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S U N U Ş 

Bu çnlışma, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu (A T)'na tam üyelik başv~ru

sunun kal>ulü için ç:ığımızda ülkelerin politika ve kamuoyuı13. yön veren lobi 

fsa!İ)'Ctleriyle tanıtılımısı amacına yöneiiJ..tir. Tanıtım; bir propagnnda dL'ğil

dir; b:limsel bnlgulnr ve bc:gelerc W::yalı bir iletişim, bir etki-tepki işlemidir. 

T::ınıtım santejisinin bel!rlenmcsimle hcdefin ne düşüıulüğü kı.~tasbr. Lobici

lik; tamtım faaliyetinin plnnlı, progr-.mıh; si;,1enmtik biçimlle r.:nıaca ula~ma

sındıa çıığınuzdaki en etkin yöntemdir. 

Temel noktası kl!!rnr organlarına ve kamuoyunu olw,tur.ın kitle habcrlc}ıne 

ıırl:!çlaıns «b!lgi sıığl:-:.:mık» o!L!n lobi fru:ı!iyetlerinde lroşarılı otıı.bibnck için 

öncelikle mnac:n gercğine ve gerçekleşeceğine inanmak gerekir. Savunulan te
zin tohi yapılan kuruleş ya da ülkenin çıkarianna «ten düşmediii» ni, aksine 

yararına olduğunu veya olabileceğini inandıncı şekilde vurgulamak da en ~ 

gelen önemli nd<.tnlardıındır. 

Üç ı:ına bölümden oluşun çalışmanın k~mında. tüm Bahb ülkelerde uy

gulıınım lobicilikte teknik. yöntem, ıuı:;ç ve herl.efler ilk bölümde ele alınmıştır. 

Ayrıc::ı, AErnın Türkiye ile ilişkilerira yönlendiiren organların halen görevli olan

J ;:ı r ve üye U:kelerin AT i'jlerinden sorumlu ki~ileri ile önde gelen L-a.sın-yPym 

organlarına yer veribniştir. 

tkinci bölümde AT ve üye ülkelerin, Türkiye'nin tmo i!yclik başvuru.;una 

k211'Ş1 kendi önceliklerine göre öne !iÜrclÜkleri gerekçeleri, son bülümde ise; elc-;

tirilerc karşı Türkiye'nin sıııvlan tek tek incelenmiştir. 

Türkiye'nin, AT ve üye ülkelenle tanıtım fıwliyetlerinin bütünlüğü çe~c

vesinde bir fikir verebifoceği inancında o~ıfuğ-~m 1:-a ç::ılışm:mın h:<şlatılmnsın· 

d::ı beni yüreklendiren Büyükelçi Sayın Yüksel Söylemez başta olımık üzere. 

yardım ve desteklerini esirgemeyen tüm kişi ve kurul~~lara gönülden teşe{

kürlerimi sunanm. 

N. Nisa BAYRAMOGLU 



öN SöZ 

Bilindiği gibi, Türkiye 11,. Nisan 1987 ta1·ihinde Avrupa Toplu
luğuna tam üyelik için başvurusunu yapmış bulunuyor. Bu başvu
ru, Avrupa Topluluğu (AT) Bakanlar Konseyi tarafından 27 Ni
san 1987'de Türkiye hakkında görüş hazırlanması için AT'nin temel 
organlarından biri olan Komisyona havale edümiştir. Komisyonun, 
Konsey' e sunacağı raporunu iki yıl içinde hazırlayacağı beklen
mektedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu süre, tarafların biri
birlerini daha yakından tanınırılan ve anlamaları bakımından önemli 
bir süreç oluşturmaktadır. 

Türk kamuoyunun, büyük bir çoğunlukla Avrupa Topluluğuna 
tam üyelik ,için yapılan başvuruyu içtenlikle desteklediği ve bunun 
bir an önce gerçekleşmesini arzu ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle de 
Türkiye, başta ekonomik ve siyasal olmak üzere diğer alanlarda da 
entegrasyonu çabuklaştıncı gelişmeler içine girmiş bulunmaktadır. 
Bu gelişmeler hızla gerçekleşirken, Topluluğun genel işleyişi ve or
ganlan hakkındaki bilgileri artırıcı ve özellikle üye ülkelerin ve bu 
ülkelerdeki basm ve yayın organlarının, Türkiye'nin tam üyeliği 
konusundaki görüşlerinin, bakış açılarının büinmesi ve değerlendi
rilmesi de büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, yukarıda belirtilen bilgiler yer aldığı gibi, Tür
kiye'de bu konuya nasıl yakla.şıldığına ilişkin görüş ve yorumlar da 
özetlenmekte ve ayrıca içte ve dışta ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar 
hakkında tanıtıcı bilgiler sunulmaktadır. 

Daha uzun bir süre ve giderek artan bir önemle gelişmelerine 
tanıle olacağımız bu konuda değer~i bir çalışma yapan N. Nisa Bay
ramoğlu'na ve yayına hazırlanmasında emeği geçenZere teşekkür 

eder, kitabın tüm okurZara yararlı olmasını dileriz. 

-V -

TBMM 
Kültür, Sanat ve Yayın 

Kurulu Başkanlığı 
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I - GtRtŞ 

Avrupa'lı, Türk'ü ve Türkiye'yi tanımama·!Qtadır. Türk'ye'yi uzaktaki ya

km komşu olara:k görmektedir ve hala «AT'yc tam üyelik başvuru·sunu nasıl 

yaptı!» şaşkınlığı içindedir. 

Türkiye, kendisini tanıtmoaya ve k•abul ettırı.nceye kadar çok zorluklarla 

karşılaşacaktır. 'Ele~t:: •r; tlerin çoğu, Yunanlı üyelerin de ç•abalanyla Avrupa Par

lamentosundan geleceğe benzemektedir. Bugüne kadar ellerinde son dereec kı

sıtlı 'bilgi bulunan Batı basını da Türkiye'yi adeta keşfe çıkacaktır. öneml·i olan, 

Batılıların ·ranımlamasıykı. «ırlınganlıklarımız»ı bir kenara itip, bu «çıkan> mü

cadelesinde oyunu kuraHanna göre ve yılınadan oynamamızdır. 

«Böyle bir sorun yoktur, taınımıyoruz» demekle ne kadar haksız durl!mlar:ı 

düşürüldüğümüz deneyimlerle sab i ttiır. Bu şek ' !de karşı taraf meydanı boş bu

lup, boşlukları işlerine geldiği· g:bi dold•ırab lmcktcd:-r. Argümanları ön yargısız 

dinlemeJ.i, ondan sonra da gerekçek;-ini karşı.layacak inandırıcı ve araş tı rmaya 

yöneitici bulgulan belgeleriyle ortaya koymalıyız. Bu arada, lobi faaliyetler-in in 

ana nc-ktası b:,Jgi sağlamak olduğuna göre, ü.!tkemizde llmrulw;l•ann «bilgilerin 'ı 

kendilerıine saklama iideti»nden sıyrılmaları zorunlu görülmeıktcdir. 1977-1982 yıl

kın a•rasında Yaşington Büyükelçiliğim izde Basın Ataşeliği görevim sırasında 

Amerikalı oasın mensuplarının, «Yunlrılılar ve Ermenilerden gelen doküman

larla boğulurken, sizden h:ç bir şeldde bilgi gelmez» şeklinde yakındı·kl:ırını 

gözlemlemişimJir. 

Avrupa Parlamentomna yönelik lobi fa:alivetlerinde TBMM'deki bütün 

partililerin, karşıtları olan gruplarll sürekli temas:•arı, ülkem'zdek i gel,. şm~+ere 

i•lişkin bi,Jgi. ve dokümantısyon sağlamailrı onl ·arı Türkiye'ye davet ederek, ge

lişmeleri yerinde görmelerini teminleri, v.b. hususlar-a ağı·rlı•k verilebJ.ir. 

Başkentleri kazanmada etkın bir yol, bu ülkelerle ik·i·li alanlarda çıkar iliş

kilerine girmektir. tthal•at ya da ı: hale olayLarında bir AT ülkesini tercih etmek, 

müzakerelerde bir hayli kohylık s:ığlayı!bilir. Çıkar çerçevesinde, B:ıtı Avrupa' 

nın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ·ile ihişkileri dikkıate alındığında, tanıtım 

faaliyetler•inin ABD'de de •aynı yoğunlukta sürdürülmcsı gere~i anlaşılacaktır. 

ı 



İ•kili ilişkilerimiz açısından, uluslar:.ırası bir ha:ber kaynağı durumundaki 

At·ina, ayrıca Brüksel ve Bonn'da basını, brifingler, dokümanloar, basın bHdi

rileri, v.b. •ile sürekli besleye::ek resmi nitelikli «merkezler» oluşturulması yarar 

getirecektir. Yıllardır Atina'da ycrleşi·k yabancı basın mensuplarını Türkiye'ye 

davet ederek, önyargılarından sıyrılmalarında ·katkıda bulunma çabası olumlu 

sonuçlar doğurabilir. Atina 'başta olmak üzere, Avrupa'nın diğer merkezlerindeki 

Türk basınını yoğunloaştırmamız dı~a açılmamızda öneml·i bir rol oynayacaktır. 

Öte ya.ından, ~ç kamuoyu ve basın-yayın organlarımızı da aydınlatmamız 

zorunludur. Bu şekilde kamuoyunun bilgisizlikten kaynaklanan yanhş tepkileri 
önlendikten öte, bürokratıyi·a, biolim adamıyla, sanatçısıy!a, ...... toplumun, her ke

siminin de tanıtma fa'l'liyetine lcatüması s·ağlanabilecektir. 

Ayrıca, yalnız başına gümrük mevzuatı ve aldığı kararlar 150 bin sayfayı 

geçen AT kuruluşları ile sağlıkh müzakerelere girebilmek için çok büyük çapta 

bir teknisyenler grubunun hazırlanması gerekecektir. 



II - LO Bi FAALiYETLERiNE GENEL BAKlŞ 

lngiltere, AT'ye üydik için 196l'dc başvurdu. 1963'de, Fran~a'nın veto 
suyla, başvurusu askıya •alındı (1). Bunun üzerine, İngiltere büyük bir tanıtım 

kampwyasına gii•işli. ülke ıiçindeki toanıtımıyla iç kamuoyunu harekete geçirdi 
ve toplumun tanıtım faıali.yetleııine katılmasını sağladı. Di~er yandan, AT üyesi 
i.ilkelerin başkentleııinde, basın-yayın organlarında ve başta Avnıpa Padamcn
toru olmak üzere yoğun bir tanıtım faaliyeti sürdürdü. 1973'de Topluluğa kabul 
edildi. 

Lobicilik, demokratik sistemlerde ·;asama sürecinin hayati bir parçasıdır. 

Lobicilik, çok çeşitli çıkar grupları tarafından yapılan, hükümet kararlarını 
etkcilemeyi amaçlayan fıaa]iiyetlerdir , 

Lobici, en gen·iş anlamda bal'ki grubu (dernek, sendika gibi) olup, ma
halli yasa organlarının kararlarını beHi amaçlar doğrultusundıa e~kileme faaliyeti 
sürdüren kuruluş veya kişidir. 

Ldbici, konusunda kesinlikle yoruma meydan vermeyecek kadar açı( bilgi 
salıibidir, «güvenilir» kişidir, pkar oyununun nasıl oynandığını bil·ir. 

Lobicilik, en 'iyi kullanılıını ıile hükümetlerin ve kuruluşların çalışma sü
recinde gerekli ve yararlı bir bölümdür_ Lobiciler, uzman teknisyenlerdir; en 
zor ve ka;rmaşık konuları açık seçik, anlaşılabiHr biçimde sunmada yetcnekli
dirler. Hükümet, komisyon ve parlamenterler içim ıkı9a belgeler, notlar, yasal 
analizler ve tasarılar hazırlarlar, kolay bulunmayan istatistiki bilgiler sağ!arlar, 

komisyon topl'antüarında konuşamk konuya aydınlık getirirler, çünkü konula
rında komisyon üyelerinden daha bilgilidirler. 

Lobiciler, halkla. i!ıişkiler uzmanıdırlar; kamuoyunu etkilemek için basın 

bültenleri, gazetelere mektuplar, konuşmalar, radyo programları, ilanlar ... ha

zırlarlar. 

(1) Steps to European Unity, O~ricial Pb. of the European Community, 

Luxembourg, 1985. p. 21, 26, 48. 
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Lobiciler, AT organlan üyelerinin yanı sıra, onların yardımcılan ve ko
misyon görevl ileriyle Ç3ilışırlar. Özellikle, karşı oy kulhnan üyelere aydınlatıc ı, 

ikna edici mektuplar yollarlar. 

Parl'am:::nterl erin kararları , çuk iinemli derecede bilgi kaynaklarını_ gerektir
mektedi;. Etki grubu lobiciler boşlukl·arı güvenilir bilgi kaynaklarıyla doldu

rurkı.r .. 

Üyeler için bilgi kaynakları şunlardır : 

- Yardımcıları, danışmanlan 

-- Komisyon göreV'lileriı 

- Komisyon toplantıl<arında dinlenen tanıklar 
- Dokümanlıar 

Lobicilerin çalışmaları bütün bunları kapsamaktadır. 

Lob>iciler üç genel gruba ayrılma:ktadır : 

- Bilgi Toplayıcılar: Sözkonusu kuruluş ya da konuyla ilgiN gizli veya 
açık istihbarat yapanlardır. GizN olanlar özel amaçlar içindir. Açık olanlar ka
muoyu şekiHendirmesi amacına yönel'iktir. 

- Temsilci : Çcğu, yasa:! danışmanlık çerçevesinde hukuk firmalarıdır. 

BeJıirli konularda uzmanlaşmış kuruluşlard1r. 

- Bıireysel Lobiciler: AT organları ve hükümet faaliyetlerinin müşteni

ierinin çıikarları doğrultusunda ya da karşıt durumlarda uyarıcı nitelikte olma

sına çalışırlar. 

Lobiciler görevlerini, 
- Hükümet ilişkileri 
- Halkla il'işk:iler 

- llişkileri düzenleyici istihbarat 
- Yasal danışmanlık 
- Diğer faaliyetle'r 

gibi çeşitli şekillerde gruplandırırlar. 

Ba~kentlerde lobi faaliyeti'erinin ön:mıli bölümünü yabancıların faaliyetleri 

oluşturmaktadır. Büyükelçiliıkler, kendi lobi faaliyetlerinin yam sıra, lobici ve 
lo~i firmaılan kiralama·ktadırlar. Ayrıca, etnik baskı gruplan ile ana ülkeleri 

' İçin destek sağlama faaliyeti 'içindedirler. Lobiciliğin dünyada en gelişmiş ol
duğu ülke ABD'de, lobiciliğin ustaları olarırk nitelendirilen Yahudiler fevka
lade etkindirler. İsrail lobisinin gücü, üyelerinin 11itelik, nicelik, organize ve da

va/arına bağlılıklanndan kayna!klanmaıktadır. Lobi faaliyetlerini yürüten ba~lı

ca .kuruluşları AIPAC (American !srail Public Affair Cornmittee - Amerikan -

tsrait Kamu İşleri Komitesi) dır. Ayrıca, Amerikan Yönetiminde, Temsilciler 
Meclisi, Senato ve bir çok önde gelen kuruluşlarda kil·it noktalarında görev al-
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mışlard1r. ABD'de en büyük üç TV şebekesinde'lı NBC ve CBS'nin orta:k·ların

dan olup, en yüksek tirajlı ve siyasi etkinliğe sahip «New York News 
(1 554 604, Pazar: 2 202 601)», New Yoıık Times (949 380, Pazar: ı 435 330)» 
ve «Washington Post (601 417, Pazar: 827 938)» un sahipleridirler. 

ABD'de, Yahudileri •izleyen en başarılı lobiciler ıse, Yunan asıllı Amerika
hlardır. Onların lobi faaliyetlerini yürüten organizasyonları AHI (American 
Hellenic Institute - Amerihn - Elen Enstitüsü) ve AHEPA (American Hellenic 
Educa;tional Progressive Association - Amerikan - Elen İlerici Eğitim Derneği)'

dır. Yunanl1lar da, Amerikan Yönetimi, Temsilciler Meclisi ve Senatosunda, 
ayrıca diğer kuruluşlarda önemli pozisyonlar almayı başarmışlardır. 

ABD'de bir diğer blşarılı lobi, Ermeni lobis::dir. On:ar da aynı şekilde lobi 
'kuruluşları Ermeni Me'chsi (Armenian Assembly of America - Amerikan Er
men·i Dernekl..ri)'ni oluşturmuşlardır. Amerikan Yönetimi, Temsilciler Meclisi 
ve Senatosunda ve diğer önemli kuruluşlarda görev aldıktan başka, önde gelen 

üniversitelerde kürsüler •kurmayı başarmışlardır. (1) 

(1) ~yrıntılı bilgi için : N. Nisa Baynmoğlu, Amerika Birleşik Devletlerinde 
Lobi Faaliyetleri. Dış Politi•ka Enstitüsü, Ank·ara, 1985. 
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lll - LOBI FAALIYETLERINDE UYGULAMA 

A) TEKNlKLER 

1. Doğrudan Temas 

En etleili olanıdır. Bir ülıke adına lobi yapanların hedefle do~udan, !kişi

sel, yüzyüze •ilişlcisidir. Bu şekilde lobi çok defa komisyon dÜZeyinde olur. Ko
misyonla.rda ·konunun oLuşumu ile ıtek11ik yönleri haıkkında bilgi verilir. lfa

delerde hukuk. diJıi kullam!ır. Komisyonl•uda söz alacak konuşınıacılar (bağımsız 
uzmlnlar, •dgili kuruluş temsilcileri, ~ş adamları ya da iş çevrelerinden i1gil•i ·ki
şder, .. . )ın listesi, ayrıca konuyu destekleyen Pa'l"lamenter ve diğer AT organları 

üyelerinin adları gibi husu~ıar belirtilir, 

ı~ Mahalli Düzeyde Halkın LoiJi Faaliyetlerine Katılması 

Çıkar sahipleri (Türkiye'deki Türokierden başka, örneğin; Federaıl Almanya' 

da·ki Türk işçileııi, aileleri ... )nin ilgili •komisyon üyelerine, Parlamenterlere, basın -
yayın organlarına mf!jktup yazmak, telefon etmek, ziyaretlerine gi·tmek gibi yön· 
temlerle harekete geçirmeleridir. Bu şekilde . dikkati çekme• sağlanır. 

ÖzeHikle mektup gönderme yöntemi bir ..,kitle propagandası olarak nite· 
lendirilmektedir. (1) 

Ayrıca, yüıiiyüşler düzenlemek, dava konusu olan haBerde mahkemelerde 
tan~klık etmek, üniversite, demek, vb. yerlerde konferanslar vermek, panellere 
katılmak gibi yöntemler de dikkati çekmede yarar!J olanlardır . 

3. Kollektif Lobicilik 

Çağımızda lobicilik artrk. kollektifleşmiştir. Bir komisyon üyesi tile ten:is oy
namak yeterli olmama:ktadır, Lobicinin libiciye lobi yapması olarak nitelen
dirilen kolleklif lobicil1Jı:te ilconuyla :ilgili bilgi a-lışverişi, konunun şelcillendiril -

(1) Current American Government, Congressional Quarterly Jncorporated, 
Washington, D. C., Spring, 1982. 
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mesinde karşı tarafı elkiJeme, taktik ve stratejilerin t:artışılm ası, vb. ola

naoklar yaratılmaktadır (Örneğin; Yunanlı lobicilerle Türk lobicilerinin birbir
lerini etkilemeleri gibi) . 

B) YÖNTEMLER 

Modern lobicilikte kalite1i analizler, temel unsurları yansıtır biçimde açık, 

derlıi toplu özetler, teknik belgeler etkinlik yaratmaoktadır. Bir Parlamento ko

misyonu içıin konunun xıt yönlerini de açrklayan bir uzmanın görüşlel'inden da
ha bilgi saAlayıcı ve yararlı bir şey yoktur. Mesajın iyi ya da kötü; ayrıntılı 

egoistçe veya fedakarlık özelliğinde; liberaılist ya da tutucu olmasından çok, 
aldatıcı olmaktan uzak, akıllıca bilgilenclirici, yalın, açık ve aniaşıimaJı kolay 

olmarı önem ~aşımaktadır. 

Üyeler ve yardımcılarıyla ilişki kurmada öğle yemekleri, büro ziyarelleri, 
telefonlar, onuruna partiler düzenleme, devam e'ttikleri !kulüp, ... gibi yerlerde 
rastlaşma imkanları aramanın yanı sıra. üyelere çok sayıda mektup yollama gibi 

yöntemler yer alma1ktadır. 

ı. Üyelere Yamıak 

Yazışmalar, doğrudan kişisel olabildi~i gibi, kiralanmış halkla üişkiler ve 
hukuk firmaları aractlığıyla da sağlanabilir. Yazışmada 'kurallar: 

- Doğrudan ve gerek duyulduğu an yazma·k {sessiz kalmak :karşı görüşe 

meydanı boş bırakacaAı gibi, hemfikir olmak gibi bir ·izlenim de doğurabilir) 
- Olabildi~ince açık, !kısa (tek sayfa ya da daha az) yazmak 

- Tek bir ikonu ele almak 
- özel düşünceleri yaınsıtmak 
- Konu, ha:len ele alınmış durumda ·ise, ilgil·i yasa ya da kararlara atıfta 

bulunmaık, ;ilgili üyeler.in görüşlerine değinmek 
- Yapılınası istenileni açık, kesin şek•ilde anlatma,k, savunma şekil ve ne-

denini belirtmek 
- Destek ya da ıkarşı tutum gösterilmesini isternek 
- Geçmişteki tutumianna atıfta bulunarak, ıiJgiyi yansıtmak 

- Slogan ya da kalıplaşmış ifadeleri tekrarlamamak 

- Büro adresine yazmak 
- Cevap alındığında tezi güçle'ndirmek için yazışmayı sürdürmek, cevaba 

tepkiyi yansıtmak. 

21 Basın - Yaym Organianna Yamıak 

Gazete, dergi sütunlarında yer alan mektuplar, üyelerle bir ilel:i~irn yönte
midir. Üye, aynı biçimde cevaplamayabilir, ama konuyla daha fazla ilgi1enme 
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ihtimali artar. Ayrıca , konuya başkalannın da dikkati çekilmiş ve onların da 

görüşler.iıı:ri beNrtıneleri için zemin hazırlanmış olur. 

Aynı şekilde, bir radyo ya da TV'ye yoUanacak mektuplar ilgili bir prog

ramın içeriğini oluşturabilir ya da bir ıkarşıt görüşü besleyebilir. 

3. Üye ya da Yardımcısıyla Görüşmek 

Görüşme hazırlığında üyeler, yardımcıları ve çevrelerini kişisel özeilikleriy

le tanımak, nasıl çalıştıklarını bilmek, ne tür bilgi ·istediklerini öğrenme<k ge

rekir. Daha sonra onları yakalamak konunun komisyonlarda ele a!Jınmasını 

sağlamak ve konuyu geliştirip, sunuşa hazır duruma getirmek sözkonusudur. 

Yardımcıların üyeler üzerinde etkinhkleriniın bir nedeni bilgi ve belgelere 

dayalı fferçekler . sunmalarıdır. Yardımcılarla i~birliği hem lobiciye, hem de yar

dımcıya yarar sağlar. Yard!mcı, bu şekilde .Jobiciden bilgi edinir, işi kolayla

şır, çok çı:ı.lışma duygusunu tada·r. (Bu nokta göründüğünden çok daha önemli

dir dos~luk, sempabi, saygınlık görür. Buna ık<arşı.lı.k lob:ci de üyeyi eLki•lemede 

en mükemmel poııisyonda bulunan birisini kazanmış olur. 

4. Komisyonlarda Görev Almak 

Komisyonlar, propaganda forumlarıdır. 'tyi ·konuşma yeteneğinde olan ılobi

ciJer, ·konularıyl.a ilgil.i komi s yonlıaırda konuşab:~irler . Gereğinde bu tür konuş

ma metinleri yazan bürolıardan yararlanıJıabilmektedir. 

!ıdır. 

lıdır. 

özen gösteriılınesi gereken hususl·ar şunlardır: 

Met:n kısa, öz, doğru, gerçekiere ve olabiLdiğince be<lgelere dayalı olma-

Konuşma metn in in birer kopyası önceden gazetelere yoUanmalıdır. 

- Sorular s<tkin, sabırJ.a, gerçekiere dayalı cevaplandırılmalıdır. 

- Top~antı sonucu metnin birer kopyası komi-syon üyelerine yoll·anma-

C) ARAÇLAR 

K·amuoyu oluşturmada en etkin araçların başında kitle iletişim araçları 

gelmcık:tedıir. Avrupa basın ve yayın organları yönlendirici nitelikte etk:in bir 

organizasyondur. Bu durunı, pobti kacıl'arın kendileriıti sürekli geliştimlelerinde 

zorunlu bil- faktör oluşturmaıktadır. 

Basın ve yayın organlarının yorum bölümleri en etkin olanıdır. Kişiler 

y:ı. da kuruluşiar bu bölümlere sürekli haber bültenleri, broşürler, araştırmalar, 

aııaştLrmal·ara ışık tu~acak belgeler, ... yollayab ili·r, ıkişisel temasl'ar kurabilirler. 

Bu yöntem, yayın organlarını besleyerek, et'ki saığloamada başta gelmektedir. Ay-

8 



nca, kişisel görü~ler gazete sütunlarınd:ı, radyo ve televizyonda, haber veya 

panellerde ... yan5ıtıqabiloir. 

Bundan başka, dedikodu yazarları, eğlence maga.lJinleri ıi]ıanlıar, ... kamuoyu 

oluşturmada y•arari•amlabilecek diğer araçJıardır. 

Çeşitli kulüpler, dernekler, üniversiteler, vb. yerlerde konuşma·lm (konuş

macı ki·ral·am·ak, konuşma metni yazdı~mak mümkündür), kısa, tanıtıcı film, 

dia gösteriieri, sergiler amac:ı. ulaşınada etkin araçlıar arasında yer almaktadır. 



IV - LOBi FAALiYETLERiNiN HEDEFLERi 

A) AVRUPA EKONOMIK TOPLULlJGU (AE'D YA DA AVRUPA 
TOPLULU{;U (A 'D 

Avrupa'da lkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden henüz sıyrılmış in

sanlar yüzyıllardır süregelen AvruJla içi çatışmalara son vennek amacıyla, 

birleşme yoluyla harış özlemini canlandırarak, Avrupa halklan arasmda ~:irtikçe 

sıkılaşan bir birliğin temellerini kurmak istediler. 

Savaşın, Avrupa'daki doğal kayna,kların payla.~ımınd-an çıkttığı bilincini 
taşıyan Batı Avrupalı altı ülke; FRANSA, FEDERkL ALMANYA, JTALYA, 
BELQtKA, HOLLANDA ve LüKSEMBURG ·ilk adım olarak 18 Nisan 1951 

de, Paris'te timzalad~kları antlaşmayla Avrupa Kümiir ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 

nu kurdular. Bu şekilde Avrupa'nın toplam kömür ve çehk üretimi bir tek 

uluslarüstü kuruluşun sonunlutuğu altında denetieniyor ve kıt'adaki geleneksel 
düşmanl·ar birbirlerine bağl-anıyordu. 

Paris Antlaşma.c;ı'nı imzalayan altı üJike 25 Mart 1957'de, Roma'da iki ant
laşma ıimzaladılar. Bunlardan birisi; atom enerjisinin barış ve güvenLik yolun
da •kullanılmasını gerçekleştirmek amacıyla 1 Ocak 1958'de Avrupa Atom 

Enerjisi Topluluğu (EURATOM)'un ku;uluşu ile ilgiliydi. Diğeri; yine 1 Ocak 

1958'de bir ekonomik bütünleşme hare..:eti başlatan Avrupa Ekonomik Toplu

luğu (AET)- Ortak Pa::.ar idi. AET, altı ülke arasında başlatılan bütünleşme 

hareketini ekonominin tüm kesimlerine yaymayı amaçlaması nedeniyle, Avrupa 
Topluluğunu oluşturan üç topluluk (A!<.ÇT, EURATOM, AEn arasında en 
geniş k•apsa.mlı ol-anıdır. 

Gümrük birliğinin kurulması şu yollarla sağlanacaktı : üye ülkelerin top
lam ekonomik kaynakları; içinde mal, insan, hizmet ve sermaye alışverişinde 
her türlü dış ticaret engelini kademeli olarak ortadan kaldırmak ve iLgili mev
zuatı birleştirmek, dış dünyaya karşı ortak b:,r gümrük tarifesi uygulamak, 
mi-ll-i politfkalann yerini alacağı ortak bir tarım politikası i·le tarım ürünle
rinin ser-best dolaşımını sağlamak gibi. 

Topluluğa, Yunanistan'ın 15 Temmuz 1958'deki başvurusunu Türkiye iz
ledi. Topluluk jle aralarında 12 Ey/iii 1963'de Ankara Anttaşman (AA) ,jmza
landı. Antla~ma, 1 Aralık 19ô4'de yürürlüğe girdi. Türkiye, AA ile, Yunanis-
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tan gibi Topluluğa, Batı Avrupa'daki altı kurucu üyesinin taşıdığı tam iiyclik 

statüsü ile değil, ortak iiye statüsüyle katıldı. 

1973'de, AET'nin kurucu a:ltı üyesi, yeni· üç ülkeye tam üyelik kapılarını 

açtı; İNGİLTERE, İRLANDA ve DANİMAAKA'nın katılmalarıyla Topluluk 
üye sayısı dokuza yükseldi. Daha sonra, 1981 'de Yunanistan'ın tam üyeliğini, 

1986'da İspaiTlya ve Portekiz izledi. 

Halen 12 üye ıle devam eden Topluluk bugün gümrük duvarJannın indi

rimini büyük ölçüde başarmış durumdadır ve giderek siyasi birlik'e doğru )"'l 
a:lma!ktadır. Bu nedenle adından ekonomik kelime-;i düşürülerek, Avrupa Top

lulu,~u (AT) şeklinde anılmaktadır. 

1987 mali yılı bütçesİ (1) 36.313.424.475 ECU (2)'ya ufaşan AT, geljrlerini 

ithalattan elde edilen gümrük vergisi ve % l'e kadar ulaşan vergi iadeleriyle 

sağlamaktadır, 

Ancak, Akdeniz Bölgesi üUceler:ndeki tutumuyla omk sorunlar yarattığı 

da. gözlenmektedir. AT Komisyonu'ntın Akdeniz Politi'k:ası sapıama çalışma

ları sırasında ilgili Alkdeniz Bölgesi illkelerinde yaptığı Sorular Ankeri (3) so

nuçlarını yansıtmak üzere hazırladığı belgeye göre : 

- Ticaret : Topluluk ve ülkeler arasında çıkar dengesine dikkat edilme

miştir. Tavizler aşınmıştır. Topluluk ihrocat fonu ncGeniyle başka pa7.'arlarda 

hu ülkelerle rekabet durumu doğmuştur. 

- So!.yaJ politika : Topluluk, göçmen işçilere karşı düşmanca tutum ve 

ırkçı yaklaşım içinde bulunmuştur veya karşı önlem almamıştır. 

- İşbirliği : Bazı sektörlerde dağınıklık ve kısıtlayı~ı önlemler alınmıştır. 

Mali işbirliği yoktur. Mali yardım çok ıaz olup, değerini kaybetmiştir. 

- Genişlemenin etkileri : Topluluk, ihtiyaç.Jarırıa daha duyarlı hale gele

cek, kısıtlamalar artacaktır. Hassas sektörierin sayısı çoğalacaktır. 

