 
12.3 
8.4 
8.9 

14.3 
11.4 
3.2 
7.1 

7 
24.1 

9.8 
9.6 

11.1 
* Eylül Sonu İtibariyle. 
Kaynak:OECD Main Economic lndicators,1998 Şubat.Eurosta 
European Economy 1997 



AB ÜLKELERİNDE GAYRISAFI YURTİÇİ HASILA (Milyar dolar) 

Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 
AB 15 

1985 

136.3 
168.8 
120.4 
114.1 

1029.8 
1420.8 

75.6 
36.2 

945.1 
7.6 

243.4 
52.9 

398.2 
205.2 
828.2 

5782.6 

1990 

159.5 
196 

129.1 
134.8 

1195.4 
1640.1 

82.9 
45.5 

1093.9 
10.3 

283.7 
67.5 

494.8 
229.8 
975.5 

6738.9 

1993 

168 
199.1 
133.2 
119.4 

1201.8 
1703.4 

86 
50.5 

1099.8 
12.5 

298.2 
70.5 

504.4 
219 

970.7 
6836.6 

1994 

172.3 
203.9 
138.8 
124.8 

1233.9 
1749.7 

87.9 
54.5 

1123.7 
13 

307.9 
71 

515.3 
226.3 

1012.6 
7035.5 

* 1990 yılı fiyatları ile. 
Kaynak:OECD Main Economic Indicators, 1998 Şubat. 



AB ÜLKELERİNDE FERT BAŞINA GSYIH ( Dolar) 

Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 
AB 15 

1985 

18034 
17087 
23543 
23276 
18627 
23283 
7610 
10226 
16700 
20725 
16800 
5341 
10368 
24575 
14611 
16907 

1990 

20666 
19677 
25112 
27036 
21070 
25929 
8217 
12978 
19286 
26970 
18980 
6840 
12741 
26849 
16947 
19350 

1993 

21021 
19744 
25670 
23569 
20845 
20983 
8295 
14173 
19278 
31399 
19503 
7165 
12906 
25118 
16681 
18494 

1994 

21457 
20156 
26677 
24528 
21311 
21489 
8431 
15262 
19644 
32194 
20018 
7215 
13165 
25772 
17341 
18969 

* 1990 yılı fiyatları ile. 
Kaynak: European Economy 1997, 
OECD Main Economic lndicators,1998 Şubat. 
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AB ÜLKELERİNDE NÜFUS (1000 kişi) 

Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İngiltere 
AB 15 

1996 

8055 
10143 
5251 
5117 
58265 
81845 
10475 
3591 
57331 
413 

15493 
9921 
39242 
8838 
58684 
372662 

2000* 

8163 
10279 
5295 
5165 
59412 
83625 
10573 
3613 
57254 
426 

15881 
9807 
39848 
8986 
59287 
O 

2020 * 

8370 
10535 
5264 
5223 

63453 
81478 
10080 
3791 

53649 
488 

17148 
9730 

38348 
9442 

61082 
( • • ) 

* Projeksiyon 
Kaynak:Basic statistics of the EU. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 
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APEC ÜLKELERİ İHRACATI 
(FOB) 

(Milyon $) 

Yıllar 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

APEC İçi 

746.765 

805.743 

871.210 

954.235 
1.075.313 

Diğerleri 

391.666 

432.706 

479.997 

516.587 
520.164 

Toplam 

1.138.431 

1.238.449 

1.351.207 

1.470.822 

1.595.477 

APEC 
içi Ticaretin 

(%) Payı 

65,6 

65,1 

64,5 

64,9 
67,4 

Tayvan Harjç. 

KAYNAK: International Trade Statistics Yearbook, UN, 1993. 

APEC ÜLKELERİ İTHALATI 
(CİF) 

(Milyon $) 

Yıllar 

1989 

1990 

1991 

1992 .'• 

1993 * 

APEC içi 

772.840 
824.563 

895.732 

937.009 

1.043.414 

Diğerleri 

436.683 

488.776 

481.175 

558.174 

606.977 

Toplam 

1.209.523 
1.313.339 

1.376.907 

1.495.183 

1.650.391 

APEC 
İçi Ticaretin 

(%)Payı 

63,9 

62,8 

65,1 

62,7 

63*,2 
Tayvan Hariç. 