J. AT Organları 

a) Temel Organlar 

Kurumsal düzeni Konsey, Komisyon, Parlamento ve Adalet Divam gibi 

ana kurultJ!?larla belirlenen, yardımcı kurutuşlarıyla birlikte 25 bini a.~kın kişinin 

çalıştığı Topluluk organları şunlardır : 

(1) AET Official Journal, -L 86,3.3.1987 
(2) ECU (European Currency Unit) :Avrupa Para Birimi(= 1 ECU = 1.02274 

dolar & 18 AğuStos 1986 itibariyle) 
(3) tktioıadi Kalkınma Vakfı (IKV), Yay., 5.1.1985. 
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i) Bakanlur Konseyi : Topluluğun, son sözü söyleyen karar organıdır. 

Üye ülkelerin genellikle dı .5iş lerıi bakanlarından oluşur. K:ararlar, oybirliği veya 

oy çokluğu (ağırlıklı oy) ile alınır. Oy çokluğu esasında 76 oy-lan 54 Jnün 

olumlu çıkması zorunludur. Tam üye:;k konusunda karar oybirliğiyle alın

maktadır. Üyelerin veto hakkı vardır. 

Başkanltk, üye ülkel er arasında yılın 1 inci ve 6 ncı aylannın ilk gün

leri başlayan altı aylık dön eml erle yürütülür. Her üye ü:kc kend i d !:: ndeki adı

nın ilk harfinin alfabe sırasına göre başkanlık yapar. 

Sıkanların çalışmalarını üye ülkelerin daimi delegeleri (biiyiik elçileri)' 

nden oluşan ve Coreper denilen Daim/ Temsilciler Komitesi hazırlar. Dışişleri 

bakanları her ay, diğerleri ise, konuları gerck.tirdi:kçe toplanır. Genellikle bir

biriyle çatışan milli çıkarlar arasında uzhştıncı bir nitebk taşıyan kararl1arı 

kesin ve bağlayıcıdır. 

Ayrıca, üye ülke hükümeıt başk,anlıarı tarafından o!uşturul:an Avrupa Top 

luluğu Konseyi vardır. Brüksel'de, yılda üç defa zirve toplantısı yapar. Top

luluğun en üst karar org;ı.nıdır. Strasbaurg'da toplıanan Avrupa Konseyi ~le 

hiçbir ilişkisi yoktur. Başkanlrk, Bakanlar Konseyi'ndeki gibidir. 

Bakanlar Konseyi 
Rue de la Loi, 170 

1 C48 Brüksel 

Tı;}l : 2346111 

Tlx : 21711 Counci,[ 

üyeler 

Başkıanlık Dönemleri 

1.7-31.12.1986: 

ı. ı -30.06.1987 : 

1.7- 31.12.1987: 

1.1 - 30.06.1988 : 

1.7-31.12.1988: 

1.1 - 30.06.1989 : 

1.7- 31.12.1989: 

1.1- 30.06.1990: 

ı. 7 - 31.1 2.1 990 : 

1.1 - 30.06.1991 : 

1.7-31.12.1991 : 

1.1 - 30.06.1992 : 

1.7 - 3 1.12.1992 : 

İngiltere 

Belçika 

Danimarka 

Federal Almanya 

Yunanistan 

tspanya 

Fransa 

lrlanda 

İtalya 

Lüksemburg 

Hollanda 

Portekiz 

İngiltere 

Dışişleri Baklanlan 
(Ekim 1987 itibariyle) 

Sir Geoffrey Howe 
Leo Tindemans 

Uffe Elleman- Jensen 

Hans- Dietrich Genscher 

Karolos Papoulias 

Francisr.o Fernandez Ordonez 

Jean- Bemard Raimond 

Brian Lenihan 

Giulio Andreotti 

Jacques F. Poos 

H. Van Den Broek 

Joa- de- Deus- Pinh~io 

Sir Geoffrey Howe 

ii. Avrupa Komisyonu: Topluluğun teknik düzeyde yürütme organıdır. 

K om i ser olarak adlandırılan 17 kişiden oluşur. Üye çoğunluğu F. Almanya, 



Fransa, İngiltere ve ttalya'dadır. Başkan, iki yıl için oybirliği ile seçilir. Üyeler, 

dört yıl için, hükümetlerinin oybirliği ile seçilirler. 

Komisyon, Brüksel'de, Berlaymont birrasında toplaoır. Nihai amaç, bu 

organ ın Birleşik Avrupa Devleti 'nin hükümeti olarak nitelik kazanmasıdır. 

Komisyonda kararlar oybirliği ile alınır. Yalnızca Sekreterya'sında 10 bin 

civarında, toplam 12 bini aşkın kişinin çalıştığı organ, Konsey'e öneriler hazır

lar ve bunların incelenmesi sırasında çıkacak görüş ayrılıklarını, Topluluğun 

ortak çıkarları doğrultusunda uzlaştırmakla yükümlüdür. Avrupa Parlamento

su'na karşı sorumludur. 

Avrupa Komi)>-yonu O) 

'Rue de la Loi 200, 

Wctstraat 200, 1049 Brüksel 

Tel : 235 1 1 ll 

Tlx : 21877 COM EU B 

Üyeler 

(Mayıs 1987 itibariy!e) 

Başkan 

Büro Şefi 

Büm Şefi Yardımcısı 

Danışman 

Danı~man 

Başkan Yardımcısı 

Büro Şefi 

Büro Şefi Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

Büro Şefi 

Büro Şefi Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

1Büro Şefi 

Büro Şefi Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

Büro Şefi 

Büro Şefi Yardımcısı 

Jacques Delors 

Pascal Lamy 

Günter Burghardt 

Michel Jacquot 

Jerômc Vignon 

Lorenzo Natali 

Paola Pensa 

Isabella Yentura 

Karl - Heinz Narjes 

Johannes Dohmes 

Herbert Josef Allgeier 

Franz Andriessen 

Carlo Trojan 

Robert Van Der Meulen 

Lord Francis Arthur Cockfield 

Adrian Fortescue 

Sebastian Birch 

(1) Directory of the Commi~ion of the European Communities, Office for 

the Official Publications of the EC, Luxembourg 1987. 
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Başkan Yardımcısı 

Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 

Başkan Yardımcısı 

Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 

üye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 

üye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 

üye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 

ü ye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 

üye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardım.:ısı 

Üye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 

ü ye 
Büro .)efi 
Büro Şefi Yardımcı~ 

üye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardım.:ısı 

ü ye 

Büro Şefi 

Büro Şefi Yardımcısı 

ü ye 
Büro Şefi 
Büro Şefi Yardımcısı 
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Henning Christophersen 
Bjarne Bladbjerg 
Lass Kolte 

Manual Marin 
Santiago Gômez · Reino Lecoq 
Carlos Munoz Betemps 

Claude Cheysson 
Philippe Soubestre 
Jean· Louis Giraudy 

Alois Pfeiffer 
Otto Dibelius 

Grigoris Varfis 
Achilleas Mitsos 
Marios Camhis 

Willy De Clercq 
Alexander Sclıaub 
Josef 'K.ortleven 

Nicolas Mosar 
Femand Thurmes 
Camille Becker 

Stanley Clinton Davis 
G rabarn Meadows 
Athony Brenton 

Ca.rlo Ripa Di Meana 
Gerarda Mombelli 
Enrica Varese 

Peter Sutherland 
Richard O'toole 
Colrn Larkin 

Antônio Jose Baptista Cardoso 
B cunha 

Eurico Luis Cabral Da Fonseca 
Pedro Miguel De Sampaio Nunes 

Abel Matutes 
Juan Prat 
Damian Hernandei'.: 



Avıupa Komisyonu Üyelerinin Sorumlu Olduklan Bürolar: 

Başkan Jacques Delors - Genel Sekreterlik 
- Hukukla tlgili İşler 

- Mali İşler 

- Sözcillük Hizmetleri 
- Ortak Tercüme ve 

Konferans Hizmetleri 
- Güvenlik. 

Başkan Yardımcısı Karl- Heinz Narjes - işbirliği ve Kalkınma 

Başkan Yardımcısı Lorcnzo Natali - Endüstriyel işler 
- Enformasyon Teknolojisi 
- Araştırma ve Bilim 
- Ortak Araştırma Merkezi 

Başkan Yardımcısı Frans Andriessen - Tarım 

- Ormancı.lık 

Başkan Yardımcısı Lord Francis Arthur - İç Pazar 
Cockfield - Gümrük Birliği Hizmeti 

- Verıgiterne 

- Mali Kurumlar 

Başkan Yardımcısı Hennig Christophersen- Bütçe 
- Mali Kontrol 
- Personel ve Yönetim 

Başkan Yardımcısı Manuel Marin - Sosyal işler ve İstihdam 

- Öğrenim ve Eğitim 

üye Claude Cbeysson - Akdeniz Politikası 
- Kuzey- Güney ilişkileri 

üye Alois Pfeiffer - Ekonomik işler 
- ıBölgesel Politika 
- İstatistik Bürosu 

üye Grigoris Varfis - Yapısal Araçlar Koordinasyonu 
- Tüketicinin Korunması 

üye Willy De Clercq - Dış İlişkiler ve Ticaret Palilikast 

üye Nickolas 'Mosar - Enerji 

- EURA TOM Arz Ajanst 
- Resmi Yayınlar Bürosu 

ıs 



'Oy e Stanley Clinton Davis - Çevre 

- Nükleer Güvenlik 
- Nakliyat 

Üye Carlo Ri pa Di M cana - Kurumsal Sorunlar 

Avrupa Vatandaşı ile 

İlgili Sorunlar 

Enformasyon ve 

Haberleşme Politikası 

Kültürel Işler 

Üye 

Üye 

Üye 

Peter Sulhertand 

Antonio Jose Baptista 

Cardoso E Cunha 

Abel Matules 

Avrupa Komisyonu Genel Sekreterliği 

Rue de la Loi 200, 

Wctstraat 200, 1049 Brüksel 

Tel : 235 1 1 1 1 
Tlx : 21877 COMBEU 

Genel Sekreter 

Genel Sekreter Yardımcı5ı 

Müdür 

(Kayıt işlerinden Sorumlu) 

Müdür 

tBakanlar Konseyi ilc ilgili iş lerden 

sorumlu) 

- Turizm 

- Avrupa Parlamentosu ile 

Ilişkiler 

Rekabet 

Balıkçılık 

-- Kredi, Yatırımlar ve 

finansman Araçları 

K üçük ve Orta 

Büyüklükteki Yatırımlarla 

Ilgili Politika 

David Williamson (1) 

Horst - Günter Krenzler 

Rodolphe Gachot 

Antonio Marchini Camia 

(1) D.ıha önceki Geneıl Sekreter Emile NoeLn, Floransa, European Un iver

sity Institute'e geçmesi nedeniyle, yerine Dav.id Wilhamson getirilmiştir. 
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GRCJT'l.I\R 

Müdür 

(Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik 

ve Sosyal Komite ilişkilerinden sorumlu) 

Müdür 

IBilgi Toplama, Ekonomik ve Sosyal 

Komite ile Ekonomik çıkar gruplarının 

ilişki lerinden sorumlu) 

Müdür 

(Dahili koordinasyondan sorumlu) 

Müdür 

(Merkezi Danışmanlık Grubundan 

sorumlu) 

lV~~ 1 rJ ,J 

:·· 

; •• ~J J 

1·• 

Jean - Claude Eeckhout tvekil) 

Hans Bed. 

Giuseppe Ciavarini Azzi (vckil) 

?-':\ 0 oH<o<e 
O, o~·l."l<İI 

•

' • 1 c,_, r~·ı ı '1 

L _ij 

A\'P. UPA Pf,RLM·lEr:TOSU S 1 YAS l Km·~ POZ ISYONU ( 1) 
(ll ŞuCac J')S:. ' Ce.!:;. du r:i~) 

(1) Emile Noel, Working Together, Cff. for the official Pb. on EC, Lux. 

1985, s. 30. 
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iii) Avrupa Parlamentosu: Yasama yetkisi bulunmayan «daııışnıa» orga

nıdır_ Üye ülkelerin kendi parlamentolarındaın gelen ve doğrudan halk oyu ile 

seçi len 518 parlamenterden oluşmaktadır. F. Almanya, ingil-tere, Fransa ve İlal· 

ya'nın 81 'er Parlamcnteri bulunmaktadır. Başkanlık, seçimledir. 

Parlamento'nun, Başkanlık Divanı (5'i Defterdar olmak üzere 20 kişi), 

Sckreterya ve Komisyonlar (18}ı bulunmaıktadır. Sekreteryası Brüksel'de, Ge· 

ne! Kurulu Strasbourg'da lop lana:ı Avrupa Parlamentosu, Topluluğun mali iş

lerini yönelir, bütçeyi denetler ; gerektiğinde reddedebilir .. Topluluk Komisyo

nunun çalışmalarını denetler. Güvensizlik oyu ile Komisyonu görevden alma 

yetkisine sahiptir. Ancak, Konscyin kararlarını vcto edemez. Parlamentonun 

görüşleri ve kararları bağlayı cı nitelik taşım az. 

Parlamentoyu oluşturan grupl3.r ulusal değildir. politik görüşlere göreı 

gruplaşılmaktadır. Grupların en küçüğü 2G üyet:dir. 

Avrupa Parlamentosu 

97 - 1 13, rue Belliard 

1040 Brüksel 

Tel : 4300 1 (Genel Sekreterlikl 

T !x : 2R94 EUPARL LU 

Avrupa Parlamentosu Başkanlık Divam (1) 

Raşkan 

Başkan Yardımcıları 

Si r Henry Plumb (Av. Dem.) 

N i co le Pery (Sos.) 

Sicgbcrt Alber (Av. Halk Par.) 

Enrique (Sos.) 

Horst Seefeld (Sos .) 

Mark Clinton (Av. Halk Par.) 

Mario Dido (Sos.) 

Pieter Dankert (Sos.) 

Guido Fanti (Kom.) 

Georgeos Romeos (Sos.) 

Thomas Megahy (Sos.) 

Roberto Formigani (Av. Halk Par.) 

Francois Musso (Av . Dem.) 

Luis Guillermo Perinat Elio (Av. Dem.) 

Rui Amaral (Lib.) 

(1) European Report (EP), Institutions and Policy Coordination, Brussel, 

January 23 , 1987 , s. 3 - 4. 

18 



Defterdarlar 

Avrupa Parlamentosu Komisyonlan 

Siyasi İşler 

Tarım 

Bütçe 

Ekonomik tşler 

Enerji 

Dış İlişkiler 

Hukuk İşleri 

Sosyal 1 ~ler 

Bölgesel İşler 

Nakliyat 

Çevre 

Gençlik 

Kalkınma 

Bütçe Kontrolu 

t~lem Kuralları ve Dilekçeler 

Kurums~·l tşler 

itimatnamelerin Tetkiki 

Kadın Hakları 

Kurt Wawrzik (Av. Halk Par.) 

James L. C. Provan (Av. Dem.) 

Ernest Glinne (Sos.) 

Hans Nord (Lib.) 

Angelo Carrossino (Kom.) 

Başkanlar 

Scrgio Ersini 

Juan Luis Colino Salamanca 

Pierre - Jean Cot 

Bouke Beumer 

Michel Poniatowski 

Jacques Mallet 

Christopher J. Prout 

Rodolfo Crespo 

Pancrazio De Pasquale 

Georgios Anastassopoulos 

Beata Weber 

Eileen Lemass 

Michael Mc Cowan 

Heinrich Aigner 

Raphael Chanterie 

Sergio Segre 

Giuseppe Amadei 

Jledy d'Ancona 
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25 Şubat 1987 Tarihinde Avrupa Parlamentosu Siyasi işler Komisyonu'n

da oylanan Ermeni Yanlısı Karar Tasarısında oy kullanım Parlamenterler şun

lardır : 

Kabul Edenler : 

Boesmans (Belçikalı, Sosyal is t), Giusseppe Amade ı (!talyan, Sosyalıst), 

Marques Mendes (Portekiz, Merkez). Yvcttc Fuillet (Fransız, Sosyalist), Cosle 

Florel (Portekiz, Merkez), Ephredimis (Yunan, Komünist), Gene Fitzgerald 

(İrlandalı, Merkez), Campinos (Portekiz Sosyalist), James Glyn Ford (Ingiliz, 

Sosyalist), Lydie Schmit (Lüksemburg, Sosyal ist), Baillot (Fransız, Komünist), 

Tzaun is (Yuna:n , Hri stiyan Demakrat) , Ernest Glinne (Belçikalı, Sosyal ist). 

Gerd Walter ( Alman. Sosyalist) . Klaııs Hansch (Alman , Sosyalist), Jean Bessc 

(Fransız, Sosyalist), Jaak Vandemeulebroucke (Raportör. Belçikalı), Papakyri 

azi z {Yunan, Sosyalist), Stanley Newens (Ingiliz, Sosyal ist), Ul'burghs (Belçi

kalı , Sosyalist), Dorothee Piermont (Alman. Ye~ il) Rene Emile Piquet (Fran

s ız. Komünist), Plaskoviti s (Yunan, Sosyalist). Lalla Trupia (!talyan. Komü

nist). Mario Zagari cltalyan . Sosyalıist. ) 

Reddedenler : 

Almedia Mendes (Portekiz. Liberal), Tom Normanton (Ingiliz, Avrupa 

Demokrat). Antoniozz i Dario (!talyan Hristiyan Demokrat), Lord Bethell (ln
gi lıiz Avrupa Dcmokr:ıt) , Delorozoy (Fransız, Libera l), Erik Biumenfeld (A,l 

man. Hristiyan Demokrat), Egon Alfred Klepsch (Alman, Hristiyan Demok 

rat), Nicolas Estgen (Lüksemburg, Hristiyan Demokrat), Ludwig Fellermaier 

(Alman, Sosyalist), Luc Beyer de Ryke (Belçika, Liberal), Otto Habsburg (Al

man , Hristiyan Demokrat), Pieter Danker (Hollandalı , Sosyalist), Gustavo 

Selva (İtalyan, Hristiyan Demokrat), Marlene Lenz (Alman, Hristiyan De

mokrat), Richard Balfe (Ingiliz, I şçi Partisi), Jean Penders (Hollandalı, Hris

tiyan Demokrat), Guimon Ugartechea (lspanyol, Hristiyan Demokrat), Elmar 

Brok {Alman, Hristiyan Demokrat) , John David Taylor (lngil,iz, Avrupa De

mokrat) Claus Tosksvig (Danimarka, Avrupa Demokrat), Azlasdair Henry 

Hutton (İngi liz, Avrupa Demokrat) , Dc~eg Prag (ingiliz, Avrupa Demokrat.) 

Çekimserler 

Sergio Ersini (İtalyan , Hristiya n 0 -!mc-krat · Si yısi i şler Komisyonu Baş

kanı), De Gucht (Belçikalı , Liberal). 

iv. Adalet Divam : 12 üye ülkenin atadığı hakimler kurulu ve 5 sav

cıdan oluşur. Görev süresi (i yıldır. Merkez. Lüksemburg'tadır. 
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Adalet Divanı, antlaşma hükümlerine aykırı davranışlar konusunda Ko

misyon'un hükümetlere karşı yaptığı başvuruları inceleyip, karara bağlar_ Hü

kümetlerin, Komisyon kararlarına karşı başvurularını, özel kişilerin başvuru

larını inceler. Divan kararları, belirli anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağ

ladı'ktan öte, antiaşmaların tartışmalı hükümler~nin yorumunu da yapmakta

dır. Böylece, hükümlerin uygulanma hiçimleri nctleşmektedir. Divan'ın karar

ları bağlayıcıdır, uygulanması zorunludur. 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın, Lahey'de hulunan Uluslararası Ada

let Divanı ile ilişkisi yoktur. 

b) Yardımcı Organlar 

i) Ekonomik ve Sm-yal Komite : Konsey ve Komite için bir danışma 

organıdır. üretici, tarımcı, taşıyıcı, iwi. tüccar, serbest meslek sahibi ve el 

sanatkarlarından oluşur. Brüksel'de toplanan ve 162 üyeden kurulu Komite, 

ekonomik ve sosyal politika açısından önem taşıyan her tasarı hakkında Ko

misyon ve Konsey'e görüş bildirir. Görüşleri bağlayıcı olmamakla birlikte, 

e-konominin her alanında faaliyet gösteren insanların kanaatlerini yansıttığı 

için etkili olmaktadır. 

ii) Avrupa Yr.:tınm Bıınkası : Kar amacı gütmez. Tüzel kişiliğe sahiptir. 

Lüksemburg'tadır. Ekonominin her sektöründe az gel.işmiş bölgelere yönelik 

işletmelerde modernleştirme, yeni iş olanakları yaratma amacı taşıyan proje

lere kredi sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. 

iii) Sayıştay : Avrupa Parlamentosu'nun girişimiyle 1975 Temmuzunda 

kuruılmuşıtur. Her üye ülkeden bir temsikinin oluşturduğu «hesap kontrol ko

misyonu» niteliğindedir. Ana görevi, gelir ve giderlerin denetimidir. 

c) Türkiye-AT Ortakhk Organları : 

i) Ortsklık Konseyi : Ortak devlet, Topluluk üyesi olmadığı için Toplu

luk kurumlarının işleyişine katılamayacaktı. Bu nedenle ortaklık için ayrı 

organlar gerekmekteyıdi. AT - Türkiye arasında imzala·nan A.A.'nın öngör

düğü Or~a<klık Konseyi, ortaklık rejiminin uygu!•anmasını ve gelişti-riime

sini sağlamakla görevli bir dm11ş111a ve Airiitme organıdır. Bir tarafta üye dev

letler, AT Konsey ve Komisyonu temsilcileri, öte tarafta Türkiye Hükü

meti üyelerinden oluşmuştur. Tavsiye ve karar yetkisi bulunmacktadır. Ka

rıarlıar oybirliği ile •alınır_ Ancak, ulu<>lıarüstü yetkiJeri yoktur. Taraf

lar, kararları kendi iç hukuk düzeninde uygulamakla yükümlüdür. Kararları 
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bağlayıcı nitelikte olup, gereğinde konuları Avrupa Topluluğu Adalet Divanı' 

na götürebilir. Yılda iki defa toplanır. 

ii) AT-Türl{iye Kanna Parlamento Komisyonu : Türkiye Büyük Millet 

Meclisi (TBMM) ve Avrupa Parlamentosu'nun 18'er üyesinden oluşmaktadır. 

;Yılda en az 2 defa toplanır. Ortaklık çerçevesinde tüm sorunılarla ilgi•lidir. 

Karar yetkisi yoktur, yalnızca tavsiye kararları alabilir (Komisyon çalışma

ları Türkiye'nin Parlamenter temsilcileri bulunmaması nedeniyle son dönemde 

fiilen sona ermiştir.) 

2. A T'de Bir 'Karann Alınması Süreci : 

İşlemler, sırasıyla Komisyon, Konsey, gerekiyorsa Palilamento ve yine 

gerekiyorsa Ekonomik ve Sosyal Komiteden geçer. 

- Komi!>yon'da : Konu, Komisyon'un ilgili toknisyenleri tarafından «tek

nik» düzeyde söz konusu taraf veya komisyonlara danışrlarak, incelenir. El

de edilen bulgularla bir çalışma belgesi hazırlanır, Komisyon'un ilgiii üye

sine sunulur, üye, gerektiğinde Parlamento'nun uzman komisyonu da dahil, 

uygun bulacağı danışmaları yaparak. geliştirJiği ça/ıyma belgesini Komis

yon'a verir. Komisyon, •kendi servislerince yerriden ele alınan çalışma belgesi 

ni haftalık genel kuru1 toplantısında inceler. Çeşitli ülkelerin eğilimlerini tar

tışara •k, ünerisinin kesinleşmiş şekli ola11 karar taslağını Konsey'e sunar. 

- Konsey'de : Komisyon, daha önce Ekonomik ve Sosyal Komite'ye da

nışmamışsa, Konsey kendi çalışmalarını hazırlamakla görevli Daimi Temsil

ciler Komitesi'ne •karar taslağının bu kurumlara sorulup, sorulmayacağını so

rar. Gerekiyorsa, danışmalar yapıldıktan sonra konu, Konsey çerçevesinde bu 

i~le görevli üye ülkeler uzmanl:ırından oluşan çalışma wubunca incelendik
ten sonra Daimi Temsilciler Komitesi'ne sunulur. Komite, taslak üzerinde te

mel tartışma'ları yaparak, son şekliyle Konsey'e sunar. Komitece kabul edi.]en 

tasla'k!ar müza,kere edilmeden !<Jesinleşir, resmi gazetede yaymlanıp, yürürlüğe 

girer. Komite'de anlaşmaya varılamazsa, konu Konsey'de tartışılır. Uzlaşma 

sağlanırsa, karar kesinleşir. Tersi durumda taslak, yeniden Komite'ye gönde

rilir ve anlaşma sağlanıncaya kadar çaJI'~maJar sürdürülür (1 )_ 

(1) Tam üyelik başvuruları Roma Antiaşması'na değişiklik getiren Tek Avrupa 

Sözleşmesine göre artık Parlamento tarafından da oylanıp, kabul edilmek 

gerekecektir. Anca;k, bu sözleşme Tür~iye'n:n res:mi başvuruda bulunduğu ta

rihte yürürlüğe girmediği için, tam :.iyeliğ i mizin Avrupa p,arlamentosunca da 
oylanınası gerekmemektedir. 
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EKONOMİK 

VE SOS Yt1L 

KONİTJ:: 

İ h tl SuS Bul . 

TOPLULUGlJN KAit :\R PROSEDÜRü (I) 

.~- : .. r. \' 

l ;; :'. ,j ·· ·/ N 1 
DI· N J; ·-·; 

.r;;isy r;:ı. ır 

,:., i' .. 

- Topluluk Mevzuatı : Tümü ilc İ\ hukuku n üstünucdir. Bu nedenle Top· 

luluk içi nde mevzua t hiitünieştir il nı es i yo lunua hü yü k ölçülle çaha gö~teril· 

miştir. 

Mevzuat türleri şunla ruı r: 

- TliLüklcr : Teme-l nıevtuatı oluştu rurlar. Ulusal yasala rın önünde olup. 

doğrudan uygulanırlar . 

- Yöncrgclcr : Tüzü kl erlc L:'i etkili ol up, doğrudan değil, ama iç huk uk 

düzeninde (yasa, karar, yöneınıe lik gibi) uygula nı r. 

- Kararlar : Bir üye ülkeye. hir Topluluk kuruluş veya dzel ve tüzelk işi· 

!ere yönelik olup, u ynıa zorunluluğu hulunmaktad ır . 

- ünerHer ve Görii'ilcr : Dilek n ite l iğ i taş ır l:ır. 

(1) Em ilc Noel, Working Togcthcr, Off. for the Off:cial Ph. on EC, Lux. 19S5. 

s. 6. 
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3. A T'ye Tam üyelikte Hukuki İşlemler 

Roma Antla~ma,sı'mn 237 nci maddesi AT'ye katılma koşuHarının belirle

miştir. Buna göre : 

- Coğrafi Koşul : Tam üyehk için başvuran devletin kesinlikle A vrupalr 

Devlet olması gerekmektedir. 

- Hukuki Koşul : Tam üyelik daha önce üye olmuş devletlerin oybirliği 

ile alacakları ıkarar sonucunda gerçekleşebilir. Bir üye devlet veto ederse, tam 

üyelik gerçekleşemez. 

- Politik Koşul : 237 nci Madde'de yazılı olmasa da, yeni katılacak üye

nin klasik anlıamdta demokratik bir ülke niteliği ta.~ıması istenmektedir. Aday 
ül!kenin, kesinlikle özgür seçimlerle belirlenmiş, en az iki veya daha çok partinin 

temsil edild~ği bir parlamentosu bulunma·lıdır. 

- Ekonomik Koşul : 237 nci Madde'de beLirlenmiş olmasa da, aday ül
kenin belli bir ekonomik gelişmişlik düzeyi'ne sahip olması gerekmektedir. An
cak. bu koşul katı ve kesin çizgilerle yorumlanmamaktadır. 

A T'ye tam üyeli•k oybirliği kura:lı nedeni.yle giderek zorlaşmaktaJır. AT 

ulusl.ırarası nitelikıte değil, uluslarüstü l.>ir yapıya sahiptir. Konsey'de oy çok· 
!uğu ile ahna.n herhangi bir kararı, üye bir devlet, önce karşı çıkmış da olsa 
ve azınlıkta kalsa, iç hukukunda doğrudan ve zorunlu uygulamak durumunda 

olacaktır. {l) 'Kısaca, Topluluk organian kendisine devredilen egemen haklar 
sayesinde, üye Devletlerin tümü için ve bu Devletlerin iç hukuklarında doğrudan 
uygulanan normlıarı oluşturabilmektedi.r. 

AT üyesi devletler bu nedenle kendi Anayasalannda yer alan egemenlik 

ulusundur şeklindeki kuralın yerine, Anayasalannda değişiklik yaparak, ege· 
menliği Topluluğa tanıyan bir yöntemi benimsemişlerdir (2). 

(1) Roma AnUa~masının 148 inci Maddesi üye devletlere belli ağırlıklı aylar 
tanımaktadır. Buna göre, «dört büyükler», F. Almanya, İngiltere, Fransa, 
ltaJ!ya'nın lO'ar; İspanya'nın 8; Belçika, Hol·Landa, Yunanistan, Portekiz'in 
5'er; Danimarka, İrlanda'nın 3'er; Lüksemburg'un ise 2 oyu bultınmakta
dtr. Toplıam oy sayısı 76'dır. Oysa, Konsey 54 oyla karar alıabilmekte ve 

yedi üyenin oyu bunu sağlayahilmekted'i.r. öteki 5 üye karşı çıksa da, 
kaırar veya •tüzük bir ıkez çıkarıldığında, bunu iç hukukunda uygula.maık 

zorundadır. 

(2) F. Arsava, Avrupa Toplulukları Hukuku ve bu Hukukun Ulusal Alanda 
Uygulaıunı>sından Doğmı Sorunlar, SBF Yay. Ankaıra, 1985. 
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- Hüseyin Pazarcı, Ulushararası Hukuk Açısından Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun Yaptığı Antlaşmalar, SBF Yay. Ankara, 1978. 

- Milliyet, Y. Doç. Haluk Günuğur, AET'ye Tıını Üyelik Öncesinde 
Yükümlülüklerimiz - Anayasa Değiştirilmeli, 17 Nisa.n 1987. 



B) AT ÜYESI üLKELERIN AT IŞLERiYLE tLGtLl RESMI NtTE
LİKLt KİŞİLERl, TüRKİYE lLE İlGİLİ BAZI AVRUPA PARLAMEN
TOSU üYELERİ VE BASlN- YA YlN ORGANLARI (1) 

1. F. ALMANYA 

Re!ıomi Nitelikli Kişiler 

Dışişleri' Bakanı 

Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Dışişlerinde Görevh Devlet Bakanı 

Dışişleri Akdeniz Dairesi Bac;kanı 

Şansölye Helmut Kohl'un AT Işleri 

Danışmanı 

Dı şişleri Danışmanı 

Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanı 

('.alışma ve Sosya l Düzen Bakanlığı 

lv1 üsteprı 

Hükümet Sözcüsü (Müsteşar) 

Rilim ve Poli tika Vakfı 

Türkiye Masası Şefi 

Padamenter (Sosyalist) 

Parlamenter (Sosyalist) 

Parlamenter (Hrist iyan Demokrat) 

Parlamenter (Hristiyan Demokrat) 

Parlamenter (Hristiyan Demokrat) 

Basın- Yayın Organları 

- Gazeteler (Günlük) 

Hans-Dietrich Genschcr 

5300 Bonn 1 
Adc-naueralle 99-103 

Tel : 0228- 170 

Tlx : R-86591 

Jrnıgard Adam Schwatzcr 

Lutz Stavenhangen 

Dr. Karl Hei nz Kuhna 

Andrcas von Stechow 

Dr. Peter Hartınann 

Norbert Blüm 

Wolfgang Vogt 

Friedhelm Ost 

Dr. He:nz Kramer 

Ludwig Fcllernı aicr 

Kl·aus Hansch 

O~to Habsburg 

Marlen~ Lenz 

E:m:ır Hrok 

Beriiner Morgenpost : 10J::; Bt:rl in 61, Kochstr . 50, Tel : 030-2591 C. f;ax : 

251 08 28, Ya. Iş. Md. : Johannes Otto, Trj · 180000 

Ruhr-Nııchrichten : 4600 Derınund 1. Westenhellweg S6, Tel : 0231-J4(ıl. 

Fax : 1946276, Ya. Iş . Md . : Florian Lensing-Wolff. Trj : 253 000 

fl) Üye ü'l•kelerin sıralanması Konsey'de sahip oldukları ağrrlıklı oy esasına 

göredir. (Ağırlıklı oylar içıin bkz. s. 24) 

25 



Rhcinische Po<ıt: 400(} Düsseldorf I, Pf? l 135, Tel: 0211-5051. Fax: 

5052555, Ya. 'tş. Md.: Joachim Sobott:ı, Trj: 395 000 

Westdcutschc Allgemcine Zcitung : 4300 Essen 1, Friedrichstr. 34, Tel 

2020-20640, Fax : 2064841, Ya. Iş. Md. : s:errfride Maruhn. Trj : 660 000 

Franklurter Allgemcine Zeitung : 6000 Frııüf:.ırt 1. Hellerhoftstr. 2, Tel 

069-75910, Ya. Iş. Md. : Bruno Dechamps, Trj : 35J OC:J 

Frankfw1er Ncı.ıe Prc.,-.;c : 600G f'rankfL!rt I. Frankcnallee 71, Tel 

069-75011. Fax: 7501211, Ya. Iş Md.: Werner Writhle, Trj: 129000 

Fnmkfurter RLmdschau : 6800 Frank~u~l 1 Gr. Eschcnhe:mer Str. ((ı. 

Tel : 069-21991, Fax : 2199590, Bş. Ya.c:ır : W~rn :: r Ho:zer, Trj : 196 000 

Bild Zeitung : 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilheılm-Str. 6, Tel : 040-3471, 

Fı:x: 345811, Y. iş. Md.: Hours! Fust. Trj: 5 400 000 

Hamburger Abend!Jk.ıtt : 20CO Hamburg 36 Kaiser-Wil•helm-Str. rı. Tel 

040-3471, Fax: 2170010, Gn. Yay. Md. : Klaus Korn. Trj: 2RCIOOJ 

Kölner-Stndt-Anzeiger : 50CO Köln 1, Breite Slr. 70. T d : 0221-20511. 

Fax : 8882361, Bş. Yazar: Hans Schmitz. Trj : 263 COO 

Kö!nisclıc Rund~hım : 5C0:) Kökı. 1, Sto:kgassc 25, Tel 0221-1 fi320. 

f'ax : lfi323RI, Gn. Yay. Md. : Jürgen C. Jagla, Trj : 160000 

Buycmkuricr : 8000 München 2, Nvmphenburger Str. 64, Tel OX9-1200-II. 

Fax : 1293050, Bş. Yaza r : W. S~.:harnagl. Trj : 170 080 

Miinclıner Mcrcur : 8000 M ünehen 2, Paui-Hayse-Str . .., T .ı OR9-5206C, 

Fax: 530(ı640. Ya. i'). Md. : Alfons Döser. Trj: 167 000 

Süt.ldet:ıt~lıe Zeitung: 80~0 Mün.:hcn 2, Send li nger Str. 80. Tel : OR9-21X30. 

Fax : 524R28, Gn. Yay. Md. : Dieter Schröder, Trj : 350 OGO 

Nümbergcr Nı:ıchrichten: 85CO Nürnberg 1, Marienplatz 5, Tel : 0911-2160, 

Fax : 2162326, Yazarlar : H. G. Merkcl, Bruno Schnell, Trj : 340 COO 

Stutıgarter Zeituııg: 7800 Stultgart <;O, Plienn :nger Str. 150. Tel: 0711-72C51, 

f'ax : 72053fXl, Bş. Yazar : Dr. Thomas Löffelhdz. Trj : 1 (ıJ 000 

- Gazeteler (Haftalık) 

Die Welt (Pazar) : 200() Hamburg 36, Kaiser Wilhelm-Str. I. Tel : 0403-171, 

Fax : 217001777. Ya. iş. Md. : Manfied Geis t. Trj : 336 COO 

Die Zeit : 2000 Hamburg 1, Spe~rsort 1, Tel : 040-32800. f'ax 327111, 

Gn. Yay. Md. : Helmut Schmidl, Trj : 398 000 
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- Dergiler 

Stern : 2000 Hamburg 36, Gruner-Jahr, Ferburgstr. 50. Tel 040-41 I 81, 

Fax: 211824 

Dcr Spiegel -l(ı50 Gelsenk irchen-V, AV Ge[<;c:ıdruck, Knappcnstrt, 23. 

Tel : 0209-25683 

- Radyo- TV 

ARD-TV (Arbe:tsgemeinschaft der öffentlichrecthlıiche n Rundfunkanstalten 

der Bundesrepubl'ik Deulschland) ; 8000 Müncden 2, Arnulfstr. -ı~. Tel: 

089-590.0001 T:lx : 05 .22480, Prog. Md. : Dietrich Schwarzkopf, Koordinatör 

(Aktua:lite) : Martin Schuze 

WDR-TV (Westdeutsc<her Rundfunk): Appellhofrlıa~z 1. Köln ı. Tel: 2201, 

Gn. Md. Il . Toldte 

Zweltes Deutsches-TV : 6500 M aint 31, P F. 40 40, Essenheimer Landstr, 

Tel : 0049-{ıl3ı-7oı, Tlx : 04-187930, Gn. Md. : Prof. ıOieter Stolte 

Rias Berlin (Radyo) : ı 000 Berl in 62, Kufstciner S tr. (ı9, Tel : 30-S 50 30, 

Tlx : ı -83 790, Fax : 8503-3 90, Md. : Dr. Peter SChiwy 

Dct:tsche Welle : 5000 Köln 1. Raderberggürtd 50, Pnstfach 10044. Tel 

0221-3890. Tlx : 8-888485. Gn. Yay. Md.: Josef M. Gerwald 

2. INGILTERE 

Resmi Nitelikli Ki')ilcr 

9ışi~leri Rakanı 

Dı }işler.i Bakan Yardımcısı, 

s:r Geoffrey Howc 

Foreign and Common We.ılth 

Office 

Down;ng Sır. SW ı A 2 AL, 
Londra 

Tel : Ol -233-3000 

AT Işiertnden Sorumlu Devlet 13akanı Lynda Chalker (Mi l!etvekıli) 

Dışişleri Ba:kan Yardımcısı, 

Türkiye i:le İlişkilerden Sorumlu 

Devlet Bakam 

Dışi~leri Bakanlığı AT Daire!;inden 

Sorumlu Müsteşar 

Baroness Young 

Rwranwick, JMG 
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Dı)işlcri Bakanlığı AT Dairesinden 

Jngiltere-AT 'İiişkilerinden Sorumlu 
Müste)ar: 

Dışi)leri B~kanlığı AT Dairesinde 

Dış Uişkilerden Sorumlu Müste~ar 

Parlamenter (Sosyalist) 

Parlamenter (Sosyalist) 

Parl•amenter (Avrupa Demokrat) 

Parlamenter (Avrupa Demokrat) 

Parl•amenter (Avrupa Demokrat) 

Parlamenter (Avrupa Demokrat) 

Parramenter (Avrupa Demokrat) 

Parlamenter (İşçi Partisi) 

Basın- Ymyın 0)'23nlan 

- Gazeteler (Günlük) 

J. S. Wall 

J. A. Shcphcrd 

James Glyn 

Stanley Newens 

Tom Normanton 

Azlasda ir Henry Hutlon 

Dcrcg Prag 

John David Taylor 

Lord B!!ithell 

Richard Balfe 

Dsily Express : 121-128 Fleet Sır , EC4P 4JT Londra. Ya. iş. Md. 
Nicholas L:Joyd, Trj : 1 902 425 

Daily Mıdl : Carmelite House. EC'-1 OJA Londra, Ya. Iş. Md. Sir David 
English, Trj : 1 815 056 

Dcily Stmr : Great Ancoats Sır. Manchester, M6C 4HB. Tel O<i 1-236-9575, 
Tlx : 668773, Bş. Yazar : Lloyd Turner, Trj : 1 454 727 

D~ıily Tclegrı::ph : 135 Fleel Slr. EC4P 4BL Londra. Tel 01-353-4242. 

Tlx : 22874. Bş. Yaz;ar : Max Hastings, Trj : 1 202 290 

The Firuınciıııl Times: 10 Cannon Sır., EC4P 4BY Londra, Tel : 01-248-8000. 
Tlx: 8954871, Bş. Yazar: Geoffrey Owen, Trj: 233 604 

The Guardian : 119 Farrington Rd., EC! R 3ER Londra, Tel : Ol -278-2332, 
Tlx: 8811746 ve 164 neansqate, Manchester, M60 2RR, Tel : 061-832-7200, 

Bş. Yazar: Peter J. Preston, Trj: 487 080 

The Mirror: 33 Holborn, EC1P 1DQ Londra , Tel: 01-353-0246, Tlx: 

27286, Bş. Yazar: Richard Scott, Trj : 3 033 271 

Moming Star: 75 Farringdon Rd., EC1 M 3JX Londra, Tel: Ol -405-9242, 

Tlx: 28749, Bş. Yazar: Dr. Tony Chater, Trj: 28 251 

The Standard: 121 Fleet Str., EC4P 4DD Londra, Tel: Ol -353-5000, Tlx: 

21909, Bş. Yazar: Louis Kirby, Trj: 507 207 
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The Sun: 30 Bouveire St., EC4Y 8DE Londra, Tel: 01-481-4100, Tlx: 

262135, Gen. Yay. Md.: Peter N. S. Stephens, Trj: 4.125.480 

The Times: Gray's Inn Road, WCIX BEZ Londra, Tel: 01-481-4100, 

Tlx: 262141, Bş . Yazar: Charles Wilson, Trj: 478.174 

- Gazeteler (Pazar) 

Sımdsy Express : 121 - 128 f-leet Str., EC4P 4JT Londra, : Tel 01-353-8000, 

Tlx: 21841, Bş. Yazar: Sir John Junor, Trj: 2 449 246 

Sunday Mirror: 33 Holborn, ECI P l DQ Londra, Tel : 01-353-0246, Tl.x: 

27286, Trj : 3 009 397 

Sunday Telegraph : 135 F1eet S tr., EC4P 4BL Londra, Tel : O 1-353-4242, 

Tlx : 22874, Bş. Yazar: Peregrine Worsthorne, Trj : 686 298 

Sunday Times: 200 Gray's Inn Rd., WCIX SEZ Londra , Tel: 01-481-4100. 

Tlx: 262139, Bş. Yazar: Andrew Neil, Trj : I 251 442 

- Dergiler 

The Spectntor : 56 Doughty S tr., W Cl, W Londra, 

TV Times: 247 Tottenharn Court Rd., W!POAU Londra 

-Radyo- TV 

BBC (British Broadcasting Corporation) : Broadcasting House, Londra, 

W!A IAA, Tel: OI-580-4468, Tlx: 265781, Başkan: Stuard Young, Gn. Md.: 

Alasdair Milne, TV Md. : William (Bill) Cotton, Radyo Md. : Richard Francis. 

BBC-1, BBC-2: Television Centre Wood Lane, Londra, W 12, Tel : Ol -743-8000 

IRA (Independent Broadcasting Authority) : 70 Brompton Rd. Knightsbrid

ge, Londra, SW3 I EY, Tel : Ol -584-701 I, Tlx : 24345, Başkan : Lord Thomson 

of Monifieth, Gn. Md.: John Whitney, TV Md.: David Glcncross, Radyo 

Md,: John Thomson 

C4 (Channel Four Co Ltd.): 60 Charlotle St. Londra, Wl P 2AX, Tel : 
Ol -631-444, Tlx: 892355, Başkan : Edmund Deli 

Welsh Fourth Channel Authority: Clos Sophia, Card:iff, CFI 9XY, Tel : 

0222-43421. llx: 497146, Gn. Md.: Owen Edwards 
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J. FRAı'ISA 

Resmi Nitelikli Kişiler 

Dışişleri Bakanı 

Dışi~lcrı Baka:ılığı Avrupa Dairesi 

Başkanı 

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik ~) ler 

Dairesi Başkanı 

Dış i şleri Bakanlığı Avrupa hlcri ylc 

ilgili Delege Bakan 

Avrupa İşleriyle İlgili Bakanlıklararası 

Komite (SGCI) Genel Sekreteri 

Parlamenter (Sosyalist) 

Parlamenter (Sosyalist) 

Parlanıenter (Komünist) 

Basın - Yayın Organları 

- Gazeteler 

Jean - Bcrnard Raimond 

37, quai d'Orsay, 75700 Paris 

Tel : 45559540 
Tlx: 202329 

Fax: 4551R798 

Jacque Blot 

Bernard Ouvricu 

Bernard Bosson 

Elizabeth Guigou 

Yveltc Fuillct 

Jean Bcssc 

Rcnc Emilc Piquet 

L~ Croix L'ever.ement : 3 - 5 ruc Bayar-d, 75393 Par!s, Te! : -+5625 l 51. 

Tlx: 280626, Gn. Yay. Md. : Noel Copin, Dış Politika Sorumlusu : Noel Darh

roz, Trj: 118 235 

Le F :garo : 37, rue du Louvre, 75002 Paris, Tel : 42334400, Tlx : 21 lı ı 2, 

Gn. Yay. Md.: Max C'los . Dış Politika Sorumlusu : Charles Lambroschini , 

Trj: 331 926 

France - Soir: 100, rue Reaumur, 75060, Paris, Cedcx 02, Te'! : 42212020, 

Dış Politika Sorumlusu : Claude Y.incent, Trj : 4 ı 8 830 

Liberation: 9, ruc Christiani , 75899 Paris Cedex 18 , Tel : 42623434, Tlx : 

641917, Yabancı Ülkelerle İlgili Konulardan Sorumlu: Marc Kravetz, Trj : 

ı 35 000 

Le Matin de Paris: 21, rue Herold, 75001 Paris, Tel: 42961665, Gn. Yay. 

Md. : Christian Fauvet, Yabancı Ülkelerle İlgili Konulardan Sorumlu Md. : 

Benait Ra ysk i, Trj : 100 000 
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Le Monde: 5, rue des ltaliens, 75427 Pans, Cedex 09, lel: 42479727, 

Tlx: 650572, Gn. Md. : Andn! Fontaine, Yabancı Ülkelerle İlgili Konulardan 

Sorumlu: Jacques Aınalric. Trj: 360 000 

Coınrnentaire: 116, rue du Bac, 75007 Paris, Tel: 45493n2, Gn. Md.: 

Jean - Claud'e Casanaova 

Vexpress : 6ı, avcnue Ho::he, 753~0 Paris. Tel : 42-l937R2. Tlx 650009, 

Gn. Yay. Md.: Yann de I'Ecotais 

- Dergiler 

Le Nouvel Observatcur: 14, ruc Dussoubs, 750R ı Parıs, rcl: 42603691, 

Tlx: 680729, Gn. Md. : Jean Daniel 

Le Point: 140, rue de Rennes, 75006 Paris, ·ı cl : 45443900, Tlx: 202784, 

Gn. Yay. Md.: Claude Inıbert, Ya. iş. Md. : Dennis Jeamber, Trj : 328 000 

Paris Match: 63, avenue des Chaps - Elyees, 75008 Paris, Tel : 42567272, 

Tlx: 290294, Gn. Yay. Md. : Daniel Filipachi, Trj: 9ı 2 ı 37 

-Radyo- TV 

Societe Nationale Telcvision Franç:tisc ı : ı 7 rue de L'Arrivee 75737 Pa

rıs, Tel: 42751234, Tlx: 250878, Gn. Yay. Md.: Alain Denvers, Dünya Ha

berleri Sorumlusu : Dominique Bronıbe'rger 

Societe Nationale de Television en Coulcur: 22 avenue Montaigne, 753R7 

Paris, Tel: 42994242, Tlx : 642313, Gn. Yay. Md. : Elie Vannier, Dış Politika 

Sorumlusu : Edouard Lor 

Societe Na.tion~le de Programme : ı<rancc Regions 3 (Fr3) : 1 Hı, avenue 

du Pdt - Kennedy, 75790 Paris, Tel: 42302222, Tlx: 630720 - 615906, istihba

rat Md : Christian Bernadac 

Cana! Plus: Tour Olivier de Serres 78 , rue Ol ivie r de Scrres, 750ı 5 Paris, 

Tel: 45337474, Gn. Md.: Pierre Le'scure, Aktüalite Md.: Erik Gilbert 

Societe Nı.: tionale de Rııdio:Jffu!>ion Rııdio France : ı ı 6, avenuc du PJt . 

Kennedy, 75586 Paris, Tel : 42302222, !stihbarat Md. : Michel Meyer 

Radio - France Intemationalc: 116, avenue du Pdt - Kennedy, 75786 Pa

ris. Tel: 42302222, Tlx: (ıl4171, istihbarat Md.: Alain Rodicr 

Radio - Tele - Luxembourg (R.T.L.) (Paris İstasyonu): 22, ruc Bayard, 

75008 Paris, Tel : 40704070, Tlx : 280801, Dış Politika Sorumlusu : Christian 

Malard, Uluslararası Ekonomi Sorumlusu: Marc Ullmann 

Europe 1 (radyo): 26 bis, rue François - 1.. 75389 Paris, Tel: 42329000, 

Tlx: 280988, Dış Konular Sorumlusu: Jean - Maric Lefebvre, Aktüalite Md. : 

Jan - Luc GaHini 
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4. İTALYA 

Resmi Nitelikli Kişiler 

Dışişleri Bakanı (Hristiyan Demokrat) 

Dışi~leri Bakanlığı, AT Işi. Sor . 

Giulio Andreotti 

Farnesina. 

Roma 

Tel: 6911 

Dev. Bak. Antnio La Pergola 

Senato Başkanı (Hristiyan Demokrat) Nilde Jotti 

Hristiyan Demokrat Enternasyonal 

Başkanı Giorgıo La Malfa 

Milletvekili (Komünist Partisi) Giancarlo Pajetta 

Avrupa Komiseri (Hristiyan Demokrat) Lorenzo Nalali 

Avrupa Komiseri (Sosyalist Parti) Carlo Ripa di Meana 

Parlamenter (Hristiyan Demokrat 

Siyasi tşler Komisyonu Başkanı) Sergio Ersini 

Parlamenter fSosyalist) Giusseppc Aınadci 

Basın - Yayın Organları 

- Gazeteler (Günlük) 

Corriera della Sera: Via Solferino 28, 20121 Milano, Tel: 02-665941, Ya. 

Iş . Md. : Piero Ostelling, Trj : 625 467 

ll Giornalc: Via Gaetano Negri 4, 20123 Milono, Tel : 02-333279, Ya. iş. 

Md. : Jndro Tanelli. Trj : 178 863 

ll Giorno: Via Angelo Fava 20, 20125 Milano, Tel : 02-69901, (Roma 

bürosu): Largo Goldoni 44, Tel: 06-678030-1, Ya. Iş. Md. : Lino Rizzi, Trj: 

180 200 

Il Sole/24 Ore: Via Paolo Lomazzo 52, 2015-1 Milano, Tel: 02-31031, 

(mali, siyasi, ekonomik), Ya. İş. Md.: Fabio Cavazza Rossi, Trj: 137 219 

Il Matino: Via Chiatamone 65,80121 Napoli, Tel: 081-7947111, Gn. Md.: 

Franco Angrisani, Trj: 178 971 

Avanti: Via TomaceU.i 146, 00186 Roma, Tel: 06-497891, (Sosyalist Par

tisi orgall1), Gn. Md. : U go Intini, Trj : 130 000 

n Messagero: Via del Tritone 152, 00187 Roma, Tel: 06-47201, Ya. Işi. 
Md.: Eugenio Scalfari, Trj: 520 000 
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ll Tempo (sağ-kanat): Piazza Colonna 366, 00187 Roma, Tel: 06-65041, 

Ya. lşl. Md.: Gianni Letta, Trj: ı90 799 

La Stampa and Stampa Sera: V:ia Marenco 32, toı26 Turin, Tel: 011-64681 

Gn. Yay. Md.: Giorgio Fattori, Michele Torrc, Trj: 522432 (sabah), 126 084 

(111kşam) 

-Radyo· TV 

RAl - TV (Radiotelevisione Italiana): Viale Mazzin-i 14, ooı95 Roma, Tel: 
06-3878, Tlx: 614432, Başkan ve Gn. Md. : Sergio Zavol'i, Başkan Yrd.: Prof. 

Gian Pierro Orsello, Md. : Dr. Biagio Agncs 

De Groote Lucien, Rue Ste Gertrude 28 1410 Waterloo 
Van Duyse- Adam, Gaston, Louisalaan 163 1050 Brüksel 
Van Daele Frans, Hagedoornlaan 72 1180 Brüksel 
De Ruyt, J. Av. Coghen 158, tı80 Brüksel 
Smets, Hendrik, Stationsıraat ı::!. a, 3060 Korbcek - Dijle 
Minart, Brigitte, Bd Devreux 8 6000 Charleroi 
Van Ommeslaeghe, Jan Simon De Paepestraat 17, 9700 Oudenaarde 
Willekens Therese. Av. Du Vossegat 39 bte 1 1180 Brüksel 
Chapel'ier, Michele, Av. Coghen 278, ote S, 1180 Brüksel 

Baı.ın - Yayın Organlan : 

- Gazeteler (Günlük) 

Le Soir (Fr): Place de Louva:in 21, IOCO Brüksel, Tel: 02-ııs S6 OS, Tlx: 
21 891, Ya. lş Md.: M. P. De Baere, Ya. İş. Koord.: M. E. Vertonghen, Trj: 

219 7SO 

Lıu Librc Bclgiquc (Fr) : Bd E. Jaı.:qma·i n 127, 1000 Brüksel, Tel : 02-218 

oO 90, Tlx: 21550-2ı584, Gn. Md.: Jean - Louis Lamot, Gn. Md. Yrd.: M. Eric 
Valcntin, Ya. tş. Md.: M. Jacque Franck, Gn, Sek. : M. Marc Opsomer, Trj : 

90000 

De Standsani (Flm) : Het Nieuwsblad, Alfons Gossetlaan 28, ı 720 Groot
Bijgaarden, Tel: 02-467 22 ll, Tlx: 23039-23050, Gn. Md.: M. G. Verdeyen, 

Ya . Iş. Md.: M L. Bostuen, M. M. Ruys 

- Gazeteler (Haftalık) 

Knsck (Flm): Avenue de Tervuren 153, 1040 Brüksel, Tel: 02-736.60 40 

Pourquoi Pas (Fr): Bd E. Jacqma·in 95, ıooo Brüksel, Tel : 02-218 13 40, 

Tlx: 21 ı8o 
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Trends • Tendances (Fr(FI): Place de Jamblinne de Meux 10, 1040 Brüksel, 

Tel : 736 80 56 

Le Vif • I'Expres~ : PJ. de Jamblmne de Meux 33 , 1040 Brüksel, Tel : 

02-736 79 00 

-Radyo- TV 

RTBF (Fransızca yayın yapan Bdçı•ka Radyo - TV) : Cite de la Radio -

Television Boulevard A. Reyers 52, 1040 Brüksel, Tel: 02 737 21 ll, Tlx (TV): 

21 437, Dış iliş. Böl. Şefi: M. B. Chateau, Tel: 02 737 28 96, Ulus. ara, 

Yay. ve Yap. Ya.Şefi: M. J. Dessart, Tel: 02 737 40 39, Tlx: 63 132 

BRF (Almanca ya.yın yapan Belçika Radyo - TV) : Boulevard A. Reyers 52, 

1040 Brüksel, Tel: 02 733 36 09 - 733 31 35, Tlx: 63 133 brf b, 

BRT (Flamanca yayın yapan Belçi•ka Radyo - TV) : Omroepcentrum, A. 

Reyerslaan 52, 1040 Brüksel, Tel: 02 737 31 11, Toplum. İl'iş. Böl. Şefi: De h. 

H. Morrens, Tel : 02 737 35 54, Tlx: 24 216 

s, tSPANYA 

Resmi Nitelikli Kişiler: 

Dışişleri Bakanı 

AT Dairesi Müsteşarı 

AT Dairesi Teknik Koordinasyon 

Genel Müdürü 

AT Dairesi Genel Sekreteri 

AT Dairesi Hukuk Kuruluşları 

Koordinasyon Genel Müdürü 
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1 :rancisco Fernandez Ordonez 

Plaza da la Provincia, 1 - Madrid 

Tel : 266 48 00 - 265 86 05 

Pedro Solbes Mira 

Dışişleri Bakanlığı 

Tel : 256 78 ı 5 

Fernando Ballestero Diaz 

Dışişleri Bakanlığı 

Maria de Molina, 39- Madrid 

Tel : 411 6341 

Luis Javier Casanova Fernandez 

Dışişleri Bakanlığı 

Francisco Silvela, 82 - Madrid 

Tcı: 24610 o ı 

Francisco Javier Conde De Saro 

Dışişleri Bakanlığı 

Francisco Si!vela, 82 - Madrid 

Tel : 246 70 Ol 



AT Daıimi Temsilcisi, Büyükelçi 

AT ve Avrupa Serbest Bölge 
Ticari Münasebetler Genel 
Müdür Yardımcısı 

Ticari Münasebetler Genel 
Müdür :i 

AT Dış Gümrük Tarifeteri ve 

Carlos Westendrop Y Cabeza 
Kançilarya : 23 - 27 rue de la Loi 
1 040 Brüksel 
Tel : 230 30 90 

Maria Perez Rıbes 

Ticaret ve M.ıliye BakanlıAı 
Po de la Castellana, 162 
Tel: 458 00 16 

Fernando Merry Del Val Y Diez De 
Rıvera 

Ticaret ve Maliye Bakanlığı 
Po de la Castellana, 162- Madrid 
Tel : 458 00 Ili 

T icari Teşekküller Bölge Müdürü Victor Echevarria 

Basın • Yayın Organlan : 

- Gazeteler (Günlük) 

Ticaret ve Maliye Bakanlığı 
Po de la Castellana, 162 - Madrid 
Tel : 45SOO 16 

El Pais : Miguel Yuste, 40-Madrid 28037, Tel : 754 38 00, Gn. Yay. Md. Juan 
Luis Cebrian, Trj : 4ı2 569 (Pazar: 624 065) 

La Vanguardia: Pelaryo, 28 - Barselona 0800ı, Tel: 30ı 54 54, Gn . Yay. 
Md. : Francesc Noy, Trj : 2ı4.388 cPazar: 330 .9ıO) 

ABC: Serrano, 61 - Madrid 28006, Tei: 435_84 45, Gn. Yay. Md.: Luis 
Marıia Anson, Trj: ı82.684 (Pazar: 362,304) 

Ya: Matco Iinurria, ı 7 - Madrid 28036, Tel: 259 28 00, Gn; Yay. Md. : 
Fernando On~ga.. Trj : 140.287 (Pazar : 200,3 ı 7) 

El Periodlco: Coınte d'UrgelJ1, 71 - 73 - Barselona 08011, Tel: 323 42 12, 
Gn. Yay. Md.: Enrique Arıias Vega, Trj: ı62.220 (Pazar: 202 253) 

El Aleazar: San Romualdo, 26 - Madrid 28017, Tel: 754 12.45, Gn. Yay. 
Md~ : Antonio Izquierdo, Trj : 115 832 
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-Radyo· TV 

RTVE: (Radiotelevision Espanola) : Prada del Rey, Madrid 28023, Tel : 

711 04 00 Gn. Yay. Md. : Jose Maria Cal vi no Iglt:sıas 

TVE (relevision Espanola): Predo del Rey · Madrid 28024, Tel: 218 16 27, 

Gn . Yay. Md.: Ram(ın Criado Margaretto 

RNE lRadio Nacional de Espana): Prada del Rey (Casa de la Radio) 

Madrid 28024, Tel : 218 28 18, Gn. Yay. Md. : Gernando Gonzales Delgado 

SER (So.;iedad Espanola de Radiodifusion) : Gran Via, 32 - Madrid 28013, 

Tel: 232 80 CO - 232 58 00, Gn . Yay. Md. : Eugenio Galdon, Prog. ve Yay. Md. : 

Tomas Marl·in Blanco 

Anlenna 3: Oquendo, 23 - Madrid 28006, Tel: 411 7 ll, Gen. Yay. Md.: 

Manuel Martin Ferrand 

6. BELÇtKA 

Resmi Nitelikli Kişiler : 

Dı ~i~ leri Bakanı 

Dışişleri Bakanlığında 

Tarım Konusunda AT Işlerinden 

Sorumlu Bakan 

Konsey Genel Sekreterliği 

Basın Bölümü Daire Başkanı 
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Leo · ı indemar.s 

Rue des Quatre - Bras 2 

ı COO Brüksel 

Tel: 02 516 82 ll 
Service de presse : Porte - parale : 

M. F. Van Daele 

Tel: 02 516 ~1 ll 

Paul de Keersmaeker 

Rue des Quatre - Bras 2 

1 L'OO Brüksel 

Tc:i: 02 516 S:! ı 1 

M. N. Sscwaıgen 

Rue de la loi l 70 

ı 048 Brüksel 

Tel : 02 234 64 23 - 234 62 19 -

234 63 IY - 234 GH 08 

Tlx: 21711 



Daimi Dclcgasyon - Sözı.:ü 

AT Komisyonu Kültür, 

Kıımünikasyon ve Enforma~yon 

Genel Müdürii 

Parlamenterler 

M. Jean De Ru yt 

ıo-ıo Brüksel 

Tel : 0:! ::!30 99 00 

Tlx : 21 15o 

M. Franz 1-'roschmaicr 

R uc de la lo i 200 

1049 Brüksel 

Tel : 02 235 1 1 ı ı 

Tlx : 21R77 

Bcycr de R·ijke, Lu.; (PRL), Avenue de Gui 19e 1180 Brüksel 

Damseaux, Andrc (PRL), Rue des Hougnes 30 4800 Verviers 

De Gucht, Kare!, (PVV), O - L - Vrouwstraat 35 a bus o 9370 I.ebbeke 

Deschamps, Pierre (PSC), Grand Place 16 7890 Ellezelles 

Dury, Raymonde (PS), Rue de la Croix 58 ı 050 Brüksel 

Glinne, Ernest (PS), Squarc Salvador Ailende 1 6180 Courcclles 

Hcrman, Fernand (PSC), Rue Franklin 28 1040 Brüksel 

Lizin, Anne - Maric (PS), Chaussee d'Andenne 6 5202 Huy 

Marck, Pol (CVP), Schoonzichtlaan 46 3009 Winkarle (HcrentJ 

Pauwclyn, Je'anne (PVV). St Amandsberglaan 28 8400 Oostcndc 

Phlix, Alphansine (CVP), Rederijherstraat 1 O 3500 Hasselt 

Radoux, Lucien (PS), Avcnue de la Toison d'or 60c bte 6 1060 Brüksel 

Antoinette Spaak (FDF), Avenue d'ltalie 35 1050 Brüksel 

Vandemeui-ebroucke, Jaak (VU), Anjelierenlaan 25 8400 Oostende 

Vandcwiele, Mareel (CVP), Witte Molenstraaı 108 St Michiels 8::!00 Brugge 

Van Hemeldonck, Marijke (SP), Groo( Urselstraat ::! 2510 M ortsel 

Van Ker.:dıoven, Paul (PSC), dreve du Chateau 14 1630 linhebeck 

Van Miert, Kare! (SP), Keizerslaan 13 1000 Brüksel 

Van Roınpuy, E. (CVP), Revrijdingslaan 40 1940 St Stevcns Wolu vt! 