KAYNAK: International Trade Statistics Yearbook, UN, 1993. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 



- 8 7 

LU 
_J 
LU 
O 
LU 
l~ 
(0 
O 
O 
< 
O 
_J 
oy 
< 
m 

LU 
_ j 
LU 

_ l 
O 
O 
LU 
CL 
< 

<4-< 
ta e 

•« 5: £ •>• 

— s 

ac
at

 
ro

n 
$)

 

* - JZ? 

-t 

to 
en 
cn 
T -

co 
CO 
en 
T~ 

o 
00 
en 
T"" 

tO 
en 
en 
T"" 

CO 
en 
en 

• ' r " 

o 
0 0 
en 

cc 
c —^ 
i * ! S£ 
ıS S W 
co co S 
W" w v-

2 
^—» 

G
SI

 
19

! 
M

ily
o
 

**-*' 

Sg ° **- s >» : 3 0 > — 
Z * " S 

**"" 
CM* 

s E 
ro ^ < c 

m 
* — • * 

Ik
ei

er
 

O 

«t 
Oî 
co_ 
r-
CO 

O ) 
m 
<N 
c\T 
TT 

o 
o 
"a-
CM 
CM 

CO 
CO 
LO_ 
N-" 
lO 

CO 
CM 
r̂ -
CN 
" t 

o 
o 
CD_ 
v-" 
CM 

O 
CM 
r̂ -
co" T~ 

o 
CO 
Oî 
co" 
co 
CO 

co 
T -

co 
T -

h-
h-" 

ta 
> l 

vu
st

u
ra

l 

< 

TT 
CM 
cn 
CM" 
<tf 

co 
oo 
o 
co 
CM 

CO 
o " 

OO 
o 
oo 
en" 
-s-

CM 
T -

CO_ 
co" 
co 

o 
o 
°l T -

CM 

o 
co 
en 

o 
TT 
T— 

cn" 
oo 
TT-

CO 
Oî 
T -

m 
o 
°l 
~̂ 

ra 

nd
on

ez
y 

UJ 

p p m 
î— JL- oo 
m co T -

- S ş 
T - CO 

en co -<t 
en co CM 
CM_ * •_ CD_ 
T - T - T— 

^r 
CM 

o ^ o 
co o- o 
T-_ O 
T— T—" 

T 
T -

#~* îT^ T;î" 
> - * r f 
« p - o r ® 
CM o O T— T -

C M " * 

O CM ^ 
en c o •<* 
h- CO CM 
T-" CM" CM" 

co 
CO 

O " ^ O 
CO O - O 
o o 
v-" Ö" 

co 
T -

O T}- O 
t O r T t 
T - h - CO 
T-" CO" CO" 

T - CO 

O CO O 
T f T - O 
CO LO O 
«t ^f o" 

co 
LO 
M-" 

^ N m 
CM CM 
o ^ 

co h- co 
Tf L U CO 

ni
 G

in
e 

ap
ua

 Y
eı

 
ru

ne
i 

ap
on

ya
 

û . CD -i 

co 
cn 
co 
Tf" 
co 

r̂ . 
LO 
r--
co" 
T— 

O 
o 
co 
co" 

co 
co 
LO 
o " 
CM 

en 
co 
o_ 
T— 
T -

O 
CM 
r̂ -
LO" 

LO 
o_ 
T -

O 
LO 
"? 
CM" 
r-

cn 
co 

o 
o 
co 

ili
p
in

le
r 

it-

CC 
o 
o 
,-" 
h» 
T -

LO 
h» 
co_ 
v " 
co T~ 
o 
o 
LO 
CM" 
co 

CM 
h-
LO_ 
T -

o 
CM 

0 0 
ı ^ 
T -

LO" 
TJ-

o 
o 
h-
ivT 
co 

o 
co 
co_ 
ex>" 
y— 

O 
O 
• * - _ 

v -
co 
LO 

O 
CO 

CO 
h-
en 
CD 

an
ad

a 

* 

co 
co 
co 
o " 
LO 
X— 

o 
o 

°°. co" 
0 0 

o 
o 
co 
CM" 
CM 

T -

T -

r^ 
O ) 
CM 
T -

co 
co 
CM 
CM" 
co 

o 
o 
f 
r--" 
T -

o 
o 
h-
O)" 