Vemimmen, Willy (SP), Hunncgemsıraat :!O 9500 Geraardsbergen 

Verroken, Joannes (CVP), Edelareberg 8 9700 Oudenaarde 

Chanterie, Raphael M . G. (CVP), Ei,kenlaan 26, 8790 Waregem 

Croux, Lambert V. J. (CVP), Stationsıraat 19, 3820 Alken 

Gendebien, Paul Henry IFDF), Rue sur les Foulons 8, 4000 Liege 

Dainti Temsilciler 

Rue Belliard 62, 1040 Brüksel 

M. Noterdaeme, Paul (Repesentant Permanent ) Baron d'Huartlaan 205 1950 

Kraainem 

37 



Lepoivre, Marc (Adjoint au Representant Pennanent) Av~ Wolfers 6 1310 

La Hulpe 
Cordy, J. Rue des Jardins 23, 1350 Dirnal 
Debergh, Jan, Azaleastraat 10 9721 Zavergem (De Pinte) 

7. HOLLANDA 

Resmi Nitelikli Kişiler : 

Dışişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanlığında Görevli 

Devlet Bakanı 

Ekonomi Bakanı 

Maliye Bakanı 

Balıkçılık ve Tarım Bakanı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

AT işleri Koınısyonu Bakanı 
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H. van den Broek 

c/o Ministry of Foreign Affairs 

P. O. Box 20061 

2500 EB DEN HAAG 

P. R. H. M. van der Linden 
cfo Ministry of Foreign Affairs 

P. O. Box 20061 
2500 EB DEN HAAG 

Ds. R. W. de Kortc 
c jo Ministry of Economic Affairs 

P. O. Box 20101 

2500 EC DEN HAAG 

Dr. H. O. C. R. Ruding 

cfo Ministry of Finance 

Casuariestraat 32 

2511 VB DEN HAAG 

G. J. M. Braks 
c/o Ministry of Agriculture and 

Fisheries 
P. O. Box 20401 

2500 EK DEN HAAG 

L. de Graaf 
cfo Ministry of Employment and 

Social Security 

P. O. Box 20801 
2500 EV DEN HAAG 

J. P. Van lersel 
c/o Tweede Kamer der Staten Generaal 

Postbus 200 ı 8 
2500 EA DEN HAAG 



Basın - Yayın Organlan 

- Gazeteler (Günlük) 

Algcmecn Dagblad : Nederlandse Dagblad Unie BV, Postbus 945, 3000 AX 
ROITERDAM, Tel: Ol 14 72 ll, Tlx: 21243, Ya. 'İş. Md.: A. I. Abram, Trj: 

390 250 

Volkskrant: De Volkskrant BV, P. O. Box 1002, 1000 BA Aınstcrdanı, Tel: 

020 562 9222, Tlx: 12244, Ya. İş . Md.: H. Lockefeer. Trj: 262 600 

De Telegraaf: De Telegraaf BV, P. O. Box 376, 1000 EB, Amsterdam, Tc:: 
020 585 9111, Ya. İşi. Md. : J . Fahrenfort, H. L. de Haas, Trj: 687 000 

NRC Hıındclsblad: Nederlandse Dagblad Unitc BV, P. O. Box 824, 3000 

OL Rotterdam, Tel: 010 14 72 ll , Tlx : 21243, Ya. tş . Md.: W. Woltz, Trj: 

190 000 

Trouw: Trouw(Kwartet BV, P.O. Box 859, 1000 AW Anısterdam, 

Tel: 020 562 9444, Ya. iş. Md. : J. Greven. Kalvinist, Trj : 124 700 

Haftalıklar 

Elsev:iers Magazine: BV Bonaventura, P.O. Box 152, 1000 AD Amsterdanı. 

Tel : Gn. Yay. Md.: Dr. F. A. Hoogendijk, D .M. Van Rosmalen, Trj: 142 150. 

Haagse Post (HP) Magazine: BV Haagse Post, P.O. Box 1050, 1000 BB 

Amsterdam Tel : 020 24 35 76, 1lx: 16631, Ya. lş. Md.: R. Kooi, Trj: 50000 

De Tijd: Uitgeverij De Tijd BV, P.O. Box 348, 1000 AH Amsterdam, 

Tel: 020 73 13 61, ıııx: 16597, Roman Ka·tolik, Ya. Iş . Md. : A. Kuiper, 

J. Zwart, 

- Haber Ajansı 

Algemen Nederlands Persbureau (ANP): P.O. Box 1, 2501 AA DE N 

HAAG, Gn. Yay. Md.: H. A. Lichtenveld 

-Radyo- TV 

Stichting Radio Nederland Wereldomroep : Postbus 222, l 200 JG Hilversum, 

Tel: 035 16151, Tlx: 43336, Flamanca, İngilizce, Fransızca, hpanyolca, Arapça 

yayın yapar. Gn. Yay. Md. : C. H. Verheugd. 

Nederlandse Omroep Stichting (NOS): P.O. Box 10, 1200 JB Hilversum, 

Tel: 035 77 91 ll, Tlx: 43312, Başkan: P. Van Dijke 

Algemene OmroepvCS"eniging A VRO: 's Gravelandseweg 52, 1217 FT 
Hilversum, Başkan : G. C. Wallis de Vries 
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Katholieke Radio Omroep (KRO): P.O. Box 121, 1200 JE Hilversum, 

fe! : 035 71 99 ll, Tlx : 43249, Başkan : Dr. B. A. Schmitz 

Nederlandse Chi~elijk~ Radio Vereniging (NCRV): P.O. Box ııı, 1200 
JE Hilversum, Tel: 035 7ı 99 11, Tlx: 43249, Başkan : Dr. TH. D. Jansen 

Televisie Radio Omroep Stichting (TROS) : P.O. Box 450, 1200 AL Hilver
sum, Tel : 035 7ı 57 15, Tlx : 43225, Başkan : H. J. Minderop 

Omroepvereniging (V ARA) : P.O. Box: ı 75, 1200 AD Hilversum, 
Tel: 035 7ı ı9 ı ı Tlx: 43027, Başkan: A. H. Van Den Heuvel, Radyo- TV 
Md. : H. Van Wijk 

Veronica Omroep Organisatic (VOO): Vaartweg 89, ı2ı 7 SM Hilversum, 
Tel: 035 7ı 67 ı6, Tix: 43027, Gn. Md.: R. S. Out (AT ülkeleri ile ilgili 
yayın yapar.) 

Omroepvereniging (VPRO) : P.O. Box ı 1, ı 200 JC Hilversum, 
Tel : 035 71 29 ı ı Tlx: t.v. 430ı4, radio: 73601, Gn . Yay. Md. : B. Paans. 

8. YUNANISTAN 

Resmi Nitelikli Kişiler 

Başbakanlık 

Ekonomi Danışmanı : Yannis Papanikolaou 

Ekonomik tşler Sorumlusu : Harrys Stamatopoulos 

Kabine üyesi Milli Ekonomi Müsteşarı : Yannos Papantoniou 

Kabine üyesi Milli Ekonomi Müsteşarı : Antonis Georgiadis 

Dışişleri Bakanlığı AT İşlerinden Sorumlu 
Bakan Yardımcısı 

Dışişleri Bakanlığı Jç Pazardan Sonımlu 
M üsteşar 

Hu-!w k İ şl·er· i Daire Başkanı· 

özel Danışınan 
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: Theodore Pangalos 
Akademias, ı Atina 
~el: 362 32024- 362 32077 

362 09738 

Dimitris Tsikouris 

Stelios Pcrrakis 

Natalia Kokonis 



Basın· Yayın Organlan 

- Gazeteler (Günlük) 

Acropolis (Muhafazakar): Odos Fidiou ı2 ıo6 78 Atina, Tel: 2ı-3618811, 
Tlx: 215733 , Ya. İş. Md.: G. Leventoyiannis, Trj: 50.819 

Apogevmatini: Odos Fid.iou ı2 ıo6 78 Atina, Tel: 21 361R811 , Tlx: 215733 , 

Ya. Iş. Md.: J. Moschovitis, Trj: 130.000 

Avgi (Komünist Parti Organı) : Ag. Conslantiou ı 2 104 31 Atina, Tel : 
21 523183ı Tlx: 222671, Ya. İş. Md.: L. Voutsas, Trj: 9.053 

Avriani: Odos Dimitros ı ı ı 77 78 Atina, Tel: 21 3471443, Tlx: 218440, 

Yay. ve Ya. İş. Md. : G. Couris, Trj : 72A55 

Eleftherotypia: Odos Kolokotroni 8 IQ5 61 Atina, Tel: 21 3242071, Tlx: 
216879 Gn. Md.: S. Fyntanidis, Trj: 98.888 

Eı.1ia (V~1a): Odos Anthimou Gazi 7, 105 61 Atina , Tel: 21 3220631, 

Yay. ve Ya. İş. Md. : Adonis K. Kyrou, Trj : 7.978 

Ethnos: Odos Benaki, Metamorfosi Chalandriou, 152 35 Atina, Tel : 
21 6580640 Tlx: 2ı044ı5 , Gn. Md.: A. Filipopoulos, Trj: 203.2ı6 

Kathimerini (Muhafazakar): Odos Sccratous 57, 104 3ı Atina, Te! : 

21 52393ı5 , Ya. lş.Md.: Helen Vlachos, Trj: 24.970 

Mesimvrini: Odos Panepistimiou 10, ıoG 71 Atina, Tel: 21 3646010, Tlx: 
2(ı445 Gn. Md.: Ch. Passalaris, Trj: 24.701 

Ta Nea (L iberal): Odos Christou Lada 3, 102 37 Atina, Tel: 21 3230221, 

Tlx: 210608, Gn. Md.: L. Karapanagiotis, Trj: 155.000 

Vradyni (Sağ- kanat): Odos Piraeus 9 ·ll . 105 52 Atina, Tel: 21 5231001, 

Tlx: 215354, Trj: 71.914 

Haftalık 

To Vima (Liberal): Odos Christou Ladb. 3, 107 32 Atina, Tel: 21 3230221. 

Tlx: 215904, Gn. Yay. Md.: Stavros P. Psycharis, Trj: 35.000 

-Radyo-TV 

ERT (Eiliniki Radiophonia Tileorrassi Hellenic National Rıdio- TV) : POB 
19, Aghia Paraskevi, Attikis, Atina, Tel : 21 6595970, Tlx : 216066, Yön. Kur. 
B<yk.: K. Bcis, Gn. Md.: G. Romeos 

YENED (Ypiressia Enimerosseos Enoplon Dhynameon) : Yunan Silahlı Kuv
vetler Radyo ve Televizyonu 

ERT 2: Katehaki and Messogion St. 136 Atina. Tel: 21 70191 ı. Bşk.: 

Christos Apostolopoulos 
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9. PORTEKiZ 

Resmi Nitelikli Kişiler 

Dışişleri Bakanı :' Joa- de. Deus- Pinheio 
Largo do Rilvas 
1300 Lizbon 

Avnıra İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ı;ı :Victor Martins 

Parlamenter (Merkez) 
Parlamenter (Merkez) 
Parlamenter (Liberal) 

Ba~ - Yayın Organlan 

- Gazeteler (Günlük) 

Av. Visconde Valmor 66 

1000 Lizbon 
: ~arques ~endes 
: Coste Floret 
: Almedia ~endes 

Correio da Mwılıa: R. Ruben Leitao 2 1200 Lizbon, Tel: 366291, Tlx: 
548104, Gn. Md.: Victor Direito Trj: 78 000 

Diiırio de Noticias: Av. Liberdade 266 1200 Lizbon, Tel: 548104, Tlx: 

12379, Gn. Md.: Dins de Abreu, Trj: 58 898 

A Capital : Tv. Poço Cid. 26 1200 Lizbon, Tel : 365908, Tlx : 12386, Gn. 

Md.: Rudolfo Iriarte, Trj: 45 634 

Diario de Lisboa: R. Luz Soreane 48 1200 Lizbon, Tel : 320271, Gn. Md. : 
Dr. Antonio Ruella Ramos, Trj : 42 300 

Journal de Noticias: R. Gonçalo Crist0vao 195 400 Porto, Tlx: 22122 · 

2:!226, Gn. Md. : Dr. Alb(!r!o Je Carvalho, Trj : 79 4(ı(ı 

Haftalık 

Expresso: Rr. Dq. Palmela 37 1200 Lizbon, Tel: 53596R, Tlx: 16583, 

Gn. Md.: Jose Antonio Saraiva, Trj: 90 000 

O Journal: Av. Liberddade 232 1200 Lizbon, Tel: 574520, Tlx: 18386, 

Gn. Md.: Jose Si:lva Pinto, Trj: 80.000 

O Senıanario: Av. Dq Loule 70 1000 Lizbon, Tel: 549880, Tlx: 64150, 

Gn. Md. : Vitor Cunba Rego 

-Radyo-TV 

RTP (Radiotelevisao Portuguesa, E.P.): Av. 5. de Outubro 187, Apdo 2934ğ 

1000 Lizbon, Tel: 760031, Tlx: 14527, Başkan: Dr. Joao Coelbo Ribeira 

RDP (Radiodifusio Portuguesa, E.P.): Av. Eng. Duarte Pacbeco 5, 1000 

Lizbon, Tel: 654041, Tlx: 15649, Başkan: Braulio Barbasa 
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10. DANİMARKA 

Resmi Nitelikli Kişiler 

Dışişleri Bakanı : Uffe Elleman-Jensen 
2, Asiatisk Plads 
1448 Kopenhag K 
Tel : Ol 92 00 00 

Tlx: 31292 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı : Büyükelçi Otto E. Meller 
Dışişleri Bakanlığı Siyasi !şler Müsteşarı .~ Büyükelçi &nny Kimberg 
Dışişleri Bakanlığı Dış Ekonomik işler 

Müsteşan : Büyükelçi K. Erik Tygesen 
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve İşbirliği 

M üsteşan 
Parlamenter (Avrupa Demokrat) 

Bamn-Ya~ ~ 

- Gazeteler (Günlük) 

: Büyükelçi Bent Haakonsen 
: Claus Tosksvig 

AktueH (Sosyal Demokrat): Radhuspladsen 45, ı595 Kopenhag V, Tel : 

01-32 40 Ol, Tlx: ı9785, Gn. Yay. Md.: Morgens Jorgensen, Trj: 50000, 

Pazar : ı 14.000 

Berlingske Tidende (Muhafazakar): Pilestraede 34, ı ı47 Kopenhag K, 
Tel: Ol 115 75 75. Tlx : 27143. Gn. Yay. Md. : Aage Deleuran, Trj : 126 000. 

Pazar: 208 000 

Extra Bladet (Liberal): Radhuspladsen 33, ı585 Kopenhag V, Tel: 
01·11 85 ll, Tlx: 16885, Gn. Yay. Md.: Su. O. Gadc, Trj: 248000 

Politiken (Liberal): Pohtikens Hus, Radhuspladsen 37, 1585 Kopenhag V. 

Tel: Ot-lı-85 ll, Tlx: ı6885, Köşe Yazarlan: Herbesrt Pıın~l.ik, Agner Ahm, 
J or gen Grunnet, Trj : ı 54 000, Pazar : 220 000 

Jyllands-Posten: 8260 Viby J, Tel: C6-146677, Tix: 68747, Köşe Ya

zarları : A. N. Larsen, N. Thostrup 

Haftalık 

Bilen: Pilestraede 34, 1 ı47 Kopenhag K. Tel : Ol -15 75 75. Tlx : 27143, 

Başyazar: Finn Knudstrup, Trj: 126 000 

Boligen: Pilestraede 34, ıı47 Kopenhag K, Tel: 01-15 75 75, Tlx: 27094, 

Trj: 130000 
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-Radyo-TV 

Rııdio Denmark: Radio House, Rosenorns Aile 22, 1999 Kopenhag V, 

Tel: 01-35 06 47, Tix: 22695, Gn. Md.: L. Bindslov, Rad. Prog. Md.: Sven 

Fugl, lV- Prog. Md. : Hans Jorgen Jenser;. 

ll. IRLANDA 

Resmi Nitelikli Kişiler 

Dışişleri Bakanı 

Dı~i şleri Bakanlığında AT Işlerinden 

Sorumlu Devlet Bakanı 

Parlamenter (Merkez) 

Bao;ın - Yayın Organları 

- Gazeteler (Günlük) 

: Brian Leniban 

80 St. Stepbens's Green 

Dublin 2 
Tel: 01-780222 

Tlx: 253-00 

Maire Geoghegen · Quinn 

Gene Fitzgerald 

Evcning Herald : Independent House, 90 Middle Abbey St. Du bl in 1, Tel : 

01-731333, Ya. tş. Md.: Brian Quinn, Trj: 132.314 

Evening Press: Tara House, Tara Str, Du bl in 2, Tel : Ol -713333 , Ya. iş . 

Md.: Sean Ward, Trj: 129.695 

lrisb Independent: Independent House, 90 Middle Abbey St. Dublin 1. 
Tel : 01-731666, TJx: 25133, Ya. İş. Md. : 174.788, Trj: 174.788 

Irisb Press: Tara House, Tara Street, Dublin 2, Tel : Ol -71333 , Tlx: 

25353 , Ya. lş. Md.: T. P. Coogan, Trj: &6.655 

The lrish Times: 13 D'Olier St, Dublin 2, Tel: 01-792022, Tlx: 25167, Ya. 

1). Md. : Douglas Gageby, Trj: 85.420 

Haftabk 

The Guardian (Cuma günleri yayınlana): The People Newspapers Ltd . 

lA, North Main St. Wexford , Tel : 053-22~55 , Ya. Iş . Md.: G . Breen, Trj : 
35.407 
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Sunday Independent (Pazar günleri yayınlanır): lndependtnt House, 90 
Middle Abbey St. Dublin, Tel: 01-73133, Tlx: 25133, Ya. tş. Md.: Michael 

F. Hand, Trj : 256 903 

The Sunday Press (Pazar günleri yayınlanır): Tara House, Tara St., 
Dublin :!, Tel: 01-713333, Tlx: 25353, Ya. İş. Md.: Vincent Jennings, 

Trj: 266 019 

Sunday World (Pazar günleri yayınlanır~: Newspaper House, 18 Rathfarn· 
ham Rd. Terrenure, Dublin rı, Tel: oı-978ı t 1, Tlx: 24886, Y:ı. tş. Md.: Colin 

McCleUand, Trj : 344 254 

-Radyo-TV 

RTE (Radio Telefis Eireann): Donny~rook, Dublin 4, Tet: 01-693111. 
Tlx: 25268, Gn. Md.: Vinccnt Finn, TV Md.: Dick Hill. Rad. Md. : M. Carroll 

12. LüKSEMBURG 

Resmi NiteUkli Kişiler 
Dışişleri ve Dış llicaret Bakanı : Jack F. Poos 

5 rue Notre Dame, 

Luksemburg- Ville 
Tel: 478-1 
Tlx: 3405 

Ekonomik işlerden Sorumlu Devlet Bakanı Johny Lahure 

Parlamenter (Hıristiyan Demokrat) Nicolas Estgen 

Parlanıenter (Sosyalist) Lydie Schmit 

Basın- Yayın Organlan 

- Gazeteler (Günlük) 

Luxemburgcr Wort/La Voix du Luxembourg (Katolik, Hıristiyan Demok
rat): 2 ruc Christophe Plantin. 2988, Lüksemburg- Gasperich, Tel: 4-993ı 

(Almanca ve Fransızca) Gn. Yay. Md.: Abbe Andre Heiderscheid, Trj : 80 736 

Le repubticain Lorrain: ı 7B rue dei Bains, ı212, Lüksemburg- V ille, 
Tel : 4-67ı ı. Tlx : 1717 (Fransızca), Gn. Yay. Md. : V. Demange, Trj : 24 000 

Tageblatt/Zeitung fir Lctzebuerg (Sosyalist): 44 rue du Cana:, 4050, Esch
sur- Alzette, Tel: 54-7ı3ı. Tlx: 3478 (Fransızca ve Almanca) Ya. t~. Md.: 
Alvin Sold, Trj: 24 ı94 
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Zeitung vwn Letzeburger VoUek (Komünist Partisi organı): 16 rue Chris
tophe Plantin, Lüksemburg- Ville, Tel: 49-2101, Ya. İş. Md. : R. Urbany, 
Trj: 3 000 

Haftalık 

D'Letzeburger Land: 125 rue Adophe Picher, BP 2083, Lüksemburg- Ville, 
(Siyasi, ekonomik, kültürel), Ya. tş. Md. : Lucien Thiel 

-Radyo- TV 

RTL (Radio- Tele Luxembourg- Compagnie Luxembourgeoise de Telcdiffu
sion): Villa Louvingy, Lüksemburg- ViHe, Tel: 47-661, Gn. Md.: Gust Grass 
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V. - AT üLKELERiNDE TORKiYE'NiN iMAJI 

Avrupa'ya şöyle bir bakıldığında iiç ayrı Avrupa görmek mümkündür : 

Birincisi; merkezi Brüksel olan A Tn in ekonomik Avrupası, ikincisi NATO'nun 

oluşturduğu savunma A wupası, üçüncLisü ise; 'insan hak ve hürriyetlerinden 

hava kidil,iğine 'kadar her türlü konu ilc ilgilenen ve A vrupa'nm başkenti Stras· 

hourg'da .bulunan Avrupa Konseyi'nin temsil ettiği eleştirel Avrupa'dır. 

Bir başka <açıdan ele alındığında ,ise, yine üç Avrupa ortaya çıkmaktadır 

Ilki; başkenti Brüksel olan AT'nin oluşturduğu Avrupa, diğeri: lskandinav ül

keleri grubu, sonuncusu da; Doğu Bloku ülkelerinden oluşan Avrupa'dır. 

AT'nin Avrupasının bir de öbür yüzü vard ır: 

AT tam serbest rekabete ve gerçek piyasa ekonomisine dayalı bir enteg

rasyon (bütünlük) oluşturmak durumundadır. Yapılan iş, Avrupa'daki büyük 

ekonomik güçlerin, büyük sermayenin, büyük holdinglerin dev bir Avrupa ri 

yasasını kendi çıkarları doğrultusunda örgütlendirmclcridir. 

A Tn in Avrupasını lıiikiimetler ı·e kamuoyu şeklinde ikiye ayırmak gere

kir. Parlamento! ar, basın, sendikalar, d..:!mekler .... kamuoyunu oluşturmaktadır. 

Avrupalı vatandaş için Türık, Avrupa'yı istila etmek amacıyla girişimlerde 

bulunmuş Osmanlılarm devamı; dini, /;iiltiirii ayrr; e.mıer, bryrklı apayn bir insan 

dır. Almanca'da Tiirkemıot kelimesi; acı, keder, eli'nı ve aynı zamanda Tiirk 

tehlikesi manasını da içermektedir. Sicilya'da dillerde nağme olmuş Manıma ~:li 

Tureni şarkısı «A ıınl' Tiirkler geliyor» 5eklinde koııku içeren duyguları yansıt

maktadır. 

AT üyesi ülkelerin hüküm::tleri, devletlerinin çıkarları nedeniyle dah:ı yu

muşak bir tutum içerisindedirler. Açıkça ifadeden kaçınsalar, hatta N ATO'da, 

« Türkiye'nin bize ilıtiyacr dalıa fa::.la» diyebilseler de, Türkiye'nin, . stratejik 

önemi ile Batı'nın savunmasında -son derece önemli rol oynadığı onla r tarafından 

biünmektediı-. Türıkiye'de laikliğ i n karşısındaki fanatik dinci güçler ve ·komünizmin 

sıçraması olasılığı dikkatle izlenir. Orta Doğu'daki koyu islamcı hareketin güç

lenınesi •ancak Ja:k Türkiye ile engellcıcbi lmektedir. Bu nedenlerle, Batı l ıl:ır, 

Türkiye'deki askeri müdahaleleri gi::.li olarak dest~k lemiş ler, ancak AT Kon-
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seyi, Parlamentosu gibi kamuoyuna açık platformlarda azalmıcfmyvmwr ıL· 

len ;mini vermeye çalışmışlardır (1 ). 

AT üyesi üLkeler, Türkiye'nin en aından şu a)amada Topluluğa katılma

sına bazı gerekçelerle karşı çıkma·ktadırlar. Bireysel çıkadar dikkate alındığın

da görüş •ayrılıkları ;:aman/ama ve gerekçelerindeki öncelik sıralamasında be 

lirmekte; ülkelerdeki iktidarların cğil-'mleri de tepkilerin yönünü etkilemektedir. 

A) İTIRAZ GEREKÇELERt 

AT üyesi ülkelerin, Türkiye'nin Topluluğa t:ım üyeliğine karşı çıknıa

larınd-:ı.ki ortak gerekçeleri üç ana grup altında topl-a·nma·ktadır: 

1. Ekonomik Yön 

a) AT ıııçısından : AT'nin kendi sorunları vardır : Bütçesindeki büyük 

açıklar, ortak tarım politikası sorunu, işsiz!: k sorunu (13· 16 milyon), yapısal 

fonlarda reform ve modernizasyon programlarıyl:ı. yen i gelir k•aynakları bulma 

sorunu, teknolojik geri kalmışlık, ·iç pazarın oluşturulması ve ekonomik açı· 

dan ABD ve Japonya'nın gerisinde, siyasal açıdan ABD ve Sovyetler Birliği 

arasında sıkışıp kalmışlığın doğurduğu ·k imli·k sorunu. 

h) Türkiye ~çı!>ından : Ortaklık Afl't l aşması çerçevesi·ndeki yükümlülük

lerini bile yerine getirerneyen Türkiye'nin isten:len derecede liberal sayılmayan 

ekonomisi yeters!ozdir; Türkiye'n:n ·kişi başına düşen yıllık 1:!00 dolarlık GSMH 

(Gayrısafi Milli Hiisıla) sı, Topluluğun en fakir üyesi Por:tck iz'in yıllık GSMH 

olan 500:) doların çok gerisindc:iir. Enflasyon yüksektir. Nüfusu hız!a artmak

tadır. Nüfusunun % 60'ı tarım alanında iken, GSMH'nın yalnızc:ı. ~f 16'sı 

tarımı oluşturan Türkiye'nin Topluluğa kaıtı-!nıası, ortak tarım politikası ve fon

ları çöküntüye uğratır. San:ıyi, AT rekabetine dayanabilecek güçte değildir. 

Işsiziilc oranı yükst:kl'r. Gerek serbest dola.'iım hakkının uyguhnması, gerekse 

tam üyelik durumunda Türkiye'den AT üyelerine Türk ·işçi·leri ordular hal inde 

akın edecektir. Bu d::ı, Top!uluk<ta 16 milyon i~s iz n durumu dikkate alındığında, 

büyük sosyo-ekonomik zorlamalar yaratacaktır. 

2. Siyasi Yön 

Tıirkiye'de dcmokrası henüz yerlcşmemı~tır. Avrupa. standartlarına uynıa

rn::ıktadır. İnsan hakları uygulamaları yetersizdir. Temel hak ve özgürlükler 

hala ihlal edi-lmektedir. Azınlıkları t· :ıs!\.ı yapılmaktadır. Sendikal özgürlükler 

(1) 12 ·Eylü:l 1980 askeri müdahaJesinden sonra Avnıj)J, Türkiye'yi organları 

nın h;ç bi·risinden çıkartmamıştır. 
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kısıtlıdır. A'noayasa ve diğer -bazı yasal,ar (Örneğin; çalışma hayatı ile ilgili oJoan

lıar, Ceza Kanunu) da bazı maddeler Batılı ıanlayışa uymamaktadır. Siyasi kı

sıtlamalar demokrasi ıi,le bağdaşmamaktadır. Türkiye, AT üyesi Yunanistanh 

sorunlarını da getirecektir. NATO üyehğ;ni pazarlık k~rtı ol·ara:k kullanm:ıma

lıdır. Askeri ve ekonom'k konular birbir:nden ayrı tuıtulmıalıdır. 'Müslüman 

Türkiye, Isi-amiyelin en koyu yerleştiği komşularının fan<aıti:zımi ve fondam:ı,n

talillm 'ne hedef durumd:ıdır. Ülkede, la:kliğe karşı olan küçümsenmeyecek güç

lerin fakir sınıf arasında tr~n biçimi biı koyu İslamcılığa geri dönüşü h.:ıre

keta geçirebi·leceği kaygusu vardır .. 

3. So<."YO - Kültürel Yön 

Türkiye Müslümandır ve Avrup-aiı değildir. Farklı din, kültür ve tarih 

kökeninden gelmektedi:r. Topluluğa Müslüman bir ülkenin katılması Avrupa 

bütünleşmesi sınırlarını ortad.:ın kaldıracak duruml•am yol açabilecektir. 

Haber - yorum ve yorumlardan 'alıntıhr : 

B) KİMLER NE DiYOR 

1. Sokaktaki Avrupa'lı Ne Diyor (1) 

(Takım elbiseli, bond çant.:ıh. bir ticaret temsilcisi), 

- Türkiye 'yi dört yıl önce gördüm, çok giizel bir ülke, ama ekonomisinin 

geriliği yönünden Avrupa'ya yarar getireceğini sanmam. Getireceğinden 

fazlarmı götiirecektir. 

(Emekh bir pdot) 

- Duyduğum kadarıyla Yunanistan'la sorunlarınız var. Yani, Yunanistan' 

ın tutumıma bağlı. 

(Bir inşaat şirketinin mali sorumlusu) 

- Türkiye'nin ekonomisi höy!l'si bir biitiinleşmeyi gerçekçi kılmaktan uzak. 

Türkiye'nin geli~·me yönündeki siyam/ idaresini göstermesi bakımından olumlu 

bir jest ... Fakat çok uzun bir vadede belki gerçekleşebilir. 

(Ilaç pazarlayan bir kadın) 

- Mutlak biçimde karşı de.~ilim ama rejiminin yapısı yüzünden bu aşa

mada kabul edilmemeli. 

(Bir Alman turist) 
- Türkiye'nin ekonomik düzeyi çok geri. 

(Orta yaşlı bir tüccar) 

- Avrupa'nın bu işten çıkarı var mı? 

(1) Cumhuriyet, Sebelay Va:rol, 'Pıaris, 19 Nisan 1987. 
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2. AT Yetkilileri Ne Diyor 

AT Komisyonu «Tiirkiyc-A T Ortaklıifınm Bugünkü Durumu» başlığı al

tında hazırladığı bir dalıili nuta'Ja Türkiye'nin ortaklık yükümlülüklerinden 

büyük bir bölümünü yerine getirmediğini söyleyerek, şöyle devam ediyor : 

«i 2 yılda sıfıra indirilmesi ~-:ereken smai iiriinlerin giimriik vergileri ancak 

% 20 indirildi. Katma Protokol'ün, Türkiye'nin AT çıkışlı tarım ürünlerinin 

ithalatını artırması yolundaki maddesi tamamıyla gerçekleşmemiş/ir. Üstelik, 

1984 yılmdan itibaren itlıal mallanndan ailmnaya başlanan Konut Fonu Ver

ı.:isi, ek bir gümrük vergisi oluşturmaktadır. Tiirkiye, Katma Protokol'de yer 

alan ithalatta sınai üriinlerinhı hacim kısıtlanıalamıın kaldırılması ilkesine uyul· 

mamıştır. Ankara'nın kabul ettiği oran ~~ 40'dır.» (1) 

··- Avrupa Parlamentosunun 12.11.1986 tarihli «AT-Türkiye İşbirliği» ko· 

n ulu toplantısında sunulan karar tasarısı : 

SO!Jyalist Grup adına, Glinne, Van den Heuvel, Dury, Pery, Fuillet. Tongue, 

Baron Crespo, Haensch, Abens, Romeos, Christiansen, Schmid, Vernimmcn. 

Sdıinzel, Madeira, Guarraci, Schmit : 

«Sendikal 6::.giirliikleriıı ciddi şekilde kısıtlaıımaları, azmiıkiara uyı.:ulanwı 

etnik, dinsel ve kültürel ba~kılar ışığında, 16.9.1986'da, Brüksel'de yapılan Or· 

taklık Konseyi toplantısını siyasi yönden haklı gösteren ne olabilir? 28 Eylül 

seçimlerinin «demokratik» fiği navıl açıklanabilir? Türkiye'deki rejim gerçek de

mokral"i midir? (2) 

- Avrupa Parlamentosunun 17.11.1986 tarihli, «Tiirkiye'deki Demokratik 

Rejim Ortaklık Antla.pnavıyla Uyumlu mudur?» konulu toplantısında karar 

tasarısı : 

Liberal, Demokratik ve Refomıist Grup adına V ei! : 

«Serbest seçimlerin sonucu olarak demokratik prensiplerde giderek artan 

gelişmelere rağmen, Türkiye'de insan Jıaklarma tam saygınirk heniiz yok ... Kıh

rıs'm böliimniişliiğii sorwıuııu çö::.iimlemek konusunda da Türkiye'yi harekete 

ı.:eçirmek için ne yapılnuştır?» (3) 

- Avrura Parlamentosunun 20.11.1986 tarihli, «AT-Türkiye İlişkileri» ko

nulu toplantısında sunulan karar tasarısı : 

(1) Cumhuriyet, Brüksel, 26 Haziran 1936. 

(2J Working Docwnent:s, European Parliament, 12.9.1986 Docunıent H 2-1173786 

(3l Working Document, European ParLıınent, 17.9.1986 Document B 3-1188/86 
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K~ ve ittifak Grubu adına Adamou, Carvett, Piquet, Miranda da 

Silva, Boserup, Fi,linis : 

«Türkiye'de yürürlükte olan yasalar gereği demokratik özgürlükler güven

lik kuvvetlerince ciddi şekilde krsıtlanmakta, siyaçi partiler, işçi sendikaları ve 

kitle organizaçyonlar halen yasaklanmakta ve binlerce siyaçi tutuklımrm yanı

sıra, işkence hala uygulanmaktadır. AT ile bir ortakirk antlaşmasr ile bağlantrlı 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde toprakların /f 40'ını işgalinde bulundurmaya devam 

eden Türk askeri birliklerinin tutıunu çerçevesinde, tüm yabancı kuvvetlerin geri 

çekilmeleri ve soruna kesin ve adil çözüm Retirilmesi için çağrıda bulımulma

lrdır.» (/) 

- Yeşiller Grubu 

«Türkiye'de ölüm cezaları kaldırılmalı, siyasi af çıkarılmalı, sendikal haklar 

iade edilmeli, kürtler üzerindeki baçkrfara son verilmeli.» (2) 

- Avrupa Parlamentosunda Türıkiye tartışmasında Hollandalı Peter Dankert, 

«İnsan haklarını güvence altına alacak yani bir anayasa ofrmu.lıkça, Tiirkiyc, 

A T'ye nasıl tam üyelik başvurusunda hulımahilir?» 

derken, Alman Sosyalist Fellennaier, 

«Türkiye'de yargr güvence altında değildir» 

~eklinde komı5ID. (3) 

Avrupa Parlamentosunun 11.1 :!.1986 tarihli toplantısında sunulan karar 

tasarısı 

«i 2 Eylül 1980 tarihinden bu yana işlerliğini yitirmiş olan Türkiye-AT Kar

ma Parlamento K omisyonunun yeniden kurulması «Şimdilik» kaydıyla redde

dildi. Ülkede nispi bir demokratikleşme olmakla birlikte, insan hakları ihlalleri 

devam etmekte, siyasal yasaklar sürmekte, sendikal özgürlükler kısıtlanmaktadır. 

Türkiye, BM çerçevesinde uzlaşmacı tutum takmmalı ve Yunanistan ile iyi 

komşuluk ilişkilerini sürdiirmelidir.» (4) 

(1) Working Documents, European Parlıament, 20.1 1.1986, Documcnt B 

2- ı ı97/86 

(2) Milliyet, Strasbourg, ı O Aralık 1986 

(3) Milliyet, Ahmet Sever, Marc Büker, Strasbourg, ı ı Aralık ı986 

(4) Cumhuriyet, Brüksel, ı2 Aralık 1986 
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- Avrup:ı Parlamentosunun 12.12.1986 tarihli «AT-Türkiye» konulu 

toplantısında sunulan karar tasarısı : 

Heinrich (Almanya) 

«Türkiye'de insan haklarının ihlali ve işkenceyi şiddetle kınıyorum.» 

Adamou (Komünist, Yunanistan) 

«Türkiye'de insan lıaklarmın i/ıla/ine devam edildi. Kuzey Kıbns işgal al

tındadır. Kay1p in.mrılar sorunu vard1r. Ankara, bölgede harışı tehdit etmek

tedir. » 

Chalker (1 ngiltere) 

«Türkiye'de insan haklarına ilişkin dımım çok az gelişme kaydetmiştir Bu 

da iiye!ik için yeterli de~ildir. Kıbrısta ilgili durum da kaygı vericidir.» 

Fertemıaier (Almanya) ve Tzounis (Yunanistan) 

«Türkiye'de insan haklarına saygı giisterilmemektedir. » 

Hammer ch (Gökkcşağı, Dan:mark-a). 

« Tiirkiye' de insan haklarına ilişkin durumu şiddetle kınıyorum.» ( 1) 

- AT Komisyonu Genel Sckreteni ~mtlle Noel, 

«Tiirkiye'nin şu anda Roma Antlaşması 'nın tüm koşullarını yerine getire

bilecek duru/ml olduğunu sanmıyorum. AT Sözleşmesi serbest dolaşımın, iş

sizliğin biiyük boyutlara ulaştığı zaman ertelenebileceğini belirtiyor... Ve şu 

andaAT'de 13 milyon işsiz var.» (2) 

-- AT Komisyonu Akdeniz Havzas ı Sorumlusu Claude Cheyson, 

«Ekonomisi pürüzlü, nüfusu çok bir üyelik adayının AT'de kabulü zor

dur... A ynca. Türkiyen'in tarihi ve coğrafi konumu da sorun yaratabilecek 

11/ll;ırlarıhm ... Sovyetler Birliği ile sınm olmaH, Topluluğu rahat/atacak unsur 

değil. NATO açısından diişiiniildüğünde, o bir arkeri ittifak, AT ise bir siyasi 

en regresyon. » ( 3) 

- Avrupa Par!•amentosu Siyasi İ~ler Komisyonunda 25.2.1987 tarihinde 

kabul edilen Ermeni yanlısı karar tasarısını hazırlayan Belçikalı Parlamenter 

Jaık Vandemeulebroucke, Parlamentoya sunduğu bir karar tasarısında, 

(1 } EURO PE, Strasbourg, 12 Aral ık 1986 

(2) Cumhuriyet, İstruıbul, 17 Ocak 1987 

(3} MiDiyet, Metin Toker, 'Brü'ksel, 4 Şubat 1987 
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«Kiirt toplumu üzerinde Türkiye'nin terör politikası uyguladığını, Mar

din'de yaşayan Kürt halkının hor giJriildiiğünü, tahıl ektirilmediğini, işkence 

yapıldığını iddia etti . (!) 

- Yunaın P<1ıılaımenter TzouD:s aci:l olıara;k görüşülmek üzere Parhıımenıto ' 

ya sunduğu karar tasarısında 

«lstanbul'da, Tarabya'daki Rum kilise ve mezarlığına tahribat yapıldığını» 

iddia e~ti. (2) 

- Belçikalı Parlamenter Vandemeulebroucke, 

«Ermeni dernekleri tenuilcileri ile göriiş'l11esinden sonra Parlamento (jniin

de Kiisteri yapan K iirt gruplarına memup iiç kişinin «konuk/am> olduklannı 

sijy feyerek, binaya girmelerini sağladr. Daha sonra bu kişiler bildiri dağıttrla r. » 

(3) 

- Avrupa Parlamentosunda söz konusu <<i nsan Haıklarının Dünya:hki 

Durumu» başlıklı raporda, 

«Türkiye'de bir Kürt meselesi olduğu yolunda geniş kayıtlar getirildifii, 

Rum azınlığa baskı yapıldığı, Kıbrıs'ta 1600 kayıptan Türkiye'nin sorumlu ol

duğu, Sevr ve Lozan Antlaşma/arına uyulmadığn~ 

öne sürüldü. (4) 

Avrupa Paırlamentosu Siyasi tşler Komisyonunda 25 Şubat 1987 tar'r!lin

de kabul edilen Ermeni yanlısı karar tasarısı, 18 Haziran 1987 tarihinde, Ge

nel Kurul'da büyük değişikliklerle ka'bul edildi. Ermeni yanlısı Yunanlı, Fran

sız ve Belçikı!!lı Parlaıme-nt.ederin değişi•kl:k önerge!eriyle soykrrım (5) söz

cüğü tasarıya yeniden ahndı. 

Avrupa Parlamentosunun kararında en önemli bölümü oluşturan ve dört 

ana kısımda ele alınan 'birinci madde şöylddir : 

«Avrupa Parlamentosu, Türkiye'deki azınlıklar ve Ermeni sorununun Tür

kiye ile AT arasındaki ilişkiler çerçevesinde ele alınması gerektiği kanısında

dır. Parlamento bir iilkede demokrasinin, ancak ülkenin kültürel ve etnik 

azınlıklarını tamyarak tarihini zenginleştirmesiyle miimkiin olabileceğini vur

gular. 

·--------- ----
(1) Milliyet, Ahmet Sever, 7 Mart 1987 

(2) Milliyet, Ahmet Sever, 7 Mart 'l 987 

(3) Milliyet, Osman Ataman, Strasbourg, l 1 Mart 1987 

(4) Milliyet, Osman Ataman, Strasbourg, l3 Mart 1987) 

(5) Soykınm : Sila'hsız ve savunmasız bir toplumun hiç bir ayırım gözetrm·k

sizin planlı ve programlı bir şekilde toptan imha edilmesildir. 
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Avrupa Parlamentosu Osmanlı topraklarında meskun Ernıenilere kar
şı 1915-1917 yılları arasında yapılmış trajik eylemlerin, 9 Aralık 1948 tarihin

de BM Genel Kurulu tarafından tanımlanmış biçimde bir soykırım olduğu 

görüşündedir., Ancak, Osmanlı İmparatorluğu Ermenilerinin yaşamış olduğu 

bu dramdan bugünkü Türk Hükümetinin sorumlu turu/amayacağını ifade eder 

ve söz konusu tarihi olayların bir soykırım olarak tanınmasının, Türkiye'ye hiç 
bir şekilde siyaçi, hukuki ya da maddi bir talebin yönlendirilebileceği anlammı 

taşımaz. 

- Bu bağlamda, Avrupa Parlamentosu, AT Bakanlar Konseyi' ni, Türk 

Hükümetini söz konusu soykırımı tanıması için Ankara nezdinde girişim yap
maya çağırır ve Türkiye ile Ermeni/erin temsili yöneticileri arasmda diyaloğun 

başiatılmasını ister. 

Avrupa Parlamentosu şimdiki Türk Hükümeti'nin tutumunu oluşturan 

Jön Türklerin gerçekleştirdiği Ermeni soykırınunı tanımama : Yunanistan 
ile olan anlaşmazlıklarda uluslararası hukuku uygulamama : Kıbrıstaki işgal 

birliklerini geri çekmeme ve Kürtlerin varlığını inkar etme politikasının, gerçek 

bir parlamenter demokrasinin olmamasının ve başta dini özgüriiik/er olmak üze
re, insan haklarına riayet edilmemesi siyasetleriyle birleştirilmesiyle, Türkiye' 

nin A T'ye yaptığı tanı üyelik başvurusunu olumsuz yönde etkiteyeceği kanısın
dadır.» 

Kararın diğer bölümlerinde ise esas olarak şu noktalar vurgulandı : 

« ... Türkiye'de halen yaşayan Ermeni/er, Türk Anayaçasında da belirtil

di gibi bütün yurttaşlık haklarından yarar/anabi/nıeli ve Lozan Ant/aşması' 

nda ifade edildiği gibi biirün azınlık haklarını kullanabilnıelidirler. Bu azınlık 

haklarının arasında kendi dillerinde eğitim yapabilmek, kültürel faaliyetlerde 
bulunabilmek ve ibadetlerini gerçek/eştirebilmek vardır. Aynı şekilde, Türk 
toprakları üzerinde mevcut Ermeni mimari zenginliklerinin korunması güçlen
dirilmelidir. 

- Avrupa Parlamentosu AT üyesi hükümetleri ,aralarında Yahudi ve Er
me nilere karşı işlenmiş soykırımlar da olmak üzere, bir soykırımları anma gü
nü tespit etmeye çağırır. 

- Avrupa Parlamentosu bütün şiddet eylemlerini kınar ve Ermeni terör 
grupları tarafından gerçekleştiri/miş tedhiş olaylarını te/in eder. Parlamento, 
Türk ve Ermenileri barışmaya çağırır. 

- Avrupa Parlamentosu, Iran ve Sovyetler Birliği'nde yaşayan Ermeni

/ere karşı yapılan bütiin baskıları kınar ve bunlara son verilmesini talep eder.» 

Soykırımın resmiıleştirilmesini isteyen kanat yani Sosyalistlerin önemli 
bölümünün, Komünistlerin, Yeşillerin ve her siyasi eğilimden Yunanlı ve Fran-



sız milletvekillerinin oturumda hazır bulunmalarına karşılık , nispeten Türkiye 

yanlısı olarak bilinen Sosyal Hristiyan Muhafazakar. Liberal ve Avrupa sağı 

gruplarının oylamaya katılmaması söz konusu kararın Parlamento'da zorlukla 

karşılaşılmadan kabul edilmesini sağladı. Oylama öncesi birer açıklama yapan 

bu grup sözcüleri esas olarak vicdaner.- soykmm olgusunu kabu•l ettikle

rini, ancak Avrupa Parlamentosu ıbir tarih yargılama kurumu olmadığından bu 

tür bir tartışmayı reddettiklerini bildirdiler. Parlamento binası önünde gösteri 

yapan b:ni aşkın Ermeni, Fransız Mifli Marşı «Marseilles»i söyleyerek, sevinç 

tezahüratında bulundular. ( 1) 

Vaş:ngton'da yayınlanan Armeniruı Reporter gazetesin :n sahibi ve b:ış

yazarı E . Boghosiıan konuya ilişkin şu yorumda bulundu : 

«A vrupa/ıların ÇI karları ile Ermeni/erin çtkarlan kesiştiği için Avrupa Parla 

mentosu'nda bir zafer ka::.mıdık. l'arlamen'o, bu kararı 70 yıldtr gürmezlikten gel 

dikleri soykmmı anideıı alı/ak ve adalet duyt.:uları canlanılt.~ı için kabul etmiş 

değil; tersine, karar tasarıwu lamamen kendi bencillikleri nedeniyle, Tiirkiye' 

yi AT dışmda görmeyi arzu ettikleri için kabul ettiler. » (2) 

3. AT Üyeleri Ne Diyor 

a) F. ALMANYA (3) 

Ekonomik gücü nedeniyle AT'de merkez i.Hke durumuna gelmekle olduğu 

gözlenen Alm:ınya, Türkiye'nin Torılulu .~a bu yüzyılda i.i yc ol·amayaca.ğı görü · 

şündedtr. 

AT üyesi iiiikelerde çalışan Türk işçileri % 85 (1 ,4 milyon) (4) ~ile en fazla 

F. Almanya'dadır. Serbest dolaşım hakkının Türkiye'den yeni akımlara yol 

açacağı kaygısı bu ülkede panik yaratmıştır. Ayrıca . Topluluk bütçesine ya

pacağı katkının artmasından çekinmektedir. 

Hükümet ve Parlamento, basın, sendi,katardan oluşan kamuoyunun , 

Türkiye'nin A T'ye tam üyeliği konusuna olumsuz (5) yakla~an görü~leri ~u 

noktalarda toplanmaktadır : 

(1) Cumhuriyet, Hıadi Uluengin, Strasbourg, 19 Haziran 198 7. 

Milliyet. Ahmet Sever, Strasbourg, 19 Haziran 1987 

(2) Cwnhuriyet. Ufuk Güldem ir, Washington, 26 Ağustos, 1987 

(3) AT'ye girrişi : Ocak 1958, yüzölçümü : 248.577 km, nüfus : 61.650.000. k i~i 

başına düşen mi-lli gelir: 10.680 dolar. 
(-l) DID, Almanya Federat Cumhuriyeti Büyükelçiliği 'Bülteni, No : 2404, An

kara, 14 Kasun 1986. 
(5) Konuya jtişk'in Tür.kiye lehindeki yabancı görüşlere VI. Bölümde yer ve-

rilecektir. 
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- Serbest dola~ım hakkının tanırımasıyl:a nüfus patlaması olwı Türkıiye' 

den yeni Tüik işçi aıkımı ol:acaktır. 

- Türkler sosya'! yöndt:n yetersizdir; F. Alm:mya'da entegresyonu hala 

sağlayamamışlardır. 

- ı 988 seçimleri sonucu, ı 980 öncesi istikr~rsızlıkl·arı yell'iden belirir mi? 

- Eski başbaılcanlardan ve hala siyaset yasağı altında bulunan Süleyma.n 

Demirel, Başbaıka:n Turgut Özal'ın seçimlerdeki şansını ne denli etkiieyecek? 

- Türkiye'de kanunlar değişen şartlara göre işleyıip, işlemeyebıiliyor. Siyasi 

yasaklar ı992'ye kadar süri!cekt:. oysa 4-5 yıl gc;med::n Demirel aktif pol itikada 

boy göstermiştir. 

- Türk basını istikrarsızlık yaratma·kta, siyasi yasaklar konusunu hergün 

gün deme getirmeık<te.dir. 

- Türkiye'nin stratejik konum konusunu koz olarak ortaya getirmesi 

olumsuz etkiler doğurur. NATO üyeliği kacrtı müzakere pozisyonu olmaktan 

öte gidcmez. 

- Siyasi şartlar ye!tersizdir özgür parlamenl.'er demokrasinin k<ayıtsız şart

sız egemen!:iğinden henüz söz edilemez. 

- Türkiye, kültür yönünden b:r Avrupa ülkesi değildir. l s:•ama dönüşe 

yönelik gerici hareketlere sahne olmaktadır. Tüıık Anayasası 'loaik olsa da, okuıl

larda mecburi din dersi uygulaması geleceğe ilişkin kuşku yaratmaıktadır. 

- Ekonomik koşulları yetersizdir. ödemeler dengesi açığı ı ,5 milyar do

ların üstündedir. ABD de te.kstiıl ihmcatı başarısızdır. İslam a:lemine yönelme 

eski çekiciliğini kaybetmiştir. 

- Türkiye ortaklık anHaşması gereği vedbelerini yerine getirmemiştir. 

Gümrük bi,rJ<!ğini te9is etmediği gibi, ekonomisini AT'ninkine yıak1aştıramamıştır. 

- Türk.iye'nin, Yunanistan ile süre~di sorunları NATO, ABD ve AT için 
problem olmakıt:adır. 

Haber-Yorum ve Yorumla:rdan Alıntıiar : 

- F. Alman Dışişleııi Bakanlığı Akdeniz Dairesi Başkanı Dr. Kari-Heinz 

Kuhna. 

«AT'nın, Türkiye ile özel anlaşması olnı(JSI biiyük bir hata ... Anayawsı laik 

olmakla birlikte, Türkiye'nin bugünkü hali son hali olmayabilir .. Prematiir bir 

bebek arzu etmiyoruz ... Alman halkına, Hristiyanlara, Yahudilere zorla din 

dersi okutturduğunuzu söylesek, Almanya ayağa kalkar. Devletin resmi dini İs

lam değil ama ne derseniz deyin, Türkler Müslüman ve İslam devletinin milli 



eğitim politikafında etkili olabiliyor.. Vicdan ve inanç hürriyetine aykırı hir 

davranış bu ... A vrupa'nm bir parça.1· ı demek, A vrupa·mn tiim kurumlarına ka

tılmak ı/emek değildir. Mesela, Varşova Paktı efa bir Avrupa kurumudur ve 

buraya iiye olmanızı tavsiye etmem ... Gerçi Türkiye son yıllarda çok biiyii

miiştiir ama enflasyonu lıiilcl yüksektir ... Topluluk halen çok zor durumda. Şu 

anda ekonomik sorımlarınıı::. var, sizi omuzlayamayız ... Türkiye lıem çok biiyiik, 

lı em çok zayıf. Bu biiyiik bir tehlike. P'lrtekiz 12 milyon. Siz 50 nıifyonsunuz .. . 

Ekonomi ve savunma kumı/arını lıirhirinclen ayırnıak gereğini diişiinüyorum ... » 

(1) 

- Uzun yıllar T ürk:ye-AT Komisyon Başkanlığı ve AT Parlamentosu 

rürkiye Raportörlüğü yapan, hal::n So.~yal Demokrat Milletve-kili ve Avrupa 

Parhm ~ntosu Sosy.ı l ist grup üycSii Lmtwig Fellermaier, 

«Türkiye'de gencraller iktidarı lullıi bırakmış değiller. J983'de kimlerin se

t· ileceğinc generaller karar wrnıişti, seçmenler değil... Tiirk Parfamentw·u de 

nwkral·i yiJnündcn lıeniiz ilk adımları almaktadır ... Herşeyden ünce kitle lıalin

ıle samk/arın çıkarıldığı davalar sona ererse, DİSK (Devrimci işçi Sendikaları 

Konfecleraı-yonu)e yeniden izin verilirs(!, siyaYi partilere, politikacılara eşit şart

lar tawnırsa (TV'dc şans eşitli_qi ~;ib i), askeri hakimferin kararları ile kitle ha

lindeki tutuklama/ara son verilip, sivil kişilerin sivil lı clkimferce yargılanmasına 

geçilirse, Tiirkiye Cumlwriyetine karşı ihı e siirdiiğiinıiiz ciddi sakın caları hir 

kenara it ı•biliriz ... Serbest doiaŞ/111 1/l gerç >? kleşnıesi imkcinsızdır. Önemli olan bu

rada yaşayan Türklerin sosyal hakondan ~talıa iyi duruma getirilme/eri konusudur.» 

(2) 

- Bil im ve Politika Vakfı Türkiye Masıası Şefi Dr. Hcinz Kramer, 

«Seçim Kmıımunuz belki de yapılnıış en iyi seçim kanunu eskilerin işba

şma gelmelerini önliiyor .. Türkiyede seçimlerin nasıl .wnuçfanacağı sorusu akla 

geliyor .. Acaba Denıirei ne yapacak? Özaf'ı indirebilecek mi? Siyaı·et yawkları 
seçimlerden önce kaldm!abilccek mi? Sivaı·et yaı·akları kaldırılınca, işbaşma ge

lecek eski siyasetçilerfe birlikte istikrarsr::.fık da geri gelebilir >ni? Siyaset yasakla

rmın kaldırılmasından sonra seçim ya;amıın dejjiştirilmeyeceğini kim garanti 

edebilir?)) (3) 

(1) Cumhuriyet, Ufuk Uü:dem ir, Bonn, 6 Aralık 1986 

(2) WDR-4, 13 Eylül 1986- (T.C. Başlıakan lı:k Basın-Yayın ve Enfomıasyon 

Gen el Müdürlüğü, Türkiye-AET Or 'lık Komeyi ToplantısL bülten•i, 

An·k.arıa, Ekim 1986 
(3) Cumhuriyet. Ufuk Güldom:r, 'Bonn, 11 Araıhk 1986 
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- Frankfurter Rundschau (tı Eylüll98o) 

Gerd Hohler-Atina 

«--- Başbakan Ö::.al nıulıtemelen hazı lıayalfer kuruyordur. Briiksele giden 

yol, tereddiitsii::. A finadan geçiyor ... » ( 1) 

- Kolner-Stadt-Anzeiger •(20 Ekim 198()) 

Hans-Peter Ott 

«Tiirkiyede ekonomik ve sosyal şartlar heniiz yeterli değil .. Demokrasi sii

reci tamamlanmış değil. Tiirkler serbest dolaşımdan faydalanmak istiyorlar ama 

kendi yükiimliilüklerini yerine getirmiş değiller .. Papandreu'nım serbest dolaşıma 

ilişkin tutumu Federal Almanyanın işine gelmiyor değil.» (2) 

- Die Welt (26 Kasım 1986) 

Wilhelm Hadler 

«-· · Türklerin AT ünerilerini reddetmeleri halinde lıalihcı;:ır durumda deği

şiklik olmaz. Bonn'un Adalet Divanı kararlarmdan korkmamıa gerek kalma

dan ... » (3) 

- Frankfurter Allgemainc 

Gunter Lerch (Ortadoğu Uzmanı) 

«iki milyon işsizimiz var. Tiirkiye'nin tam iiycliğe kavuşmal'l için lıenii::. 

erken .. Hem Almanya için, hem Tiirkiye için. Örneğin, 20-25 yıldır burada ya

şama/arına ra.~men, Tiirklerde entewasymı çok yavaş oldu. Hôlfı gettolarda (4) 

ya~·ıyorlar.. Yeterince soruna salı i hi::. şimdi, yeni sorımfara ihtiyacımız yok... 

1980 lıarektitı gerekliydi, ama getirdi}:i kHlllamalar Toplulu[;ım iiyelcrinin stan 

dartlamıa uymuyor.. Sendikalar, siyasi partiler, siyaset ya~akları meseleleri .. 

Bu arada Demirel de devamlı yükseliyor. Bonn bu açıdan biraz telaş/ı, «Ya 

seçimlerde Öı.af'ı devirirseY> diye iirkiiyorlar .. SiylLfi yasaklar 1992'ye kadar sii

recekti, halbuki aradan 4-5 sene geçmeden Demirel aktif politikada boy gös

terdi .. Tiirk ba51nı her giin bu konunwı ii::.erindc gitmekle istikrarsızlık yaratıyor. 

lstikrarsı::.lık tam iiyelik için engeldir .. Franco iiliince Ispanya tam demokrasiye 

(1) T .C. -Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tlir

kiye-At<;T Ortaklık Konseyi Toplantısı bülteni, Ankara, Bkim 1986 

(2) T .C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür·lüğü Serbest 

Dolaşun bülteni, Ankara, 198G 
(3) T.C. 'Başbakanlrk 'Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Serbest 

DoWşım bülteni, Ankara, 1986 
(4 ) Getto : Bir kenlle mahrlımiyet içiıde yaşayan azınlık mahallesi . 
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geçti. Aynı şey Porteki:'de oldu, ama si::.:de asker çeki/ince, tam demokrasi gel

medi. Zaten askeri rejiminiz de tam askerl rejim değildi. Bugiiıı lspanya' da 

ilıtilıil olasılığı yok, ama Türkiyede var. Diğer yandan ls/am meselesi var .. . 

Avrupa'da tarihsel nedenlerin yanı sıra, son terör olayları nedeniyle islam'ın 

imajı değişti. Avrupalar Miislümanlarla bir arada yaşamayı diişünemiyorlar. 

Çimen/er üzerinde namaz kılan, kuzu bağazlayan Miisliinıan görüntüsü en so

ğukkanlı Alman elirinin bile hoşuna gitmiyor. Ayrıca, ::.:aten Norveç'de NATO' 

ya ii ye ama, A T'a değil. Fas Kralı, «Eğer Tiirkiye NATO'ya üye olabiliyorsa, 

Fas da olabilir» dedi. Şimdi karşımıza şıı .•orun çıkıyor : A T'nin .unrrlarr Türki

ye'nin tam üyefiği ile birlikte, Türkiye'nin dışındaki coğrafyaya genişleme telı

didi altında kalabilir. «Türkiye, Avrupa'nın ekonomik örgütüne alınmıynrsa, 

savunma örgütünde bulunması da anlamsız» gibi laflar geliyor. Bunlara fazla 

kulak asmıyoruz. Türkiye'nin savunmasmı kime emanet edeceksiniz? Humeyni, 

Esat'la mı ittifak yapacaksınız?» ( 1) 

- Frankforter Allgemeine Zeitung (2'! Ocak ı987) 

Prof. Dr. Joannes Papalekas 

«Türkiye, Avrupa Konseyi ve NATO üyesidir, ama kültür anlayışı yönün

den bir Avrupa ülkesi değildir. Türkiye çıkmaza girmiştir .. Giderek artan şe

kilde ls!anıa dönüşü işaretleyen gerici hareketlerin belirtileri gözlenmektedir. 

/Jımım, Federal Almanya'da sosyal yaşam düzenine getireceği etkiler gözden ka· 

çmlmamalıdır... Tiirkler serbest dolaşımı hak görürken, aynı hakkı 12 yıldır 

işgallerinde bulundurdukları K ıbrıs halkıru/an esirgemektedirler-.. » (2) 

- Bonner Rundschau (3ı Mart ı987) 

Hans Wimmer 

« .. Topluluğa Giineyli Yunanistan, l'orteki: ~·e İspanya Rihi gelişmekte 

olan ülkelere bir de Türkiye'nin eklenme.çi, Topluluğun ii/mesi tehlikesinin bii 

yiimesine neden olur. Türkiye'de Hükümetin insan haklarını hıilıi zedelediği 

yolundaki protestolar da susmak bilmiyor .. . :<> (3) 

- Fnınkfurter Rundschnu (1 Nisan 1987) 

Er.ic Hauser 

«Tiirkiye'nin Topluluk iiyesi Yunanistan ile hemen hemen geleneksel u/an 

Rerginlik/eri askrl kuvvet gösterisi ile biiyiitmesi, J,:iiçlü olan asker ile giderek 

(ı) Cumhuriyet. Ufuk Güldcmir, Bonn, ı ı Aralık 1986 

(2) T.C. Ba~baıkaınlrk Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tür~ 

kiye-AET tıişkileri, Ankara, 1987 

(3) T.C. IBa.şbaıkwrlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tür

kiye-AET İlişkilerinde Yeni Dönem bülteni, Ankara, Nisan 1987 
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gelişen aşırı dinci akımların araHnda kalan Özal Hükümetinin iç politikadaki 

zafiyetini, dış politik girişimler/e kapatma niyetine işarettir... Ankara'nın önre 

Atina ile arasındaki problemleri halletmesinin gerektiği aşiklirdır ... » (1) 

(4 Nisan 1987) 

«Türkiye'de kişi başına düşen yıllık 1200 dolarlık GSMH ile, Topluluğun 

en fakir ülkesi Portekiz'in yıllık 5000 dolarının çok gerisindedir ... » (2) 

- ARD-TV (14 Nisıan 1987) 

Reinha;rdt Kleinmann 

«Tiirkferin Avrupa'ya girmek istemeleri yeni bir durum değil. 300 yıl ün ce 

de Kara Mustafa Paşa komuta1mdaki Türk orduları Viyana kapılarına dayan

mış/ardı. 1565'de Kanuni Sultan Siileyman Malta Adaımı kuşaımıştı. Ancak, 

hu iki girişim de sonuçsuz kalmış. Avrupalı/ar derin nefes almışlardır ... » (3) 

b) İNGiLTERE (4) 

Bugün, Topluluğun dört büyükler:nden birisi· olan Ingiltere, Türkiye'niıı 

AT'ye tam üyelik başvurusunu temkinli• karşılamakta, yeni b :r üyen 'n k at ıl

masıyla. Topluluk bütçesine ka1tkısının aJ1bacağından kaygılanmaktadır. 

Hükümet ve kamuoyunun Türkiye'nin A T'ye tam üyeliği konusuna olum

suz yaklaşan görüşleri şu noktalarda toplanmakta!dır : 

- Türkiye'nin üyeliği AT'ye ne ~ağlayacaktır? Bunda İngilterenin çıka

rı ne olacaktır? 

- Türkiye gibi çok büyük nüfuslu bir ülke Topluluğa; ne tür problemler 

getirecektir? 

- Türk ekonomisi A T'ye uyum sağlayabilecek midir? Ekonomisi şu anda 

yetersizdir. Enfloasyon sorun o~makta devam etmektedir. Gümrük tarifelerinde 

indirim yapılmalıdır. 