o 
o 
LO 
co" 
co 
«t 

LO 
"tf 

0 5 
en 

o 

ün
ey

 K
o 

o 

0 0 
h-
-*_ 
co 
T -

'Çf 
co 
CM_ 
LO" 
0 0 

o 
o 
o 
M-" 
CM 

o 
LO 
T -

LO" 
CM 

CM 
T— 

o 
' t " 
l ^ 

o 
o 
"«fr 
en" 
T -

o 
co 
r̂ -
co" 
CM 

o 
en 
T— 

o " 
co 

co 

T— 

in
ga

pu
r 

</> 

co o 
O CM 
oo en 
co" h-" 
T - > -

co r̂ -
en LO 
LO CO 
o " LO" 
T - T f 

o o 
o o co_ oo_ 
LO" o " 

T -

CM T -
cn co 
CO v -
LO" 00" 
T - r ^ 

00 CM 
CM CM 
CO T -
cn r-" 

•<t 

o o 
x - O 
r-_ o_ 
r f co" 

T -

o o 
co en 
v-_ CO_ 
T}-" CO" 

o o 
"tf O 
CM 00_ 
oo" N-" 
LO h~ 

Tf O 
t - CM 

h- o 
LO CO 
h- CO 

ili la
le

zy
a 

try S 

o 
o 
LO 
CM" 
o X— 

T— 

co 
o 
h-" 
r-

o 
o 
h~ 
cn" 
T -

O 
o 
o 
co" 
T -

T -

h-
T— 
O) 
M-" 
0 0 

o 
o 
°°. O)" 
T -

J-N 

* •K 

co co 
co 
en" 

co 
LO 
co 
CM" 
o 
CM 

-p» 
* * T— 
CM 

CO 
co 

ay
va

n 

H 

CM CM 
CO LO 
oo -«t 
oo" CM" 
co r^ X— 

00 h-
00 \ f 
0 _ T -
co" o " 
O LO 
T -

o o 
o o 
en LO_ 
en" en" 
TT- T -

co p " 
r f t -
O CO 

- co 

•»- en h~ 

" ^ T -
r f r}-
( ^ CM 
T-" O " 
en co 

o o 
o o 
v-_ CO_ 
oo" LO" 
T - T -

O O 
CM CM 
CO CO 

co" 

O O 
O r f 
O « * 
LO" LO" 
M- o 
r- co 

O CM 
o en 
CM_ 

T— 

T - 00 
LO LO 
co_ en 
en" v-" 

in
 

le
ks

ik
a 

O S 

* 
oo' 

o " h-

0 0 
LO 
o 
co" 
TT 

o 
T -

CM_ 
en" 

-̂ > s ^ x 

l ^ 

,3
3 

co 
LO 

o 
o 
0 0 
co" 
co 

o 
X— 
LO_ 
co" 

o 
• t 
h-
CM" 

o 
o 
o 
o " 
co 
T -

oo 
LO 

co 
T— 
LO 

ay
la

nd
 

h-

co 
co 
CM_ 
T— 

o 
CM 

OO 
LO 
co 
oo" 
co 
T -

o 
o 
T f 
CM" 
CM 

o 
o 
en 
o " 
0 0 
T -

0 0 
""3-
CM_ 
LO" 
CO 
T -

O 
o 
0O_ 
en" 
v -

O 
cn 
en 
CM" 
CM 

o 
^r 
cn 
N-" 
CO 
• ^ 

co 

T— 

D> 

on
g 

K
on

 

I 

co r^ 
T - CM 
h- co 
M-" h-" 
T - T— 

0 0 

CO 0 0 
co co 
CO_ " t 
aî co" 

o 
co 

o o 
h- o 
^ t o_ 
LO" h-" 

LO 
CM 

LO 00 
LO T -
cn T -
co" CM" 
T - 00 

LO 

K CO 
co h~ 
LO h~ 
o " TI-" 
T - CD 

Tl" 

o o 
CM O 
-*r_ o_ 
LO" CO" 