- AT'nin, Ortadoğuda çıkarlannı nasıl koruyaca!ktır? 

- Türkiye ve Türkler ne kadar Avrupalıdır? 

(1) T.C. Başbaka:nlılk Basın- Y-ayın ve Enformasyon Genel Müdü11lüğü, 

Tiirkiye-AET ilişkilerinde Yeni Dönem Bülteni. Ank-ara, Nisan 1987 

(2) İbid. 

(3) T.C. Başbakıanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Tür

kiye-AET İlişkiJerindıe Yeni Dönem bülteni, Ankaııa., Nisan 1987 

(4) ATye girişi : Ocak 1973, yüzölçümü : 224.045 km~. nüfus : 55.700.0CO, k'şi 

başına düşen milli gelir : 8.020 dolar. 
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- Türkiye bir tslam ülkesi olarak dini, .kültürel ve sosyal yapısı açıla

rından Toplulukla uyum sağlayabilir mi? Fondamentalizm Türkiye•de büyük 

bir sorun yarata:bil~ek boyutlara ulaşabilecek midir? 

- Türk demokrasisi nazik bir durum arzetmektedir. 'Demokrasiye tam 

uyumu ne zaman sağlayacaktır? Anayasasındaki anti-demokratik maddeleri na

sıl değiştirecektir? Siyasi reform gereklidir. 

- Türkiye ınsan haklarına her yönden riayet edebilecek midir? 

Türkiye'de sendikal özgürlükler kısıtlıdır. 

Türkiye, Yunanistan ilc öncelikle Kıbrıs olmak üzere sorunlarını na

sıl çözecektir? 

Haber-yonını ve yorumlardan alıntılar: 

Ingiltere Dışişleri Bakanı Sir Geffrey Howe, AT adına yaptığı konuş-

ma da, 

« Ortaklığın Türkiye'de demokrasiilin yeniden yerleşmesine atfettiği önemi 

vurguladı. » ( 1) 

- İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AT işlerinden Sorumlu Dev

let Bakanı Lynda Chalker, 

« Türkiye'nin insan hakları konusunda henüz bir ilerleme kaydetmediğini 

öne sürerek, ancak bu gerçekleşti.~i takdirde A T'nin işçilerine serbest dalarım 

hakkı vereceğini söyledi.» (2) 

- Ingiltere Başbakanı ve Topluluk Dönem Başkanı Margaret Thateber 

doruk toplantısının ardından, 

«Tam üyelik için Topluluğa barvımnamasr için Türkiye'ye iistii kapalı 

çağrıda bulundu, l~panya ve Portekiz ile Topluluğun daha yeni genişlediğini, 

Türkiye'nin de üye olmal'lyla bazı tarınısal ürünlerde ek sorun doğuracağına 

dikkat çekti. Kıbns konusunda il'e, İngiltere Hükümetinin tutumunu yansıtır 

(1) Finmıci::ıl Times, Brü.ksel, 17 Eylül 1986. 'Blşb'ak.:ınlı•k Basın-Yayın ve En 

formasyon Genel Müdürlüğü , Türkiye-Al.! Ortmklık Konseyi Toplantıı-ı 

bütleni , An•kara, Ekim 1986 

(2) Londra Radyosu, övül Tezişler, Londra, 7 Kasım 1986, Başbakanlık , Ba

sın- Yayın ve Enformasyon Genel Mü:lü t'l üğü , Scr~t Dohr.şun bütıeni, An

kara 1986 
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şekilde, «Kıbrıs'ın federal bir sistem altmda birleşmesini çuk isliyuru::., laraf

ları BM gözetiminde gürüşmeye teşvik cdcceğiz'1> dedi.» ( 1) 

- İngi:liz !şçi Partisi ve Avrupa P..rlamentosu üyesi Stanley Newens, 

«<ngiliz Hükiimeti'nin, nalıoş bir şey süyle11111emesi için Türkiye konu

sunda kendilerine baı·kı yaptığını. Ermeni ve Kürt sorunlarının Avrupa Parla

mentosu'na !(elmemesi için Hiikiimet'in yoğun lobi yaptığmı söyledi.» (2) 

-- 1şçi Partili Londra Milletvekili Jeremy Corbyn, 

«Kıbrıs sorununun çöziimüniin, Türkiyenin Adanın kuzeyinde aıker bu

lundurmakta ıı·rar edişinin en!(clfediğini öne siirdii.» ( 3) 

İngiltere tşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Norman 
Willis, 

« Türkiye'nin iman lıakları konusunda hala Avrupa'nın benimsediği stan

dartiara ulaşamadığmı öne sürdü. DISK'in 20 nci kuruluş yıldönümü vesile

_çiyle BBC'nin Ankara muhabiri David Bamford'a verdiği demeçte, herkes, 

kurumları sağlam temellerden yohun bir ülkeyi Avrupa nasıl kabul eder? 

diye soruyor. DISK davaHill normal sendikacılı.~a karşı yöne/tilmiş bir hareket 

olarak görüyoruz dedi.» (4) 

- -- ingiltere tşçi 'Sendikaları Konfederasyonu, 

« Dışişleri Bakanı Howe'a yolladığı nıeklllpla, Tiirkiye'de sendikalara ııor

mal faaliyetlerine dönme hiirriyeti tanınıncaya kadar, Tiirkiye'nin A T'ye liyeli

ğine şiddetle karşı olduklarını söyledi.» (5) 

Financial Times, ( 1 6 Eylül 1 981i.) 

David Barchard - Ankara 

«Türkiye'nin tam üyefiği lıerşeydeıı önce işadamlarından kaynaklanmak

tadır. Başlıca amaç, ekoııomiktir. Türkiye ekoııomisinin başarılı olabilmesi 

için Avrupa pazadarıyla bütünleşmesi {!erektiğiııe inanılmaktadır. H ükümet bi-

(1) Londra Radyosu, Timuçin Tüzecan, Londra, 5 Aralık 1986, Başbakanlık, 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 'Müdürlüğü, Türkiye-AET İlişkileri ve 

Serbest Dolaşım bülteni, Ankara, 1986. 

(2) Milliyet, Nuri Çolakoğlu, Londra, 9 Aralık 1986. 

(3) Milliyet, Londra, 16 Aralık 1986 

(4) Milliyet, Lon!dra, 16 Aralık 1986 

ı5) The Morning Star 15 Nisan 1987, Başbakanlık, Basın-Yayın Genel Müdür

lüğü, Türkiye-AET Ilişkilerinde Yeni Dönem bülteni, Ankara, Nisan 1987 
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le alçak sesle rc kendi keıııliııc, nazik bir dımnıı arzedeli demukrasini11 ilerde 

l'llkuu muhtemel aı·keri girişimlrre karşı yasal bir teminat yolu olduğunu ileri 

şiimıcye başladı. » (/) 

- The Financial Times (16 Eylül 19~(ı) 

« Yımanistarı'm Tiirkiye'ye diişnıan:ığı, T up/ufuk için zaten yeterince giiç 

olan ilişkiyi daha ıla karmaşık hale getiriyor. Tüm NATO ülkeleri, Türkiye'nin 

Avrupa-Ortadoğu arasmda bir tampon olarak stratejik pozisyoııuııım ve ayrıca 

Türkiyede aşırı Miisliiman hareketinin giderek artmakta ulduğunun farkmdalar .. 

AT üyesi ülkeler Tiirk piyasa\'lıwı A vmpa'nm ihracatı için biiyük bir potansi

yel olu.şturduğwıu da biliyorlar. Ama iyi gizleyemcdikleri bir korku içinde/er. 

Gerçekte n üye ülkeden biri dalıi Tiirkiyeyi Toplulukta istemiyor. Ama Yu 

nanistan hariç, lıiç bir ülke bwıu açığa vuramıyor .. » (2) 

- The Times (18 Eylül 1986) 

«.. Sir Geoffrey 1/owe, Brüksel'de yapılan Dışişleri Bakanları toplantısın

da, Türkiye'nin Toplulukla siyari ilişktlerinhı canlandırılması konusunda yeşil 

1şık yakıldığmı söylerken. trafik işaretlerini yanlış yorımıladı. Aslmda, Türk 

lere kırmızı ışık yakıldı... Yunanistan'm Topluluğa girmesiyle Ankara-Brüksel 

ilişkilerinin en azmdan gC'lecek bir kaç yıl için eskisi gibi olmasmm çok zor 

olacağı garanti/endi.. Dua etmek için Do.~u 'ya dünen Tiirk sanayicileri, ticari 

geleceklerini Batı'da görüyorlar ... Tiirk sanayi ezilehilir, ama Topluluk da he 

niiz Tiirkiye için hazır değil ... >> (3 ) 

- BBC (20 Eylül 19t\6) 

«Yunanistan, Ankara Hiikiimeti ile Brüksel yakmlaşmawıı engelleme ya 

da geciktirme olanağına salıip. Yımanlılar, Türklerin diişiindiiğünden daha giiçlii 

hir konuma sahipler ... Bımım sonucu, Ankara'da öfke ve çaresizlik artıyor.» (4) 

- The Guardian (3 Kasım 1986) 

David Banford-Ankara 

« .. İçlerinde eski başbakanlardan Biileııt Ecevit ve Siileyman Demirel'in de 

yer ald1ğı önde gelen yii::.lcrce politikacı 1992 yılma kadar siyasi faaliyetten 

nıenedilmiştir .. Ordwıım höliicii Kiirt gerillalar/a sert ve lıaber almamayan hir 

(1) Başbakanlık, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye-AET 
Ortaklık Konseyi Toplantısı bülteni, Ankara, Ekim 1986. 

(2) Başbakanlık, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiyc-AET 
Ortakbk Konwyi Toplantı~ bülteni, Ankara. Ekim 1986 

(3) ibid 

(4) ı bi d 
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ı, c·r:!la savaşi yapiiği Do§u Anado!udaki beş i!t!e s1k1yönetim gelecek yda ka

dar uzatılnuştır .. » ( 1) 

- Daily Telegrı:ph (6 Şubat 1987) 

«-- Türkiye, AT üyefiği içiıı ehil sayılacaksa iki şeyi f?ÖSternıesi gerekiyor : 

Bir, coğrafi olarak Avrupa'nın bir parçasi olduğunu; iki, demokratik bir devlet 

olduğunu .. » (2) 

- Londra Radyoou (12 Şu bat 1987) 

M. A·li• Birand 

«--- ./0 milyon işçi üyesi olan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Yönetim 

Kurulu, Brüksel'deki toplantula. Tiirkiye'de işçi hakları Avrupa diizeyine ge

tirilmedikçe, Ortak Pazar'a tam üyelik r:irişimiııe karşı çtkmay1 kararlayttr

di .» (3) 

- The Guardian (15 Nisan 1987) 

«-- A T'nin bütçesi, bilhassa müşterek tarım politikası nedeniyle tehlikeli bi

çimde yüklü bulunuyor. Tiirkiye gibi halen ekonomik felaket içinde bulunan 

bir ülke, taşınması imkansiz bir yiik demek olacaktır ... Türkiye, laik bir devlet 

olmasına rağmen, daha çok bir Asya iilkesidir .. Tiirkiye'nin daima baskı altında 

turu/mı sakin Kürtlerle savaş hali mevcu!lur. Öte yandan, bu amrı başında ce

reyan etmiş, heniiz kabul edilmeyerı Ermeni soykırımı nedeniyle bu etnik azın

Ilktan kaynaklanarı bir terör sorunu vardtr. Ortadoğuya bitişiktir ve Avrupa/ı 

olmak için en küçük bir iddiası olmayacak kaılar iiçiincü dünya ülkesidir ve 

fakirdir... Türkler; Ermeni/er, Rum/ar, Kıbrıslılar ve Kürtlerle barış yapar, çe

tin ekonomik sorunlarına çöziim getirirs~. üyeliğe ka/ml yolu açılacakllr ... » (./) 

c) FRANSA (5) 

AT :-> nin kurucu lanndan ve dört hiiyiik!erdcn biri:.i olan Fransa, Türkiye' 

nin Topluluğa tam ü yelik ba)vurusu konusunda «hekle, giil'>> siyaseti içinde gö

rünmektedir. 

(1) Başbakanlık, Basın-Yayın ve Enfo.-m:ısyon Gene! Müdürlüğü, Serbest Do

lıışım 'bü:tmi, Ankara 19R·S 
(2) Başbakanlı1k, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, T~rkiye-AET 

İlişkiler~ bülteni, Ankara, 1987 

(3) lbid 

(4) 'Başba;kanlık , Basın-Y.ayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye-AET 

İlişkilerinde Yeni Dönem bülten i, Ankaııa, Nis:ı.n 1987 

(5) A T'ye giri şi : Ocak 1958, yüzölçümü : 543 ,904 km~. nüfusu : 55.061.000, 

kişi başına düşen milli gelir : 9 450 dolar. 



Hüküm~t ve kamuoyunun konuya olumsuz yakla}an görüşlerı şöy l c Jı r : 

- Topluluğun halihazırda iç sorunları bulunmakitadır. 
- Türkiye'den yeni b:r işçi akımı olacağı düşüncesi kaygı yaratmakıaJır. 

- Ankara'da, Yönetim dcmokratlaştırılmalıdır. 

-- Türkiye tarihsel, kültürel, d ·nsel ve özclliıkle coğrafi açılardan Av-

ruralı değilJir. 

- Türkiye-Yunanistan ıarasındaki :.orunlar nedeniyle Yunanistan'ın muha

lefeti olumsuzluklıar yaratmaktadır. 

Haber-Yorum ve yorumtardan aılınlılar : 

·- A'iırt Sağcı Milli Cephe Partisi M illetvekili Bnıno Megret. Fransız Par
lamentosunda Fransız Dışişleri Ba'kanı Jean Bcrnard Ra ·mand'a yönelttiği soru 

önergesinde, 
<t.Tiirkiyc'nin Avrupa ülkesi olmadığını söyledi.» İdeallerine bağlı olduğu

muz Avrupa birfiğinin oluşması belli bir kimlik et rafmda gerçekleştiği takdirde 

hir anlam taşır, dedi ve Dışişleri Bakanı Raimond'a, serbest dolaşım konusunda 

IlC diişiindüğiiııü sordu. Raimo11d, «Yeni bir işçi akmımı önleme konusunda Av

rupa! ı ortaklarıyla hemfikir olduğunu ifade etti.» (1) 

- Enformasyon ve Basınla Hişkiler Müdürü Jean Gueginou 

«Tutumunıuzu, Türkiye'yi dinledikten soııra saptayacağız. Ne olacağılll şim

dideli kestirmek miimkii11 değil. Ortaklık Antlaşnıasınm bile yarattığı giiçliikler 

göz vniine almırsa, tam iiye!ik konusunun çok sayıda problem dağuracağı lahmin 

edilebilir.» (2) 

- Le Monde (18 Eylül 1986) 

«AT'ye üye 12 ülkenin Dışişleri Bakanları ve Türk meslekdaşları Vahit Ha

lejoğlu, 12 Eylül 1980'deki askeri darbeden bu yana AT ile Türkiye arasındaki 

Ortaklık Konseyinin 16 Eylül'de yapılan ilk toplantısında garip olaylar sergile 

cliler. Toplantı, sadece biçimsel ve protokol toplantısı oldu.» (3) 

- L'expro!ss (16 Oca·k!987) 

« ... Ankara Yönelimi demokratlaştırılnıalıdır. Gelecekteki 13'/er Avrupasında 

1,8 milyon Türk işçisinin dolaşım koşulları ve özellikle Yunanistan'ın kararlı mu

halefeti engel oluşturacaktır ... » (4) 

(1) Cumhuriyet, Paris, 1 3 Ekim 1986 

(2) Cumhuriyet. Paris, 14 Şubat 1987 
(3) Başbakanlık, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye -

AET Ortaklık Konseyi Toplantısı bülteni, Ankara, Ekim 1986 

(4) Başbakanlık, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye -

AET İlişkileri bülteni, Ankara , 1987 
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-Le Fipro 

«. .•• Yayınladığı «Yatırımda Riskli Ülke/en> raporunda Türkiye, «YÜksek risk
li ülkeler» kuşağında yer alıyor ... Batılı yatırımcılar, özellikle yabancı sermayeye 
«gelin» çağrısında bulunan gelişmekte olan ülkelerin durumu ile ilgili sürekli ra
porlar hazırlıyorlar ... Fransız Şirket Ekonomistleri Derneği'nin hazırladığı sözko
nusu raporda ölçüt alınan 16 faktör şunlar: Iç savaş veya savaş riski (20 puan), 
rejimin varlığı (6 puan), kişi başına milli gelir düzeyi (8 puan), rüşvet (6 puan), 
dış borcun GSMH'ya göre artış hıı;ı (6 puan), ihracatın durumu (6 puan), enf
lasyon yüzdesi (5 puan), rejimin sürekliliği (5 puan), dışarıya sermaye kaçışı 

(4 puan), ırk, etnik ve dini çatışmalar (4 puan), temel gıda maddeleri üretiminde 
düşüş (4 puan), kent/eşme oranı (4 puan), bir süper güciin bulunduğu bölgeye 
yakınlık (4 puan), bir çatışma veya savaş bölgesine yakınlık (4) puan)." (/) 

- AFP (19 Şubat 1987) 

Monnue Villa - Paris 

«··· En büyük engeli Yunanistan ıeşkil ediyor. Türk Hükümeti Jacques 

Chirac Hükümeti'nin iktidara gelmesinden sonra Paris - Ankara arasındaki iliş

kilerin ısmmarma güveniyor. .. Ancak Fransız yetkililer ihtiyatlı davrandılar. 

Chirac, zamarılama sorununu ve Topluluğun bu yıl önemli maddi zorluklara kar
şı koyması gerektiğini belirtmekten geri kalmadı. .. Türkiye'nin topraklarmdan 

ancak % 30'u Avrupa kıtası üzerinde .. . " (2) 

ç) İTALYA (3) 

AT'nin kurucu üyelerinden olan İtalya, Türlciye'nin AT'ye tam üyel:iğine, 

Topluluğun şu anda yetri bir üyeyi :kaldırabik:celk durumda olmadı~mı öne süre

rek 'karşı çıık.ıyor. Aynca, Atdeniz; ürünlerinden Türkiye ile rekabetten çekiniyor_. 
Gerekçeleri şu noktalarda toplanma:kta : 

- Topluluğun ekonomisi iyice sarsılır. 

- Türkiye bir İslam ülkesi 

- Türk ekonomisi yetersiz. 

- Demokrasisi yetersiz. 

(1) HiiıTiyet, 23 Mart 198 7 

(2) Başba:kanlık, ;Basın - Y.ayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye -
AET Ilişkıleri bülteni, Ankara, 1987 

(3) AT'ye girişi : Ocak 1958, yüzölçümü : 301225 km2, nüfusu : 56750, kişi ba
şına düşen miUi gelir: 6.255 dolar 
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Haber - yorum ve yorumlardan alıntılar. 

- İtalya Hristiyan Demokrat Partisi 

4t.Türkiye'nin başvurusu ihtiyatla karşı/anmaktadır. Avrupa Konfederasyonu

na iiye sendikaların «Türkiye'de demokrasi yok» dediklerini ifade etmektedir. (1) 

- İtalya Sosyalist Partisi 

«Tiirkiye'nin AT'ye katılması Toplulukta siyasi gerilimiere yol açabilir.» (2) 

- Corrie!"e DeUa Sera (19 Nisan 1987) 

«Türkiye'nin başvurusuyla Topluluk büyük bir huzursuzluk içinde. Anka

ra'yı reddetmenin, Türkiye'yi Islam fondanıenta/izminin kucağına atmak gibi bir

çok sakıncalar doğurabi/eceği ifade ediliyor. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ne

denleri var: Türkiye'deki GSMH'nın, AT'nin en fakir illlkesi Portekiz'inkinin ya
rrsına bile ulaşnıadığı, iç siyasi yaşam ve insan hakları şartlarının demokratik 

toplumlarm talep ettiklerinden çok uzak olduğu belirtiliyor.» 

- RAl. TV (2. kanal) (19 Nisan 1987 · 19.45 haberleri) 

Mateoli - Brüksel'den naklen 

«Türkiye'nin % 98'nin Asya kıtarında olduğu, % 97'sinin Müsliiman oldu

ğunu ve henüz tam bir ekonomik Relişnıe kaydedemediğini ifade etmektedir.» 

-Il Giomalle (28 Nisan 1987) 

«Türkiye'nin tam üyelik başvurusunda onikiler bundan daha soğuk davrana

maz/ardı... Türkiye'de demografik ve !!konomik büyüme nisbetinden korkutu

yor.» 

d) tsP ANYA (3) 

1977'de AT'ye tam üyelik başvurusunda bulunup, ancak 1986'da Toplulu
ğa üye olabilen İspanya, Tür-leiye'nin üye olması durumunda yardım fon·ların

dan büyük pay alacağırn, dolayısıyla, kendi payının azalacağını düşünmektedir. 
Aynca, tarım ürünlerinde Türkiye •ile rekabetten çekinmektedir. 

Türkiye'nin A T'ye tam üyehği konusundaki karşıt görüşler şu iki noktada 

bel:irmektedir : 
- Demokra~iic alandaki sorunlar 
- Ekonomik ve ticari engeller 

(1) U Popola (Hristiyan Demokrat Partisi Yayın Organı), 15 Nisan 1987 
(2) Avanti (Sosyaıl.ist Parü Yayın Organı), 15 Nisan 1987 

(3) AT'ye ginişi : Ocak 1986, yüzölçümü : 1220900 km2, nüfusu : 37430000 
kişi başına düşen milli gelir : 4170 dolar. 
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Haber - yorum ve yorumlardan alıntılar : 

- lspanya Dış-i şleri Bakanı 1-"rancesca Fcrnandcz Ordonez, 

«Türkiye'nin tam üyelik için bek/emesi gerek. Biz, 9 yıl beklemek zorunda 

kaldrk ... Halen, Tiirkiye açrsmdmı AT'de bazr siyaı·i, ekonomik ve ticari engel

ler olabilir. Tiirkiye'nin bu engelleri atiatmarı için çok çaba göstermesi gerek ... 

Demokratik alandaki snrunlarnır Cil kr.m ;:;amanda gidereceğini umuyorum» de

di. (1) 

ı ·. ı<. Ordonez, 

<.ı . .. Şu srrada A T'm içiilde yaşallatı ;:;orluk/ar dolayı.rryla, Türkiye'nin daha 

gerçekçi ve ihtiyatlı olmasr gerek şekliilde knlli/ŞIU. » (!) 

- El Pais (15 Nisan 1987) 

« Türkiye'deki demokrasi, Avrupa'da diktatörlük olarak görülüyor... Kı

.ıa/w;ıalar devam etmektedir, kitle.fcl davalar lıeniiz sonuçlanmamış/ır.» 

c) BELÇIKA (3) 

Kurucu üyelerden Belçika. Türkiye'nin A T'yc üyeliğine ılmılr bakar görü

nümünde. Bunun la birlikte. şu aş-amada AT'n!n ytni bir üye alması için zama

nın erken olduğu görü~ünü de yansıtmakta. 

Karşıt görüşler şu iki temel noktada toplanmaktadır : 

- Türkiye'nin ekonomisi çok zayıf 

- Demokratik uygulamalar yetersiz 

Haber - yorum ve yorumlardan alıntılar : 

Belçikalı 17 Sosyalist Parlwncnter, Avrupa Parlamentosu Genel Kuru-

lu nda, 

«Türkiye' deki demokratik uygulamalarm h ii/ii yetersiz olduğunu ileri sü

rerek, Türkiye - AT Ortaklık Konseyinin 16 Eyfii/'de toplanmasmrn siyasi ne

dellini sormaya ha::.ırlanryorlar ... » (4) 

( 1) Milliyet. Ankara, 4 Şubat 1987 

(~1 AFP, Ankara, 3 Şubat 19~ 7. 

(3) AT'ye giriş l : Ocak 1958, yüzölçümü : 3C513 km-, nüfus : 96500CO, kış ı 

başına düşen milli gelir : 8 '!65 dolar. 

(4) Ahrumya'mn Sesi Radyosu, Ahmet Sere!, Strasbourg, 9 Aralık 1986, Baş

bakanlık, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye - AET 

Ilişkileri ve Serbest Dola~ım bülteni, Ankara, 1986 



- Belçika Dışişleri Bakanı ve Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi 1. D ö

nem (1.1-30.06.1987) Başkanı Lco Tindemans, 

<<Serbest dolaşım ilc ilgili olarak Topluluğun yaptığı son iineri ( 1) nin bir 

genel uzlaşma sonucu elde edifdiğini ve dcğiştirilip, diizeltilmesiııin son derece 

f.{iiç olacağmı belirtti. » (.?) 

- De Morgen (4 Mart 1987) 

« ... Yiiksek oranda sürekli bir enflasyon .wrımu olan, ticari dengesi::.fiği ve 

dış borçları artan Tiirkiye, A T'ye tam iiyclik başvuruswıa lıa::.ırlannıaktadır. Dış 

borçları 30 milyar dolara yükselmiştir. Enflasyon oranı 1986'da ?'o 40 olmuş

tur. İşsizlik oranı faal nüfusun % 20 siııi bulmaktadır. Türkiye, borçlarının ana 

paras1111 ödemekte ve yeni borçlaıımalara gitmektedir. Bunun için de ülke kısır 

bir döngü içindedir. Bu yıl 4.7 milyar dolar borç ödeme durunıımda olup, bu 

miktar 1986 ihracat gclirleriııin r ( 65'iııi olu.ıturmaktadlf.» (3) 

- La Libre Belgique (16 Nisan 1987) 

« ... Tiirkiye'nin başvuru mektubu zelıirli bir Jıediye ~·eya Jaatli bumba. Özal 

Hiikiimeti'nin başlattığı serbest ekonomi politikaı· ı ne derece olumlu olursa ol

mn, bugiin Tiirkiyc AT'ııiıı ı·ıı fakir iilkc.1·i; Porteki~'dt• ıı ele fakir .» (.J) 

f) HOLLANDA (5) 

Kurucu üyelerden Hollanda, Toplulu~un yeni katılanları hazmedemediği, 

bunun için Türkiye'nin başvurusunu 4 - 5 yıldan önce 'kabul etmemesi gerekti

ği görüşünde. İtiraz gerekçeleri ise', 

- Türkiye'de demokrasi ve insan haklarında yeterli gelişme sağianam:ıdı. 

Ekonomisi yeters iz. 

- --- ----- ·---
(1) Sözkonusu öneri paketi, yaln ızca hal ihazırda AT ülkeleri nde çalışan Türk

lerin, hukuki ve sosyal yönden AT uyruklularla eşit duruma getirilmele

rini öngörmektedir. 

(2) Alnıanya'nın Sesi Radyosu, M. Ali Birand 1Brüksel, 15 Aralık 1986 Baş

bakanlık, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye - AET 

İlişkileri ve Serbest Dola5ım bülteni, Ankara, 1986 

(3) Başbalcaınlılk, Basın · Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü , Türkiye -

AET İlişkileri bülteni, Ankara 1987 

(4) Başbaıkanlık, Basın · Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü . Türkiye. 

AET İlişkilerinde Yeni Dönem bülteni, Ankara, Nisan 1987 

(5) AT'ye girişi : Ocak 1958, yüzölçümü : 40S.ı4 J..ın~. nüfus : 14350, kişi ba 

şına düşen milli gelir : 9 ~80 dolar 
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H~ber-yorum ve yorumlardan alıntıl..ır : 

«Hollanda; Fransa, Danimarka, lsveç ve Norveç'in yanı sıra, Türkiye'de 

demokratik şartlara dönüşe rağmen, insan hakları ihlali nedeniyle Strasburg'taki 

Avrupa Adalet Divanma şikfıyette bulundu.» (I) 

- Dev Volkskrant (3 ı Aralık ı 986) 

Amsterdam 

« .. Enflaryonu diişiirmc çabalan başarısız. Vergi sistemi zayıf. Bu nedenle 

devlet bütçesinde açık yeterince kapatılamadı. Rakamlara bakıldığında başarılı 

gözüken ekonomi politikası, toplumsal açıdan son derece iiziintii verici .. Işsizlik 

arttığı gibi, alım gücü de 1978'deki haline dönmüş bulunuyor .. Bu politika ay

rıca, ihracata yönelik şirketler/e iç pazar karşısında çalışan orta ve kiiçiik şir

ketler arasmda da biiyük bir uçurum meydana gelmesine yol açtı. Birinci grup 

giderek zenginleşirken, ikinci grup kredilerden alınan faizin, enflasyon yüzün

den çok yüksek olmasından dolayı, artı'' hemen hemen hiç yatırım yapamıyor. 

Hiikiimet bu konuyla ilgili şik[ıyetlere hiç kulak armıyor ve yeni ekonomik 

şartlara ayak uyduramayan şirketlerin ortadan kaybolmaları gerektiği şeklin

deki görüşünü savunuyor. Bu gelişmeler siyasi durumu da etkiliyor. Ara seçim

lerde ANAP oy kaybına uğradı. Muh'Jlefet, mevcut ekonomik programa bir 

alternatif güsteremediği gibi sendikalar da 1982 Anaya~ası yiiziinden bu poli

tikanın olumsuz etkilerini eliizeitme imkanına sahip değiller ... » 

- NRC Deventer Dıtgblad (5 Mart 1987) 

«·· Türkiye'de bir Kürt azınlığı bulunduğu resmen reddedilmektedir. Kürt

Iiikle ilgili tüm propaganda ve açıklamalar yawktır. Oysa, yaklaşık 15 milyon 

Kürt'ün beş ülkede değişik yerlerde yaşadıkları sanılmaktadır. Bu ülkeler; Tür

kiye, Irak, Iran, Suriye ve Sovyetler Birliği'dir. Çoğunluk Türkiye (9 milyon)'de 

yaşamaktadır.» 

g) YUNANİSTAN (2) 

Yunanistan, temelde «Türkiye» olduğu için. AT'ye üye olmasına karşı çık · 

maktadır. Ege, Kıbrıs gibi ikili sorunların Topluluğu ilgiJendirdiğini öne süre· 
rek, bazı ödünler elde edebilmek için veto hakkını mutlaka kullanacağı izleni

mi.nu vermektedir" 

Yunanis~an, üyeliğinin, Türkiye'nin antlaşmalardan doğan hak ve veeibe
lerini etkilemeyeceğine ilişkin açık bir karar alınmış olmasına rağmen sonuna 

k•adar direnrnede kararılı görünüyor. 

(1) Europaeische Zeitung. Horst Kel:ler, 10 Mart 1987 
(2) AT'ye girişi : Ocak 1981 , yüzölçümü : 131 944 km:, nüfusu 9 900 000, 

kişi başına düşen milli gelir : 3695 dolar. 
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Gerekçeleri ise, şunlar ~ 

- Türklerin Kıbrıs'ta asker bulundurması, 

- Ege kıtasahanlığı konusundaki anlaşmazlık, 

- FIR (1) hattı sorunu, 
- Türk jşçilerinin serbest dolaşımı halinde Yunanistan'ın milli güvenliği-

nin tehdit edileceği, 
- 1964 Kararnamesi ile fstanbul'dlllki Rumların mal mülk alım satımla-

rında blokaj, 
- Demokrasinin Türkiye'de henüz yerleşik olmaması , 

- İnsan haik:lanna saygınlığın bulunmayı~ı. 
- Politikasımn saldırgan oluşu, 

- Topluluğun şu sırada kendi sorunları olması , 

- Sendikal özgürlüğün lbulunmayışı, 
- tşkencelerin devam ediyor olması, 
- Stkıyönet'im mahkemelerinin hiilii var olu-ıları, 

- Siyasi tutukluların olması. 