CM 
CM 

o o 
Tf O 
co_ r̂ -
Tf" cor 
T— T— 

O O 
co o 
CO T -
h-" co" 
LO T -

cn 
Ti-" 

Tf CO 
co 
CM 

i - en 
h- O 
CM 0 0 

oî 

nd
a 

en
i Z

el
la

 
B

D
 

>- < 

9- o> 
2 cn 
CÜ co 
> o_ 
Cü Cü 
O E 

££ 
- Ş o 
> LJJ 

- CL 

• g < 
cn 
Cû co 
-o E 
ı - Cü 
O *-" 
^ ^ 

I 

na
k:

 

>» co X. 

Cü 
cn 
co 

m
ep

 

u 
T 
O 
H 

Cü 

(1) 
_c — 

>~> 

99
5 

~̂• 
C 

^ > " 
L. ?~> 

^.i ' 
* + 
î_t_. 



-88 

NAFTA ÜLKELERİ İHRACATI 

Yıllar 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

NAFTA İçi 

204.207 

224.666 

231.890 

252.899 

301.048 

Diğer 

294.041 

316.497 

338.065 

349.727 

348.719 

Toplam 

498.248 

541.163 

569.955 

602.626 

649.767 

(FOB) 
(Milyon $) 

NAFTAİçi 
Ticaretin 
(% Payı) 

41,0 

41,5 

40,7 

42,0 

46,3 
KAYNAK: International Trade Statistics Yearbook, UN, 1993. 

NAFTA ÜLKELERİ İTHALATI 

Yıllar 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 
KAYNAK: I 

NAFTAİçi 

207.236 

220.462 

226.751 

248.777 

289.293 
nternational" 

Diğer 

420.293 

441.417 

435.973 

472.691 

507.569 
frade Statistic 

Toplam 

627.529 

661.879 

662.724 

721.468 

796.862 
s Yearbook, UN 

(CİF) 
(Milyon $) 

NAFTAİçi 
Ticaretin 
(% Payı) 

33,0 

33,3 

34,2 

34,5 

36,3 
, 1993. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 632) 



a 
NAFTA ÜLKELERİ BAŞLICA GÖSTERGELER 

Ülkeler 
ABD 
Kanada 
Meksika 

Alan 
(Bin km2) 

9,809 
9,976 
1,958 

Nüfus 
1995 

(Milyon) 
263 

30 
92 

GSMH 
1995 

(Milyon $) 
4,918,100 

581,400 
305,440 

Kişi Başına 
GSMH 

1995-($) 
18,700 
19,380 
3,320 

İhracat 
(Milyon $) 

1980 
226,000 
67,700 
15,600 

1993 
464,773 
145,178 
30,241 7 

Kaynak: -VVorld Bank, VVorld Development Indicators, 1997. 
- Internet, APEC Homepage. 
- Internet, ITC Homepage. 

(*) 1995 yılı 
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AVRUPA BİRLİĞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

YÜKÜMLÜLÜK 

1. Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Uygulamalar 

2. Miktar Kısıtlamaları 

KAYNAK 

AA 10; KP 9 

AA 10; KP 24, 27 

TARİH 

1973 

1973 

GERÇEKLE 

• (197 

- Tekstil Dışı • (1973 
- Tekstü • (199 

3. Malların Serbest Dolaşımı ile İlgili Özel 
Tedbirler 

AA, KP (Genel), 
OKK 16, 28(3) 

1996 K 

- Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi 
- Tek İdari Belge Sistemi 
- Hariçte İşleme Rejimi 

4. İşçilerin Serbest Dolaşımı 

5. Anti-damping/sübvansiyon uygulamaları 

6. Mali İşbirliği 

AA 12; KP 36 

KP 47 
(OKK 44) 

Genel/Dayanışma 
İlkesi 

Hazırlık Dönemi 
(AA 3) 

Diğer Dönemler 
- İlk 3 MP 
- 4. MP 

- 1995 (AB Mali 
Deklarasyonu) 

1986 

1973 
(1996) 

Sürekli 

1964 

1964-1981 
1980-1985 

1996-2000 

X 

K 

Kısmen 

• 

• 
X 

Kısmen 

AA: Ankara Anlaşması KP: Katma Protokol OKK Ortaklık Konseyi Karan MP: Mali Protokol J' 



AVRUPA BİRLİĞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Dev 

YÜKÜMLÜLÜK 

7. Danışma Mekanizmalarının İşletilmesi 

KAYNAK 

AA 21; KP 53-55; 
OKK 40, 56-57, 59-60 

T A R İ H 

1996 

GERÇEKL 

*. 