Haber - yonım ve yorumlardan alıntılar: 

- Yunanistan'ın AT Işlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Teodor 

Pangolos, 

Atina'nm, Kıbrıs'ta bir Ortak Pazar garantisinden yana olduğunu, Ada'da 

AT polisinin görev yapabileceğini belirtti. «Kıbrıs, Türkiye- Yunanistan arasm

da ikili bir sorun değildir, uluslararası bir sorundur. Kıbrıs, Türk Ordusunun 

işgali altındadır ... Eski duruma dönülsün, her iki ordu da çeki/sin ... Kıta sahan

lığı tartışmalarının ardında Türkiye'nin, mevcut sınırlarını genişletme arzusu var ... 

Uluslararası deniz hukuku kıta sahanlığınm nasıl belirleneceğini açıklıyor. Tiir

kiye adalarm kıta sahanlığı olamayacağını sörlüyor ... Yunanistan üzerinde sürekli 
baskı var. Türkiye, Yunanistan sınırında siirekli askeri harekat yapıyor .. Ege' 

deki uçuşlar da bu çerçevede sayılabilir .. Öte yandan, tam iiyelik için Türkiye'de 

demokraside ilerleme sağlanması lazım. Seç.!mlere bütün gerçek partiler katıl

malı, 1983'iin gerçek anlamda bir seçim olduğunu kimse si)yleyenıez. Sonra, af 

çıkarılmalı. Siyasi tutuklular serbest bırakılrnalı. Halefoğlu, Ortaklık Konseyi 
toplantısı sırasında, Türkiye'de siyasi tutuklu olmadığını, bunların adi suçlu oldu

ğunu söyledi.. Siyasi suçluların, adi suçlu olduklarını söylemek diktatörlük/ere 

özgüdür .. » (2) 

(1) FIR (Flight Information Region - Uçuş Enformasyon Bölgesi) 
(2) Cumhuriyet, Hadi Uluengin, Brüksel, 20 Eylül 1986 
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- Yunanlı Parlamenter Yannis Butto~, 

« ... Türkiye, AT'ye tanı üye olduğu takdirde diğer üye ülkelerle ili~kilerini 

herhangi bir nasyonalist talepte bulunmadan yürütmek zorunda kalacaktır. AT 
üyeleri birbirlerinin sınırları üzerinde talepte bulımmanıaktad~rlar .. Türkiye - Yu· 
nanistan ilişkilerinde gerçek sorun 'güvensizlik'tir.» (1) 

Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis Rumbatis, 

« .. Ülkesinin, Türkiye'nin A T'ye iiydiği konusunda kesin tavır aldığını açık· 

/adı. Türkiye'nin Ege anlaşmazlığı ve satdırgan politikasının bu kararda etken ol
duğunu bildirdi.» (2) 

- - Dışişleri Bakan Yardımcısı Teodoros Pangolos, 

« .. Türkiye'nin AT ile ilişkilerine bizim tezimizin her olayla ilgisi yoktur. 
Biz, ekonomik politikası, sosyal ~apısı olmadığı ve Avrupa birliğini oluşturan 

ortak uygarlık geleneklerinden yoksun olduğu için, Tükiye, Avrupa Topluluğu

na üye olamaz, diyoruz. Bundan başka, bizim ayrıca, Türkiye'nin AT üyefiği ko
nusunda çeşitli düzeylerde artan başka tür sorunlarımız da vardır; Türkiye, top
raklannda yaşayan Yunan uyruklulara vatandaştık hakları tanımalı ve 1964 yılın

da uygulanan ırkçı kararnameden önce bu insanların uğradıkları zararlar öden
nıelidir. Türkiye'nin AT Bağlantı Protokolü'ne kabul editmesine gelince; biz, 
Türkiye'nin bize karşı toprak taleplerinde bulunabilmek ve Kıbrıs'taki askeri bir

likleri takviye edebilmek için milli gelirinin biiyük bir bölümünü silahlanmaya 

harcadıkça, ekonomisini takviye edemeyeceğimizi açıkça belirttik. 6te yandan, 
AT, Türkiye gibi uyum antiaşması olan bir ülkenin bir bölümünü işgal altında 
bulundurmasını görmezlikten gelemez .. Bir de insan haktan konusu vardır; biz, 
birçok ülkedeki tutukluların insan hakları konusu ile meşgul oluyoruz. Türk Hü
kümetinin, «yoğun şekilde işkence yapılıyordu, ancak şimdi bu yok edilmiştir, bu 
da başarıdır~ şeklindeki itirajından sonra, bu konuya ilgisiz kalmamız düşiiniile
mez .. Türkiye'de 35 bin siyasi tutuklu var. Sıkıyönetim var ve bir dizi yasalar 
var.. Galiba bir gün Kürt azınfığın hakları konusu ile de i/gilenmemiz gereke
cek.» (3) 

- Elefterotipia (18 Eylül 1986) 

« .. A T'nin bütün ortakları Türkiye'nin ilerideA vrupa Topluluğuna ii ye olması 
ve Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkına kavuşmaları ihtimalinden çok kork
maktadırlar .. Fakat, stratejik anlamı büyük otan bir ülkeye 'hayır' demek cesa-

(1) Cumhuriyet, Cengiz Çandar, Sedat Ergin, Ankara. 11 Mart 1987 
(2) Milliyet, Atina, 17 Nisan 1987 
(3) Kiryakatiki Elefterotipia, Kira Adam, 6 Nisan 1987 
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retini lıiç kitmc bulamamaktadır. Yılanı deliğinden çıkartmak görevini gayet 

rahat bir şekifdc Yunanistan'a vermektedir/cr.» (1) 

- Vradini (6 Şubat 1987) 

«.Yunanistan- AT- Türkiye iiçgenindeki gelişmeler yoğun endişe yaratmak

tadtr. Çiinkii, JI'la Ankara ile 'ilişkilerin normale dönmesini arzu ettiklerini 

göstermektedir/er .. Ankara, 196-l'deki mqhur Kararname (2) yi iptal edeceğini 

açıklamasmc/an sonra Cheysson, AT· Türkiye Bağlantı Ant/aşması'mn protoko

liinii parafe etmiştir. Papandreu Hiikiimeti tepkide bulunduysa da, AT Konseyi, 

Bakanlar Konseyi'nin verdiği talimata göre hareket ettiğini bildirmiştir.. Tiirk 

Başbakanı 6ı:.al'm Dublin'dc yaptığı açıklamalardan ve tarihi tahrif 1!tmesinden, 

Türkiye'nin kendisini Yunanistan'a karşı daha güçlü hissettiği anlaşılmaktadir. 

Zaten Türk tahrikleri Yunanistan'm ı:.ayıf olduğu dönemlerde ortaya çıkmakta

dır .. Türkiye, dış ülkelerde suçsuz olduğuna ilişkin ve Yunanistan'ın ikili diya

loğu kabul etmediği şeklinde bir imaj yaratma başarısını göstermiştir .. Türkiye, 

AT'ı ikili ve Kıbrıs sorununda Yunanistan'a karşı yerini giiçfendirmek için 

kullanmaktadır.» (3) 

ğ) PORTEKIZ (4) 

Topluluğa en son katılanlardan Portekiz, Türkiye'nin tam üyelik başvuru· 

sundan tedirgin. Türk tarım ürünlerini kendisi için en önemli rakip görmekte. 

Ayrıca, çeşitli yardım fonlarından kendi hissesine düşen payın azalacağından 

kaygılı. Ancak, oTürkiye'nin üyeliğine engel olarak sürdüğü husus, 

Türkiye'de rejim sorunu. 

Haber- yorum ve yorumlardan alıntılar 

Portekiz Başbakanı (Haziran 1987 genel seçimleri öncesi) Annibal An· 

tonio Cnvaco Silva, 

« .. Tiirkiye'de dikrariirliik reji111i mrdtr ve lıu .Wrtl/1 yaratabilir.» (5j 

(ı) Başbakanlık, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü , Türkiye • 

AET Ortakhk Komıeyi Toplantısı, Ankara, Ekim 1986 

(2) 1964 .K2rurnarncsi : Istanbul'daki Yunan Vatandaşı Rumların Mal Varlığı 

Transferini Yasaklayan Kararname 

()) B~bakanük, :Basın - Yayın V<! Enformas yon Genel Müdürlüğü, Türkiye -

AET tıişkileri bülteni, Ankara , 198~ 

(-H AT'ye girişi : Ocak 1986, yüzölçümü : 9:!.01\2 km~. nüfusu : IOIOOCOf) 

kişi başına düşen miUI gelir: 2.030 dohr. 

(5) I..e Cannard Encbeine, 9 Şuhat 1987 
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- Sosyafist Parti Milletvekili, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 

İnsan Hakları Komisyonu üyesi Prof. Jorge Campinos, 

«Tiirkiye'nin ekonomik diizeyi diişiik, demokrasisi yetersiz.» (1) 

- Diario de Noticias (21 Nisan 1987) 

«Portekiz İşçi Sendikaları yayınladıkları bildiride. Türkiye'nin tam üyelik 

başvurusuna şiddetle karşı çıktı. •' Demokrasiye geçildiği ileri siiriilmesine rağ

men, Türkiye uluslararasr baskı/ara kulak tıkryor' dedi.'> 

h) DANiMARKA (2) 

Türkiye'nin siyasi yönden henüz olgunlaşmadığı düşüncesiyle şu aşama

da AT'ye katılmasına karşı çıkan Danimarka'da görüşler şu noktalarda top

lanmaktadır : 

- Demokrasi ve insan hakları çok yetersiz ... lşkence bitmemiştir. 

- lşkenceye karşı etkili yasaklar konulmamıştır. 

- Doğu illerinde sıkıyönetim hala yürürlük.tedir. 

- Siyasi tutukluların tümü serbest bırakılmış değildir. 

Haber- yorum ve yorumlardan alıntılar : 

«Briiksel'deki Daimi Temsilciler Komitesi toplantısında Danimarka, 600 
milyon dolarlık kredinin Türkiye'deki gelişmelere bağlı olarak tutu/masını istedi. 

0/kecle demokrasinin henüz yerleşmediğini ve insan haklarrna saygı gösteril

mediğini söyledi ... » (3) 

- Danimarka Parlamentmu'nda Sosyalist Parti, sunduğu tasarıda, 

«Tiirkiye'deki işkenceye karşı etkili yasa getirilmediği, doğu illerinde sıkı

yönetim kalcimlmadığı ve tünı siyasi tutuklular serbest bırakılmadığı takdirde 
Türkiye'ye karşı Avrupa insan Hakları Komiçyonu'nda açrfan davadan vaz

geçilmemesi gerektiğini önerdi. (-1) 

-- Dışişleri Bakanı Uffe- Ellema Jensen, 

«Tiirkiye'ye bu aşamada haşvuruda hu/ıuınımııayr önerdi.» (51 

(l) Port- TV, (18 Nisan 1987) 
(2) AT'ye girişi : Ocak 1973, yüzölçümü : 43069 ilan: , nüfus : 5120000, kişi 

başına düşen milli gelir: 10.940 dolar. 
(3) Ahnanya'nm Sesi Radyosu, Brüksel, 12 Eylül 1986, 'Ba~ba'kanl.ık, Basın -

Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye- AET İlişkileri ve Ser

best Dolaşım bülteni, Ankara 1986 

(4) Cwnhuriyet, Kopenhag, 4 Şubat 1987 
(5) Jylidands Posten ve Berlingske Tidende, 28 Nisan 1987 
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- Berlingske Tidende (1 1 Nisan 1987} 

« Yunanistan' ın muhalefeti olmasa bile, Türkiye'nin üyefiği AT' nin iç so

runları ve ekonomik nedenlerle güç ... Ayrıca.. Türkiye de hazır değil... öte yan

dan, son Ege bunalımmda Başbakan özal'ın çabasının sonucu dışında, Türk 

Hükümeti dünya kamuoyuna görüşmelerini iyi duyuranıamakra ... ) 

ı) IRLANDA (1) 

İrlanda, Tür,Jdyenin Topluluğa tam üyeliği konusunda görüşlerini açıkça 

belirtmemesine rağmen, Topluluk bütçesinin sarsılacağı düşüncesinde olduğu 

izlenimini vermektedir. Başlıca eleştirdiği hususlar şu noktalarda toplanmak

tadır: 

- Türkiye'de demokrasi yetersizdir 

- İnsan haiklanna saygı gösterilmemektedir 

- Azınlıklara baskı yapılmaktadır 

- Türkiye· Yunanistan arasındaki sorunlar 

Haber - yorum ve yorumlardan alıntılar : 

- lrish Times (5 Kasım 1986) 

David Barchard - Ankara 

«AT kamuoyu Türk Hükümetine, tam üyelikte başarılı bir başvuru için 

siyari senaryonun desteklenmesinin gerekliliği konusunda tavsiyelerde bulun

du .. Topluluk hükümetlerinden çoğu düşmanca tutum içinde ... Ispanya Hükü

meti nispeten taraflar... Belçikalı Leo Tindemans ise, Türk tezini açıkça savu

nan/ardan ... Hemen karşı/aşılabilecek bir l'etoyu önlemenin yolu Türkiye- Yu

nanistan ve Türkiye - AT arasında uzun lÜredir bekleyen sorımfarın çözümü ... 
Ilk adım, Rumların Istanbul'daki mallarının satişını yasaklayan 1964 Kararna

mesi'ni Türklerin kaldırması olacaktır. » 

Irish Times (15 Nisan 1987) 

<c..A •·rupa işçi Sendikaları Konjederasyo11u Genel Sekreteri Mathias Hin

terscheid, Ankara'nın. insan haklarını, işçi sendikaları haklarını inküra devam 

efliği sürece Topluluğa alınmaması gerektiğini söyledi. 'AT ülkelerinde /0.000' 

den fazla siyasi mültecinin olması Türk demokrasisinin restore edilmediğinin 

kanıtıdır' dedi.» 

(1) AT'ye girişi : ()ca;k 1973, yüzölçümü : 70:!.83 kmz, nüfum 

kişi başına düşen milli gelir: 5 030 dı>lar. 

352000(}, 

75 



i) LÜKSE.l\IBURG (1) 

Kurucu üyelerden Lüksemburg, Türkiye'nin başvurusunu zamansız buldu

ğunu düşünmekte ve Topluluğa ekonomik yönden yük olacağı kanısında. Görüş

leri başlıca iki noktada toplanıyor. 

- Türkiye'nin ekonomisi yetersiz 

-- Türkiye'de demokrasi yeterince yerl~şmedi 

Haber - yorwn ve yorumlardan alıntılar : 

- Luxemburger Wort/La Voix du Luxemburg (15 Kasım 1986) 

« ... 22 yıl önce Türklere iimit veri/nıesine rağmen, Tiirklerin AT iilkeleri 

içinde serbestçe çalışma yeri seçme olanakları yok...» 

-- Le Republicain Lorrain (16 Nisan 1987) 

«Tiirkiye'nin A T' _ve tam ii yelik haşnmiSU Jı::niiz olRIIIliapnamtş niteliktedir ... » 

(1) AT'yo girişi: Ocak 1958, yüıölçümü: 2 586 kmz, nüfusu: 360000, kişi 

başına düşen milli gelir : 8 740 dolar. 
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VI - TüRKiYE'NiN SAVLARI 

Avrupa BirJiği gerçekte, bir ucu Orta Çağın ilk dönemlerine varan çok 
eski bir hikayedir. Konunun kaynağı, özeHik!e Türkler yönünden ilginçtir; XIV 

üncü yy. da Avrupa'da varlığım duyurmaya başlayan Türklere ikarşı, kıtanın 

bütünleştirilerek bir federasyon haline dönüştürülmesi ve anlaşmazlıkların ortak 
hir yüksek mahkeme tarafından çözümlenmesi görüşü getirilmiştir. (1) 

Atilla'yı, 11 inci asırdan itibaren Sel :,: uklu lar, 14 üncü asır başında Rum el i 

Selçuktutarı, sonra Osmanlıla r ta'k ip etmişlerdir. Haçlı Seferle ri Türkler ve Müs
tümanlarla, Hıristiyan ordularını kanlı savaş1arda karşı karşıya getirmiştir. Av
nıpa'da, Tunus'da, Cezayir'de, Libya'da, Mısır'da, Suriye, Irak ve Lübnan'da, 

Balkan Savaşlarında, •Birinci Dünya Savaşında , Milli Mücadele yıllarında hep 
Avrupalıları karşımızda bulmuşuzdur. 1974'de Kıbrıs'a müdaha!emiz, yine Hıris
tiyanlığa karşı bir tecavüz sayılmıştır. Hıristiyan Yunanistan ise, Avrupa uygar
lık ve kültürünün beşiği, Batı'nın daima şımartılan çocuğudur. Onlar da bunu, 

bize karşı çok iyi kullanmaktadırlar. 

Türkiye'nin tam üyelik başvurusunu kesinlikle yapacağı anlaşılınca, AT 

koridorlannda bir telaştır ba~lamıştır. Şubat ortılannda Kumiser Oaude Cheysson 
Kıbrıs Rum bölgesine ani bir ziyaret yapr.ıış, AT Konseyi Dönem Başkanı 

Lco Tindemans, New York'ta Birleşmiş MilJetler (BM) Gcnei Sekreteri Percz 
de Cuellar ile görüşmüş, önde gelen Topluluk üyesi ülkeler bildirikr yayınlaya
rak , Türk- Yunan sorunlarını gündeme getirmişlerdir. ABD'nin teşviki ile BM 

Genel Sekreteri harek.etlenmiştir. 

Ekonomik sorunlar Türkiye'nin AT'ye girmesini bugün için zorlaştırmak

tadır . AT, tarım sektöründeki finansman güçlüklerinin yanı sır.::, Türkiye'den 

işsizierin Avrupa'ya akması ihtimali Avrupalı için bir kabus oluşturmaktadır. 
Bu sorunları dile getirmek Avrupalı için kol~y olmamakta, ancak Yunanistan'ın 

menfi tutumu ve siyasi engellerin öne sürülmcsiyle bir yol bulunmuş olmaktadır. 

Ekonomik bakımdan Türkiye'yi istemeyen Avrupa için, «Türkiye'de Avrupa 

standartianna uygun demokrasi yok» demek, bir halıane oluşturmaktadır. 

(1) Prof. Dr. Ali Sait Yüksel, «Ortak Paııar tlişkileJ~imiz Ne Durumda, Nereye 
Gidiyor?» Eskişehir Sanayi Odası Yayınları, Eskişehir, 1978. 
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işte Avrupa'nın büyük güçsüz.lüğü; varmak ıstediğZ büyük amaç ile kullan

dığı küçük politika arasındaki derin çelişkidir. Bir başka örnek; Yunanistan'ın 

vetolarını aşabiJecek güç, uygulamada A T'nin diğer üyeleri·nin elindedir. Ama 
bu gücü lkuhl•anabrlmek cesaret •ister. Burada bir kiiçükün eline bırakılan yazgının, 
savurımada bedelin ödenmeyip, bir biiyükün eline bıraıkılmış olması gibi. 

Türkiye'nin, Topluluğa tam üyelik başvurusuna AT üyesi ülkelerin itiraz 

gerekçelerine karşı savları şunlardır : 

A) Ekonomik Yön 

1. AT açısından: Tam üyelik müraca:atı için AT'nin bütçeye, fonlar ve 
tarım politikalarına ilişkin iç sorunlarını haJ:etmesini beklemek mümkün değil

dir. Sürekli oluşum içinde olan A T'nin gelecekte başka sorunlar ile karşılaşması 

kaçınılmazdır. 

ATnin sorunların bir kısmı uluslararası ekonomik bunalımdan kaynaklan

maktadır. Düşük büyüme hızı ve işsizlik bunlar arasındadır. Aynı sorunlar ile 
başka ülkeler de karşılaşmaktadır. ABD ve Japonya'nın aksine AT, sorunlar 

ile mücadelede oldukça geri kalmıştır. Çünkü, AT küçük miHi çı:kar mücadele
leri ile içe dönük ve savunmacı bir yol izlemektedir. YapıS3!l sorunların çözüm
lenmesi ATnin bekası için zorunludur. 

Türk tarımı, AT tarımı ile kıyaslanamayacak kadar serbest piyasa kuralla
rına dayalıdır. Topluluk tarımının bugünkü kaliyle devam c;;demeyeceği şüphesiz 

düşünülmekte ve tam üyelik sırasında AT tarım sektörünün büyük ölçüde değiş
miş olacağı hesabıyla hareket ediimektedir. 

Başvuru ile tam üyeliğin gerçekleşmesi belıli bir takvim çerçevesinde olaca· 
ğmdan, Türkiye'nin müracaatı , Toplulukta; 'ispanya, Portekiz ve Yunanistan'ın 

hazınedilmesine engel teşkil etmemektedir. Sözkonusu üç ül'kenin tam üyelik 
müzakereleri sürerken; Topluluk, 1973 Ocak':nda üye olan tng!ltere, İrlanda ve 
Danimarka'yı bazmetmekteydi. 

2. Türkiye Açısından : Türkiye'n·in Ortaklık Antiaşması çerçevesinde yü. 
kümlülüklerini yerine getirmesi, Topluluğun <!a kendine düşeni yapması çerçeve
sinde sağlanacak bir denge içinde sözkonusu olabilir. Oysa, Ortaklık Antlaşma
larının genel dengesi bozulmuştur. Serbest dolaşım, ıteksti·l, tarım ticareti ve 
mali protokollara işlerlik kazandı rılamazken, Türkiye'nin tek yanlı tavizlerle 
gümrük birliğinin kurulmasını sağlama'Sı mümkün deği!dir. Zaten gümrük birliği
nin tancak ·tam üyeli'k: çerçevesinde gerçekleşebilece~i Topluluğa son katıian üç 

ülkeyle anlaşılmıştır; Yunanistan, tspanya ve Portekiz tam üyeli:k sayesinde 

Topluluk fonlarından yararlanarak tarifelerir.i indirip, gümrük birliğini gerçelc
~cştinnektedirler, 
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Türkiye, her şeye rağmen, bugüne kad<ır yine de bir çok gelışme kaydet

miştir. Ma1iye ve Gümrük Bakanlı~ının AT'ye entegrasyon çerçevesinde yaptı~ı 

çalışmalar şunlıardır : 

- Gümrük Vergisi ik Eş Etkili Vergilerde İndirim : 

Katma Protokol'ün 10 uncu maddesine göre Gümrük Vergisi ile eş etkili 

vergileri 1.1.1985 tarihine kadar geçen 12 yılirk süre zarfında sıfıra indirilmesi 
gereken eiTaların sözkonusu vergilerinde '% lO'Iardan toplam % 20 nispetindc 

indirim gerçekleştirilmiştir . 

Katma Protokol'ün ll inci maddesine göre Gümrük Vergisi ile eş etkili 

vergileri 1.1. ı 995 tarihine kadar geçen 22 ylllık süre zarfında sıfıra indirilmesi 

gereken eşyaların sözkom:su vergilerinde % 5'lerden toplam % 10 nispetindc 

indirim gerçekleştirilmiştir. 

- Türk Gümrük Tarifesinin Ortak Gümrük Tarifesine Uyumu: 

Katma Protokol'ün 17 ve 18 inci mı.ddeleri gereğince 12 ve 22 yıllık 

listelerde Topluluğun uyguladığı Ortak Gümrük Tarifesine uyum yükümlülüğü
müzün yerine getirilebilmesi için önçalışma mahiyetinde olmak üzere Gümrük 

Tarife Cetvelimizin güncel hale getirilmesi işlemlerine Ocak J982'de başlanıl

mış, 1983'de tamamlanarak bası.Jmıştır. 

7/1421 sayılı Kararname ile 22 yıllık, EURATOM, CECA ve Tarım ürün

lerine ilişkin listelerin 1985 basımı yeni Gür.1rük Giriş Tarife Cetveline adapte 

edilmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

Eski ve yeni Gümrük Giriş Tarife Cetvelleri arasındaki geçış anahtarının 

düzenlenmesi çalışmaları devam etmektedir. 

- Arınonize Sisteme Geçiş Çalışmalan : 

Ocak 1988 tarihinden itibaren, Kanada, Japonya'nın yanı sıra AT tarafın

dan da uygulamaya konulacak yeni gümrük tarife sistemi Arınonize Sistem 

Nomenklatürüne geçiş çalışmalarına Türk iye'de Eylül 1986'da başlanmış olup, 

1.1.1988'de sözkonusu sisteme geçmemiz kararlaştırılmıştır. 

- Katma Değer Vergisinin Kabu.Jü : 

AT ile vergi harınonizasyonu bakımından büyük önem taşıyan KDV uygu

lamasına 1.1.1985 tarihinden itibaren başlanmıştır. Bu arada, müzakere öncesin

de yeni üyelerden hiçbirisinin KDV'yi uygulamadığı da hatırlanmalıdır. 

Diğer alanlardaki· gelişmeler ise, şöyledir: 

Devlet İstatistik Enstitüsü, 1986 yılı büyüme hızını, hedef '% 5 iken, % 8 

olarak tahmin etme~tedir. Ocak ayındaki d1ş ·ticaret, ihracatın artması ve itha 

laın sonucu geçen yılki miktann çok altındaki bir açıkla kapanmıştır. Ocak 

79 



ayındakı ihracat 658 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, geçen yılın aynı ayın

daki 626 milyon dolarlık miktan % 5,1 oranında aşmıştır. 1986 yılının Ocak 
ayında ı milyar 12 milyon dolar olan ithalat <ise, bu yıl 86 mrlyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. İthalattaki gerileme oranı if'o 15'i bulmuştur. Bu gelişmeler 

sonucunda geçen yılın Ocak ayında 386 milyon dolaa olan dış ticaret açığı 

bu yıl % 47,6'1ık azalmayla 202 milyon dotarda kalmıştır. 

Başbakım Turgut Ü7.al Alman TV'si ARD'ye verJiği demeçte şunları 

söylemiştir : 

«Türk sanayii, bugün A1"ni1ı yeni üyeleri hpanya ~·e Portekiz'den daha 

~:iiçlii !ıir rekabet düzeyine sahiptir. Son altı yıldır, Türk endüstrisi serbest 

piyasa sistemine oturtulmuştur. Ekonominıi::. libere edilmiştir. Türkiye'ye her 

türlü ithalat olanağı vardır. Mallarınıız her pazarda rekabet gücüne sahiptir. 

Son yapılan bir araştırma, Türk endiis/risinin % 75'inin Orak Pazar standart

larıyla rekabet edebileceğini ortaya koynıuftur. Sadece % 25'i için bir uyum 

sözkonusudur. Oysa, aynı durımı Ispanya için sözkonusu değildir.» ( 1) 

öte yandan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Ba~kanı Klaus Schab, yap
ttkları araştırmalara göre, Tü~kiye'nin Or.tak Pazar üyesi ülkeler ile rekabet ede

bilecek güce ulaşmakta olduğunu belirtmiş, şöyle konuşmuştur: 

«Bin kurııluş arasında yaptığımız anki'! çalışmalarınlll /986 sonuçlarına 

güre, genel rekabet açısından Türkiye OECD (Ekonomik }şbirliği ~·e Kalk11mıa 

Teşkilatı) ülkeleri arasında Portekiz ve Y~<nanistan'ın üzerinde 20 nci sırada 

bulunurken, /987'nin kesin obııayan sonuçlarına göre, Tiirkiye 19 uncu sıraya 

yükseldi. Ispanya, Portekiz ve Yunanistan Türkiye'nin altında bulunuyorlar. 

Bana göre, Türkiye AT'a tam iiye olmak için başvuruda bulunmakla hem AT, 

hem de kendi adma iyi bir adım atmış bulunuyor.» (2) 

Başbakanlık Başdanışmanı Adnan Kah,·cci, uygulanan ekonomik politika 
sayesinde halkın refah düzeyinin yükseldiğini söylemiş, şu açıklamaları yap

mıştır: 

«1988 sonunda her köyde telefon olacaktır. Bugiiniin 2 kanaflı TV'si, /988' 

ele asgari 7 kanal olacaktır. Sulama projeleri birbiri ardmca uygulanıaya konul

muştur. Dört şeritti otoyollar yapılmakta, a!tyapı giiçlendirilnıektedir ... Ihraca

tımızla diinya pazarlarmdayız ... Bugün 2 milyon dofar dış kredi verebiliyoruz ... 

Ticari borçların artması ise, kaçınılmaz. Elde olsa da ihracata yönelik dış 

harçların 100 milyar dolara çrk11w.H .w,~lmı.1a ... » ( 31 

(1) Milliyet, 20 Eylül 1986 

(2) Güneş, 1 Mayıs 1987 
(3) Hürriyet, 21 Mart 1987 
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Projeler kapsamında Güneydo~ Anadolu Bölgesinin geliştirilmesine yöne

bk GAP '(Güneydoğu Anıadoltı Projesi) (1) önemli hedeflerden birisidir. 

AT Komisyonu Genel Sekreteri TUrkiye'nin durumunu şöyle değerlendir

mektedi'l" :' 

«Türkiye'nin bugünkü konumu bundan iJnceki on yıllardaki gibi değil, Tür

kiye'nin ekonomisi eskiden bir hastalık halindeyken, bugün hem altyapısını tamam

lanuş, hem de gelişme ve biiyiime halindedir. Roma Antlaşma~ından doğa11 

borçlarm lıükiinılerini yerine getirebilecek konumdadır. » (2) 

öte yandan, Tüııkiye'nin ihracatındaki artış, örneğin; bu yılın ilk beş 

ayında AT'nin gerçekleştirdiği demir- çelik ihracatında görülen '% 67 oranına 

varan artışın, Avrupalı çelik üreten firmalar arasında tedirginlik yarattı~ı bildi

rilmektedir. Topluluğun yılın ilk yarısında, demir- çelik i{halatında görülen 

genel düşüşe karşılık, araiannda Türkiye'nin de yer aldığı 5 ülkenin Topluluğa 

ihracatındaki artışın dikkat çekti~i ve «damping» iddialarının ortaya atılmasına 

yol açtığı belirtilmt•ktedir. (3) 
Alman Dresdner Bank'ın Genel Müdür Yardımcısı Ulricb Ortb, Türk ban

kacılık sisteminin çok iyi işlediğini söylemiş ve şöyle devam etmiştir : 

«Türkiyede şube açan yabancı bankalar, yerli rekabet karşısmda artık 

zorlanmaya başladılar. Jlk başlarda yabancı bankalara kaptırılan iyi müşteriler, 

şimdi Türk bankalarma geri dönüyorlar. Osıelik, Türk .. bankaları da dışa açılı

yor. Mali kesim Batı ile ralıa t!tkla hiitiinleşebilir ve AT'ye de haztrdır, » (4) 

İngiliz TV'si BBC'nin 2() Eylül 1986 rnrihimlC'ki «World To1~y» progra

mında kendisiyle yapılan mülakatta Andrcw Mango, 
«Avrupa, ticari bakmu/an Türkiye'nin başlıca ortağı durumundadır; Tiirk 

dışticaretinden % 40 pay almaktadtr. Tiirkler, ihracatı artırmrşlardır, ticari 

itibarları iyidir. Türkiye'de muazzam bir dinc;miznı vardır» 

demiştir. 

(1) GAP : Mardin, Ş:m 1 ıurfa'nın tam:ımını, Gaz'antep, Adıyaman, Diy:ırbaikır 

ve Siirt illerinin bazı bölümlerini içine ı:.lan 74.000 km~ i·le Türkiye toprak

larının % ıo'unu kapsayan bu dev proje 13 büyük alt projeden oluşmak

ta·dır. En -büyük bölümü Aşağı Fırat Projesidir. Dünyanın sayılı büyük 

barajlarından birisi olan Atatürk Barajı, bu barajın suyunu Harran Ova

sına akıtaoak olan, her birıi 26,5 km. uzunluğundaki Urfa Tünelleri bu 

proje kapsamındadır. Karakaya Baraji tamamlandığında Fırat üzerinde 

dizilecek Keban, Karakaya ve Atatürk barajları ve hidroelektrik santral

leri birer dev tesisler olacaktır. GAP ayrıca çeşitli büyüklükte 20 civarında 

baraj, gölet, sulama ve pompalama tesisini de kapsamaktadır. 