- Mevzuat değişikliklerinin bildirilmesi 
- Politika değişikliklerinin bildirilmesi 

8. 1995 Ortaklık Konseyi İlke Kararının 
Uygulanması 
(Siyasi ve makro-ekonomik diyalog dahil) 

9. Tarımda Tavizli Ticaretin Genişletilmesi 

10. Sermayenin Serbest Dolaşımı 

1 1 . Ekonomik Politikaların Koordinasyonu 

12. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 

13. Taşımacılık Politikasına Uyum 

İlke Kararı 
(6.3.1995) 

OKK 26 
(KP 6 sayılı ek 17. m.) 

AA 19; KP 50 

AA 17; KP 19 

AA 14; KP 41 

AA 15; KP 42; 
İlke Kararı (6.3.1995) 

1996 

Sürekli 
- 1986 
- 1998 

1973 

n 

s 
Kısme 

Kısme 

» 

X 

X 

AA: Ankara Anlaşması KP: Katma Protokol OKK: Ortaklık Konseyi Kararı MP: Mali Protokol V 



TÜRKİYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

YÜKÜMLÜLÜK 

1. Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Uygulamalar 

2. Ortak Gümrük Tarifesi (0GT) 

3. Miktar Kısıtlamaları 

4. AB Dış Ticaret Politikasına Uyum 

5. AB Mevzuatına Uyum 

6. Ortak Tarım Politikasına (OTP) Uyum 

7. 1995 Ortaklık Konseyi İlke Karannın 
Uygulanması 
(Siyasi ve makro-ekonomik diyalog dahil) 

8. Tarımda Tavizli Ticaretin Genişletilmesi 

KAYNAK 

AA 10; KP 10-11; 
OKK 4 

AA 10; KP 17-18; 
OKK 13 

~ AA 10; KP 22, 25-27; 
OKK 5-6 

AA 10; KP53-55; 
OKK 12-16 

AA 16; 
KP 43-46,48; . 

OKK 8-12, 28, 31, 39, 
41-42,44 

AA 11; KP 33 

OKK 25 

İlke Karan 
(6.3.1995) 

OKK 26 
(KP 6 sayılı ek 17. m.) 

TARİH 

1995 

1995 

1995 

1996-Sürekli 

Birinci Aşama 
1995Sonu 

İkinci Aşama 
1996 ve sonrası 

1995 

1996 

Sürekli 
- 1986 
- 1998 

GERÇEKLE 

• 

• 

• 

• 

• 

Kısmen 

' "* 
X 

* 

• 
Kısmen 

AA: Ankara Anlaşması KP: Katma Protokol OKK: Ortaklık Konseyi Kararı MP: Mali Protokol *f: 



TÜRKİYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devam) 

YÜKÜMLÜLÜK 

9. Sermayenin Serbest Dolaşımı 

10. Ekonomik Politikalann Koordinasyonu 

11. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 

12. Taşımacılık Politikasına Uyum 

KAYNAK 

AA 19; KP 50 

AA 17; KP 19 

AA 14; KP 41 

AA 15; KP 42; 
İlke Karan (6.3.1995) 

TARİH 

1973 

GERÇEKLE 

Kısme 

« 
« 

x 

AA: Ankara Anlaşması KP: Katma Protokol OKK: Ortaklık Konseyi Karan MP: Mali Protokol *f 
• • • 
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DİĞER EKLER 

EK - 1) Avrupa Birliği Konseyi Lüksemburg Zirvesi (12-13 Aralık 1997) 
Başkanlık Sonuç Bildirisi Ve 14 Aralık 1997 Tarihli Hükümet Açıklaması, 

EK - 2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Ve Avrupa Par lamentosu 
Heyeti Tarafından, Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Aras ında Bir 
Ortakl ık Yara t an 12 Eylül 1963 Tarihli Ankara An la şmas ın ın 27 nci 
Maddesinin 2 nci Fıkrasının Uygulanmas ına İlişkin Olarak Kabul Edilen 
Metnin O n a y l a n m a s ı n ı n Uygun B u l u n d u ğ u n a Dair K a n u n Tasarısının 
Cumhuriyet Sena tosunda Yapılan Görüşmelere Ait Tutanak, 

EK - 3) Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık 
Yaratan Andlaşma ve Eklerinin Onaylanmasın ın Uygun Bulundvığuna Dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisinde Yapılan Görüşmelere Ait Tutanak, 

EK - 4) Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık 
Yaratan Andlaşma ve Eklerinin Onaylanmasının Uygun B u l u n d u ğ u n a Dair 
K a n u n Tasa r ı s ın ın C u m h u r i y e t S e n a t o s u n d a Yapılan Görüşmele re Ait 
Tutanak, 

EK - 5) Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık 
Yaratan Andlaşma ve Eklerinin Onaylanmasının Uygun B u l u n d u ğ u n a Dair 
Kanun, 

EK - 6) Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşmaya Ekli "Geçici Protokol" ü n Birinci Maddesi Uyarınca 23 
Kasım 1970 Tarihinde Brüksel 'de İmzalanmış Olan Katma Protokol Ve Ekleri 
İle Mali Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına Giren 
Maddelerle İlgili Anlaşma ve Son Senetin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisinde Yapılan Görüşmelere Ait Tutanak, 

EK - 7) Türkiye İle Avrupa. Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşmaya Ekli "Geçici Protokol" ü n Birinci Maddesi Uyarınca 23 
Kasım 1970 Tarihinde Brüksel 'de İmzalanmış Olan Katma Protokol Ve Ekleri 
İle Mali Protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Yetki Alanına Giren 
Maddeler le İlgili A n l a ş m a ve S o n S e n e d i n O n a y l a n m a s ı n ı n Uygun 
B u l u n d u ğ u n a Dair K a n u n Tasarıs ının Cumhur iye t S e n a t o s u n d a Yapılan 
Görüşmelere ait Tutanak, 

EK - 8) Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Geçici Anlaşma 
Hükümleri Uyarınca, Bu Anlaşmanın Kapsamına Giren Maddelerin Gümrük ' 
Vergilerinde, Anlaşmada Yer Alan E s a s ve Oranlar Çerçevesinde Yapılan 
İndirimlerin Onaylanması Hakkında Millet Meclisinde Kabul Edilen Kanun 
Tasarısının Cumhuriyet Senatosunda Yapılan Görüşmelere ait Tutanak, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 632) 
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EK - 9) Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Geçici Anlaşma 
Hükümleri Uyarınca Bu Anlaşmaların Kapsamına Giren Maddelerin Gümrük 
Vergilerinde Anlaşmada Yer Alan Oranlar Çerçevesinde Yapılan İndirimlerin 
Onaylanması Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisinde Yapılan 
Görüşmelere Ait Tutanak , 

EK - 10) Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisinde Yapılan Görüşmelere Ait Tutanak, 

EK - 11) Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Millet Meclisinde Kabul Edilen 
Kanun Tasarısının Cumhuriyet Senatosunda Yapılan Görüşmelere Ait 
Tutanak, 

EK - 12) Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından 
Dolayı Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık 
Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokolün Ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun 
Yetki A lan ına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokolün 
Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının Danışma 
Meclisinde yapılan görüşmelere ait Tutanak, 

EK - 13) Avrupa Topluluklarına Yeni Üye Devletlerin Katılmasından 
Dolayı Türkiye İle Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasındaki Ortaklık 
Anlaşmasmı Tamamlayıcı Protokolün Ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun 
Yetki A lan ına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokolün 
Onaylanmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının Milli 
Güvenlik Konseyinde Yapılan Görüşmelere ait Tutanak, 

EK - 14) Hükümet Programlarında Avrupa Birliği (25.11.1957-30.6.1997). 

O 
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