(2) Milliyet, ı8 Ooak ı987, 

(3) Dünya, ı Bkiıın ı986 

(4) Hürriyet, ı Mayıs 1987. 
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Aynı programda konuşan Robert Mac Donald da şunları söylemiştir: 

«Ortak! tk, Tiirkiyc'dc lu ;:.la gclişnı pa:.an Japon/ara, A merikaltiara ve 

1\.anadalılara kaptımuınıaltdtr. Buııun maliyetine de katlanmaltdtr.» 

Türkiye'de nüfusun hızla arttığı bir gerçektir. Ancak, bu hızı düşürmek 

için gerekıt aile planlaması tedbirleri alınmaktadır 2000 yılında toplam nüfu

sun 65 milyona ulaşması beklenmektedir. Türkiye'de genç kuşak çoğunluk

tadır. Avrupa'da ise doğum oranları düşüktür ve ekonomisi yeniden büyüdü

ğünde, tıpkı 19(ı0'1arda olduğu gibi Türkiye'ye yine ihtiyaç duyacaklardır. 

GSMH artışı açısından Türkiye en ba~arılı OECD ülkesi olup, nüfus ar

tı'i hızı çıkarıldığında, A T'nin büyümesinin iki katıdır. Bu performans 2000 

yılına kadar devam ettiğinde, gelişmişlik farkının belli ölçüde kapanması müm

kün olacaktır. Türkiye'nin tam üyelik konusunun kesinlik kazanması da, özel

likle dış yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini artıracak ve bu şekilde Tür

kiye'ye akacak olan yatırımların da büyük ölçüde katkısı bulunacaktır. 

Tanm sektöründe çalışan işgücünün toplam işgücüne olan oranının fazla 

olduğu doğrudur. 'Ancak gelect!kteki on yıl içinde nüfus artışının üstünde bir 

şehirleşme hızı, yoğun bir şekilde ilerlemekte olan alt yapı yatırımlarını izle

yecek ve yahancı sermaye ilc destcklenecck sanayileşme ve turizm giibi· hizmet 

sektörlerindeki gelişmeler sonucunda tarım işgücü oranı kuşkusuz düşecektir. 

1986 yılında Türkiye\ieki enflasyon hızı, AT üyelerinin sahip olduğu en 

yüksek hız civarındadır. Ancak bu hızın 1980'de % IOO'ün üzerinden düşü

rüldüğü dikkale alınırsa, kısa sürede tek rakanılı olmasının beklenmesr iyim

serlik olmayacaktır. 

AT bütçesi üye ülkelerin toplam GSMH'sının % 1 'i civarındadır. Türki

ye'nin tam üye olması halinde aktarılacak net kaynak AT bütçesinin % 10' 

unun altında (2,3 milyar ECU) olacaktır. Bu durumda, AT'nin Türkiye'ye ak

taracağı net kaynak toplam GSMH'sının binde biri düzeyinde kalacaktır. Tür

kiye'nin tam üyeliği bugün gerçekleşecek olsa: 

- Bugün için üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın 700-900 milyon dolar

lık bölümü AT ülkelerine yönelecektir. 

- Gümrük tarifelerinin AT'ye karşı büyük ölçüde düşmesi sonucu, ucuz

layacak ithal malı iç talebi teşvik edecek; bu da ithalat talebini artıracaktır. 

Türkiye'nin AT kaynaklı ithalatına bu şekilde 1,5-2 milyar dolarlık yeni bir 

ithalat talebinin eklenmesi söz konusudur. 

Türkiye yeraltı ve yerüstü kaynak potansiyeline sahiptir. Anadolu, Avrupa 

ülkderi arasında en çok mıı.den rezervine sahip bölgelerden birisidir. 215 ma

den yatağında J(ı m aden ya ta ğı ' bulunmaktadır. Toplam rezervin 8 milyar to-



nun üstünde olduğu tahmın cdılmek.tedır. Ma:den rezervlerinin başında 4 mil

yar ton ile 1tinyit gelmektedir ve ıbu AKÇT açısından caziptir. Krom ve bor tuz

ları rezervlerinde dünyada üçüncüdür. 5-10 bin uranyum rezervinden başka, 

nükleer enerji üretiminde uranyumdan sonra kullanılacak geleçeğin madeni 

olarak bilinen toryum rezervinin. dünya rezervlerinin dörtte üçünden fazla ol

duğu 'b:,linmektedir. (1) 

Türkiye'nin tam üyeliği ile ortaya çıkacak. en 'büyük işbirliği yabancı ser· 

maye yatırımları olacaktır. Türkiye'de sermaye maliyetinin yüksekliği, yete

nekli emek maliyetinin düşüklüğü, üretim altyapısının hazırlanmış olması, Or

tadoğu bölgesine yakınlık yabancı sermaye için elverişli şartları oluşturmak

tadır. Türkiye'nin üye.li·ği Topluluğa canlılık, Ortadoğu'ya sınır sağ!ayacak>tır. 

AT bütçesinden Türkiye'ye yapılacak net katkının karşılığında AT üye

leri Türkiye ile gerçekleştirilecek ekonomik. entegrasyon sonucunda dış ticaret, 

proje ihaleleri ve yabancı yatırımlarda sağlanacak artışlar dolayısıyla büyük 

kazanç sağlayacaklardır. 

Toplam değeri 200 milyar lirayı aşan savunma sanayi projelerine ABD 

ve Japonya'nın dışında, AT üyesi ülkelerden F. Almanya, İngiltere ve Fran

sa'nın daha fazla ilgi gösterdikleri anlaşılmaktadır. Türkiye'de en çok. ihale 

kazanan firmalar F. Alman kuruluşlarından oluşma'ktadır. Tabii, bu arada, An

k·ara AT'nin Türk işçilerine «serbset dolaşım» hakkı ı·anınması sorununda 

anahtar ülkenin F. A:lma,nya olduğunu bilmektedir. (2) 

• ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher, 'Ikinci Boğaz Köprüsü inşaatının 

İngiliz ortaklı konsorsiyuma verilmesi için Başbakan Turgut özal'a mektup 

yazmıştır. Mektubu yazma konusunda biri krizdeki çelik sanayinin, diğeri de 

köprü firmasının bulunduğu bölgelerden gelen iki miHetvekilinden fazlaca ıs

rar görmüştür. Ancak, köprü ve toplam uzunluğu 216 kilometre olan ekspres 

yollarının yapımını Japon ortaklı konsorsiyum almıştır. (3) 

ABD ,iş ve siya.set çcvrelerin;n etk :n gazetesi The Wall Street Journal. 
3 Aralık 1986 tarihli haber-yorunıunda, Türklerin 1963 tarihli AA'dan doğan 

serbest dolaşını hakkını tanımadıklarını iian eden Avrupalılara şöyle demiştir: 

«Avrupa Ekonomik Topluluğu bürokrasinin paşa/arı, Avrupa Bakanlar 

Komeyindeıı bugüne kadar gönderilen en utanç verici bir mektupla anlaşma 

kurallanna uymayacaklan konusunda Türkiye'ye bilgi vermişlerdir Tam bir 

Osmanlı kafaııyl.a hareket eclen Avrupa Topluluğu, ne kadar müddet/e Tür-

(1) 'Dış Politika Enstitüsü, Türkiye'nin Savunması, Ankara, 1987, s. 14 

(2) Dünya. 21 Ocak 1987 
(3) Milliyet. Zeynep Göğüş. 30 Mart 1987 
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ki ye 'yi savuşturabileceğini anlamaya çalışmaktadır. Avrupanın büyük işsizlik 

probleminin ve büyüme hızındaki yavaş/ılığın sorumluluğu, AT'nin Bizans dö

nemini andırır kurallarına, bağucu gelir vergisi oranlarına ve Osmanlı usulü 

şişkin biirokrafisine aittir.» 

Toplulukla yapılan Katma Protokol'ün 36 ncı maddesine göre, işçilerin 

serbest dol,aşınıı 1 Aralık 1986 tari-h:inde kesin biçimde gerçekleşmiş olaçaktı. 

Ancar.<, Katma Protokol'ün 36/1 rnc! maddesi yalnızca bu hakkın ôzii'nden söz 

etmiştir. Bu hak ancak, uygulanma yöntemleri aynı maddenin ikinci paragra

fm:ı göre, Ortakhk Konseyi tarafından saptanınca içeriği olacak bir haktır. 

Ortaklık Konseyi uygulanma yöntemlerini, AA'nm 12 nci Maddesine göre, 

Topluluğu kuran Roma Antiaşması'nın 48, 49 ve 50 inci Maddelerinden esin

lenerek belirleyecektir. 

Serbest dolaşım, kamu düzeni, kamu güvenliği, halk sağlığı nedenleriyle 

gelirilen sınırlamalar saklı kalmak üzere şu dört hakkı içermektedir : 

- Açık işlere başvurma 

- - Çalışmak amacıyla bir üye devletten ötekine özgürce gidebilme, 

- fşin fi,!len yapılması amacıyla üye deY"letlerden birinde oturma, 

-- Emeklilikten sonra da istenirse o üye devlette ömür boyu yaşayabil-

me (1). 

Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkının iki yönü bulunmaktadır : Bi

rincisi; Tür'kiye'den işçıileııin ·bir anda ~iizbinlerce kafileler haılinde F. Almanya 

veya diğer AT ülkelerine gidip yerleşmesi demek değildir. Söz konusu olan, 

Türk işçilerinin vize vb. ihtiyaç duymadan AT ülkelerine giderek, iş arayabil

me hakkıdır. Yürürlükteki uygulamaya göre, zaten üç ay içinde uygun bir iş 

bulup, işe başlayamayan işçinin ülkesine geri dönmesi zorunluluğu vardır. 

Serbest dolaşımın ikinci yönü ise, halen AT ülkelerinde yaşayan Türk iş

çilerinin de bu haktan yararlanacak olmasıdır. AT ülkelerinin Türkiye'ye kar

şı ileri sürdükleri işsizli-k ve benzeri gerekçeler AT ülkelerinde yaşayan ve 

çalışan Türk işçileri (600 'bin; aileleri ile birlikte 2 milyon civarında) için ge

çerli olamaz. Şu 'halde, Türk işçilerinin serbest dolaşımına ilişkin görüşmeler

de, AT ülkelerindeki Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkı peşinen kabul edil

meli ve pazarlık dışında tutulmalıdır. Öte yandan, AT ülkeleri Türk uyruk

ILı'·ıra 'hala viz~ uygulamaya dev::ım etmekte, bu da Türk işçiılerinin Toplulukta 

özgür 'biçimde dolaşımını önemli boyutta sınırlamaktadır. (2) 

'(!) Milliyet, Y. Doç. Haluk Günuğur, ı Aralık 1986 

'(2) Milliyet, Ercan Karakaş, 22 Kasım 1986 
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Topluluğu kuran ilk altı üye devlet arasında Gümrük Birliği'nin başarıyla 

oluşturulmuş oLması, İtalyan ekonomisinin de hızla büyümesine imkan ver

miş, tahminierin hilafına Jtalyan işçilerinin geriye döndükleri görülmüştür. 

Aynı durum İngiltere için gerçekleşmiştir; Topluluğa katıldığında 3 milyon 

işsizinden bugün hiçbirisi AT ülkelerinde görülmemektedir. Türkiye'nin tam 
üye olacağı dönem içinde Türk ekonomisinin bugünkü gelişmeyle beklenen 

dış yatırımların katkısı sonucu yeni iş alanJannın açılması, Türk işçilerinin 

dışarı gitmelerine ihtiyaç bırakmayacaktır. 1Bir işçi akımından mutlaka bir kuş

ku duyuLması gerekiyorsa, diğer yeni ülkelerle yapılan antlaşmalardaki gibi 

bir geçiş dönemi de öngörülebilir. 

Türk işçilerinin asimilasyon sorununu doğru değerlendirebilmek için sus· 

ya! çevrenin ve özellikle ırkçı grupların Türk işçileri üzerinde giderek artan 

baskılarını dikkate almak gerekir. 

B) Siyasi Yön 

ı. Demokrasi : 

Demokrasi rejiminin Türkiye için yüzyılı aşkın bir tarihi vardır. 1871 'e 

vanldığında reform, eski düzenin yıkılması, onun yeniden belirmesine imkan 

bırakınazeasma köklü oluşmuştur. Türkiye'nin önündeki tek yol modernleşme 

ve batılılaşma yoluydu. Hızla ya da yavaş, doğru ya da dolambaçlı gidiJebilir, 

fa:kat gedye dönülemezdi. (1) 

14 Şubat ı 978'de ı inci Meşrutiyet üan edildi. tki dünya savaşı arasın· 

da Atatürk'ün ·laiklik, gerçekçifiık ve akılcılığa dayalı demokratik modernleşme 

ideolojisi doğrultusunda yapılan devrim niteliğindeki radikal reformlar, de· 

mokrasinin yerleştirilmesine yönelik oluşumlardır. «Atatürk-Bir Milletin Yeni

den Doğuşu» (2) adlı eserinde Lord l<!inros : 

«Atatürk kurtardığı Türkiye'ye sağlanı temeller ve ilerdeki gelişmesi için 

belirli bir amaç bırakmıştır ... Toplumuna, Batı değerlerine inanmayı ağrelmiş

tir. Atatürk'ün verdikleri, bu~:iiniin Türkiyesinde h/illi yaşamaktadır.» 

demektedir. 

Atatlürk döneminde Tür'k.iye'rrin tek paıit!ili sistemi 'Batıdan eleştiriler alı

yordu ama, Lord Kinross'un kitabında da dediği gibi 1930'ların Avrupası için 

tek parti yönetimi hiç de yeni sayılmazdı. Yeni olan; Hitler, Mussolini ve Sta-

(1) Bemard Lewis, The Emergence of MOOıern Turkey, Oxford Uni. Press. 

London, ı979, s. 128. 
(2) Lord Kingros, Atatürk- Bir Milletin Yeniden ~ Sander Kitabevi, 

İstanbul, ı967, Bakınız : «Son Söz». 

85 



lin'in diktatörlüklerindçn apayrı; harışa içten inanmı!i. başka bir ülkeye karşı 

ne siyasi ne de toprak yönünden hiç bir isteği olmayan bir parti yönetiminin 

bulunuşuydu. 

Demokrasinin; zaman, zemin ve kültür açılarından ne kadar geniş kap

samlı olduğu dikkate alınırsa hiç bir demokrasinin bir diğerinin tıpatıp aynısı 

olamayacağı gerçeği kolaylıkla görülebilir. Her ne kadar özgürlük ve eşitlik 

gibi idealler 'bir demokrasi için temel önemde iseler de, bir devletin temelini 

oluşturan koşulların başında birlik ve düzen ve hıı •birlik ve düzenin iç ve dış 

tehlikelere karşı korunması gerekir (ı). 

Eski F. Alman Meclis Başkanı Dr. Kai-Uwc Von Hassel bu konuda şun

ları söy-lemiştir. 

«Askeri hükümetlerin içinde bulundukları şartları lay1kı ile takdir edebil

mek için hüküm süren siya.ri şartlan yakinen bilmek gerekir. Türkiye'de asker

ler iiç defa müdahalede bulunmuştur. Atatiirk mhuna sad1k kalarak vermiş 

olduk/an; yeni bir A naya.ramn un:ulanma.H, seçim ve siyasi partiler yasalannlll 

Çlkanlma.H, yeni partilerin kurulma.H, genel seçimlerin yapılmasi ve hiikiinıetin 

kurulma.r1 gibi sözlerinin tümünü istisna.Hz tutmuşlard1r.» (2) 

ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı ülkelerde insan hakları uygulama

larımı Jıişkin raporda, Türkiye'de çok partili parlamenter sisteme dayalı bir cum

huriyet olduğu, 28 Eylül 1986 ara seçimlerinin 12 partinin ka·tılmasıyJa özgürce 

yapıldığı vurgulanmarktadır. (3). 

Bugün, Türkiye'de demokrasinin temeli olan Parlamento, tüm önemli 

siyasi partilerin gruplarına sahip olarak işlemektedir. 

Türkiye'nin özel jeopolitik konumu Türkiye'de komünist partiısİnin ku

ru:~masına imkan vermemektedir. Oysa , Sovyetler Birliği ile 'bizimki kadar 

geniş sınırları olmayan AT ülkelerinde komünist partileri fiilen ~ınırlandırıl

maktadır. 

Sıkıyönetim son dört il (Hakkari. Siirt. Mardin, 'Diyarbakır) den de 

19 Temmuz'da kaldırılmıştır. 

Tü:rkiye'de Anayasa, kadın ve erkeıdere eşit siyasi hak tanımaktadır_ Tür

kiye, dünyada kadın ve erkelkiere C<)it siyasi hak tanıyan ilk ülkelerden biri

sidir. 

(1) Prof_ Dr. Leshe Lipson, The Modem Demokratic State, Oxford U ni. Press, 

1943, Bölüm ı. 

(2) General Anzciger, ı 7 Aralık 1986 

{3) Country Report on Human Right<; Pracices 1986, U. S. Department of 

State, 1986, Washington, ı987 
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Türkiye'de eleştirel basın, Batınınkinden daha özgürdür. 

Dii~iincc nzgiir/iiğiiniin kalesi bilinen lngiltcrc'dc, §U anua Avusturalya' 

da yaşayan emekli eski casus Peter Wright'in Cams A vcrsı kitabının yayını 

yasaklandığı gibi, bu ülkede en yüksek mahkeme olarak görev yapan Lordlar 

Karnarası Hukuk Dairesi basının kitaptan alıntı yapmasını yasaklamıştır. Ki

tap, ABD ve Kanada'da yayınlanmıştır.(!) 

Türkiye'nin AT'ye katı!m-:ı isteği ve çabaları, Jemokrasi ye bağlılığının bir 

kanıtı olup; Topluluğun, Türkiye'de dc'nıokrasinin ekono nırk gc li~nıe ile iilke

de yerleşmesine katkıda bulunacağı in~ıncını taşınıasındandır. 

Müslümanlık-Hristiyanlık. ayrımı Türklerin devlet anlayışında önccliğini 

çoktan yitirmiş olan çağdışı bir anlayıştır. 

Türkiye'de laiklik birbuçuk asırlık bir süreçtir. Laiklik ilkesi Cumhuri

yet ilc birlikte kesin olarak devletin temel ta.şların·dan birisini oluşturmuştur. 

Nitekim, laik ülke olmamız NATO, OECD ve Avrupa Konseyi üyeliklerimiz

le yeterince kanıtlanmıştır. Kıta Avrupasının totaliter güçlerden kurtulma tari

hinin, Türkiye'nin lai.klik tarihinden oldukça yeni olması çerçevesinde geri dö

nüş çok daha geçerli ve ciddi bir tehlike oluşturahilecektir. 

Türkiye, laikliği öm:eliklc çağdaş devletin başlıca esaslarından birisi ola

rak kabul etmekte, ayın zamanda Batı il c ilişkilerinin temel çerçevesi olarak 

görmektedir. Belçika'nın etkin gaze·telcrinden La Libre Belgique, 1 () Eylül 19:\ (ı 

tarihli yorumun da, «Tiirkiye mii.11iiıııandtr anıa kesinlikle Arap ve İran lı de

[:ifdir. Kur'andan yaııadtr ama laiktir. Serialt cfc.i~il, isı·içre Medeni Katliiiiiiiiit 

IIY{?lllan> demektedir. 

Arap ülkeleri ile Türkiye'nin farkını gôrmemtk gerçekçı bir davranış ola

bilir mi? islam, Araplar için· hem bir din, hem de bir kültürdür. Türk millet 

birimi ve bilinci, ancak ve ancak şeriatın ve onunla birlikte ünımet bilincinin 

kaldırılmasıyla sağlanmıştır. Anadolu'nun tarihsel koşulları ve Türkiye'nin son 

iki yüz yılı Araplarınkinuen çok farklıdır. lran ve Afganistan'ın 20 nci yüzyıl 

da. yaşadıkları, laikl.iği temel edinm~yen bir Ç'ağdaşlaşmanın nasıl sonuçl•ar ver

diğini sergilemektedir. 

Türkiye'de olduğu gibi devlet işleri ile din işlerinin birbirinden bu de 

rece kesin çizgilerle ayrıldığı çok az ülke vardır. örneğin; Türkiye'de, F . Al

manya'da oLduğu gibi mezhep ayrımı yapılan din okulları olmadığı gibi, bir 

Hükümet üyesi savunduğu tezi güçlendirmek için din kitaplarından pasajlar 

okuyamaz. adli mahkemelerde Kuran'ı Kerim'e el basılarak yem in edilemez. 

(1) Cumhuriyet, 9 Ağustos 1987 
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OkuUardaki din derslerinde ise İslam dlın~nin y-anı sıra, Hrisbiyanlık ve Yaihudi

lik de öğretilmektedir. 

Son zamanlarda tartışmalara neden olan türbancılık gibi hareketlerin bile 

başkalarının dinine karıştığı yoktur, bu yalnızca Müslümanlar arasında bir 

meseledir. Bunlar, «biz. bu ülkede Hrıstiyanlarm, Musevilerin kullandıkları hür

riyeti istiyoruz. Onların giyimine ku~anıma kimse karışıyar mu?» diycbiLmeık

tedirler. Şu halde, Türkiye'de Müslüman çoğunluğun başka dinden olanlara 

gösterdiği saygı ve toleransın, kendi arasında birbirine karşı gösterdiği hoş

görüden fazla olduğu aşikardır. 

Danimarka'nın etkin gazetelerinden Politikcn, 16 Ocak 1987 tarihli nüs

hasında, Jorgen V. Larsen imzasıyla yayınladığı yorumunda, Türkiye'de, Isla

ma dönüş tehlikesine karşı tedbirler alındığını belirtmiş, şöyle demiştir 

«Üniversitelerde kız öğrencilerin eski Islam gereği başlarını örtmeleri ve 

erkek öğrencilerin de saka!, kovboy panto/onu ve türhan kullanmaları yasağı 

getirildi. Bu ka11una uymamak üniversiteden atılmaya neden olabilecek. Tür

kiye'de dini bafkmm yayılmasına bir sınır konmuş oldu. Başörtü yasağı ile 

Doğu' dan giiç alan dini akıma karşı kesin bir tavır belirlendi. Dinciler sayı 

olarak halkın çok az bir kısmım teşkil etmektedir .. » 

Aşırı İslam'a dönüş tehlikesi, Türkiye'de AT üyeliğinin yaygın biçimde 

istenmesi ve Tüııklerin çoğUJlun, Şi i değil, Sünni olmal•arı nedeniyle iyice azal

mıştır. Fanatik akımlardan etkiılenmeme~i bir bakıma, A T'nin Türkıiye'ye yak

laşırnma ba~lıdır. Avrupa ile bütünleşmeye karşı çıkan ve dinde geri dönüşü 

savunan tek kesim kamuoyunun % 7'sini oluşturmaktadır. Üyelik müracaatı

mıza verilecek bir red cevabı bu grubun gücünü artırmaktan öte, böigede 

Hristiyanlık-Müslümanlık ayırırnma dayanan tutumlarını da haklı çıkararak, 

Batı Avrupa-Orta Doğu ıilişıki·lerine geniş yansımal·ar yapacaktır. 

l. Siyasi Kısltlılar 

12 Eylül 1980 askeri müdahale öncesi dönemdeki 241 politikacıyı kapsa

yan siyasi yasaklar, 6 Eylül 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda ayların 

% 50.16'sı ile kaldırılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun 8 Eylül 1987 tarihli 

açıklamasına göre resmi sonuçlar şöyledir : 
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Toplam seçmen sayısı : 26 095 630 

Katılan seçmen sayısı : 24 436 821 

Geçerli oy sayısı 1 088 965 
Evet 

Hayır 

ll 711461 (yüzde: 50.16) 

: 11 636 395 (yüzde : 49.94) 



1lktid.ırı ve muhalefetiyle Parlamentodaki •tÜm partiler siyasi kısıtlamala

rın kaldırılmasından yana olmuşlardır. Nitekim, Başbakan ve ANAP (Anava

tan Partisi) Genel Başkanı Turgut özal ve 199 Milletvekili tarafınıdan veri

len Anayasa değişikliği paketi 17 Mayıs 1987 günü TBMM Genel Kurulun

da 56 red oyuna karşı, 315 oyla kabul edilmiştir. 25 Milletvekili oylamaya 

katılmamıştır. 

Anayasanın dı;:ğiştirilmesi i!e ilgi! i 175 inci Maddeye geçici bir Madde 

eklenmcsini öngören değişiklik önergesi şöyledir : 

«Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 4 üncü maddesi yürürlükten kaldı

rılmıştır. Bu lıiikmün onaylanarak yiiriirliiğe girebi/nıesi için halk oyuna su

nulması zorunlu olup, halk oylaması Anayasa'nın 175 inci Maddesinin bu ka

nunla değişik lı ii kiimlerine göre yapılır.» 

Ancak, siyasi lnsıtlılar:•a j.lgili 4 üncü madde ile ilgili uygulama referan

dumda kabul edildikten sonra yürürlüğe girmiş olmaktadır. 

Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunutuş biçimini düzenleyen Halk

oylaması Yasası 23 Mayıs 1987 günü TBMM Genel Kurulunda kabul edil

miştir. Buna göre, siyasi yasaklarla ilgili ha·lkoylaması 6 Eylül 1987 Pazar gü

nü gerçekleştirilmiştir. 

Kaldı ki, siyasi kısııtlama altındaki !•iderler halk oyl-amasıına: kadar açıkça 

siyasi fa,aliyette lbulunmuşl·ardır. ABD Dışişlerıi Bakanıiığı ü:-kelerdc insan h·ak

ları uygulamalarma i:li~kin raporunda (1) 

«28 Eylül 1986 seçimleri aneesi yasaklı siyal'i liderlerden olan eski baş

bakanlardan Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit, Devletin yayrn organı Tür

kiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)nda; televizyonda görünmüşlerdin> 

demektedir, 

İngilizlerin BBC televizyonu, 20 Eylül 1986 tarihindeki «World Taday~ 

programında, William Hale, 
«Demirel ve Ecevit'in tekrar siyaset salınesine dönmelerine izin verilmiştir» 

şel]dinde konuşmuştur. 

'l 3. İnsan Haklan 

AT Konseyi 1 ıi nci Dönem Başkanı ve Belç ;ka Dışişleri B-akanı Leo Tinde

mans, Tül"kiye'de ıinsa.n ha1klarına saygınlık konusunda!ki gelişmelere dikkati çe

kerek, şunl·arı söylemiştir : 

«Bu çerçevede üç gelişmeye tanık olduk : TBMM bünyesinde komisyon 

oluşturulması, karakol ve cezaevlerinde işkence iddialarını soruşturacak komis

yon kurulması ve Türk basınının bu konuda çok hassas davranmasıdır.» (2) 

(l) Country Rcports on Human Rigbts Practices 1986, U. S. Department of 

Statc, Washington, 1987. 

(2) Cwnhuriyet, St:nwbourg, 12 Mart 1987 
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Aynı şekilde ABD Dı)işleri Bakanlığı'nın yayınladığı ülkelerde insan hak

ları uygulamalarına ilişkin raporda Hükümetin işkence-ciler hakkında süratle so

ruşturma açtırdığı, ayrıca Parlamento ve basının sorular yönelttiği ifade edil

mektedir. Raporda ayrıca, işkenceye karşı cezaların şimdilerde hazırlanmakta 

ol•an yeni Ceza K·anununda ·artırılmasının öngürü:Jüğü cklenınektedir. (ı) 

Atatürk ilkeleri ve demokrasiye yeniden i~:erlik b.z:ındırmak için yapı

lan 12 Ey.!ül 1980 askeri müdahalesinden önce Ti.1kriyedeki sat-sol çatışmala

rından doğan anarşiık olaylarda 5634 ki~i ölnıii~. ı ı ::!R(ı kişi yarahnmı~tır. •(2) 

Başbakan Turgut özal şöyle demi~tir? 

«Askerler yenideli sukiinu sağladılar. Kanlı çatışmaları aydmlatmak içi11 

bir çok ki~i tllfuklandı. Sorgulanmı/ann sayısı şüphesiz eskiye oranla 100 kat 

fazlaydı. Tecrübe/i ralıkikat memuru yetai kadar bulunmadığı için sorgular 

sırasında ceza/andırtlanlar da oldu. (3) » 

Şimdi ülkede anaeşik olaylar olmadığına göre, çok fazla sanık da yoktur. 

Ayrıca polisin eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve sistemin modernize edilmesi 

için girişimlerde bulunulmuştur. Sorgulamayı kolaykıştırrnak için yalan dedektör

leri ithal edilmiştir. Işkence olaylarında suçlamalar incelenmekte olup, bazı

larının rnahkfımiyetleri kesinleşmiştir. Örneğin, Diyarbakır/Pirinçlik Karakolu 

Komutanı Asısubay Başçavu~ Mustafa Hastürk ile 4'ü tutuklu (ı jandarma 

erinin yargılanmaianna başlanmıştır. (4} 

öte yandan, insan haklarının uluslararası bir ilgi alanı olduğunu kabul 

eden Türkiye, ihlal iddialarını yerim/e r.:iizlenıleme imkanını yabancı kişi ve 

kurulu~lara tanıyan son derece açık ve belki de tek ülkedir. Türkiye'yi, Kon

sey'e şikayet eden beş ülke (Fransa, Hollanda, Danimarka, Jsveç, Norveç) 

arasında geçen yıl varılan dostane çözüm çerçevesinde, Türkiye'deki insan 

haklarını incelernek üzere, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonundan 

bir heyet 25 Kasım 1986'da Türk iye'ye gelmiştir. 

Türkiye. insan haklarına saygı gösterilmesi konusunda iyi niyetini, Avrupa 

Konseyi Insan Hakları Komisyonu'na bireysel başvurıı lıakkmı kabuıl etmek 

suretiyle açıkça kanıtlamıştır 

(1) Country Reports on Human Rights Practices, 1986, U. S. Depertment of 

State, Washington, 1987. 

(::!) Terör ve Terörle Mücadele Durum Değerlendirm~i. Başbakanlık Yay .. 

Ankara ı 983, s. 2 ı. 

(3) Cwnhuriyct, 25 Mart 1987, (Der Spiegel dergisi ile mülak:ıttan) 

(-l) Hürriyet, 21 \1art 19R7. 
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AT ilc Avrupa Konseyi birbirinden ayrı iki uluslararası kurulu.~ olsaıiar da, 

siyasal açıdan oldukça içiçe olduklan bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, Avrupa 

Konseyi kavramı olan bireysel başvuru ile AT'ye tam üyelik arasında siyasal 

ve diplomatik bir i:lişk·i bulunmaktadır. 

Türkiye, bireysel başvuru hakkını tanırken koyduğu çekinceler açısından, 

bunu yapan 'tek ülke olmamaktadır. Avrupa Konseyi üyesi dc\'letlerden bazrları 

da, 'bu bakkın uygulanmasında bazı çekinceler koymuşlardır. 

Ayırırncı kürtlere, •kültürel ve etnik J.Zınlık lukları tanınması is tenmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde gayri-Müslim başlıca iki grup vardı : 

Yahudiler ve Hristiyanlar. 'Bunlardan Hristiyanlar da; Ermeniler ve Rumlur 

olara:k iki ayrı gurup idi. (1) 

Türk Anayasası, 1923 Lozan Antıaşmasında belirlenenler dışında, tüm va

tandaşları Tiirk olarak tanır. Osmanlı- Türk kültüründe aBiıda'ki gibi, farklı

lıkları aşırı bir biçimde vurgul·ayan bir anlayış hiçbir zaman olmamıştır. Bu 

kültürün özelliği ort;:k birleştirici unsurl•ar üzerinde dunnaıktır. Mahalli özel

likler, çok yalllı kültür zenginleştirici unsurlar olarak ni•tclendirilmiştir. 

Anadolu, binlerce yıllık tarihinde birbiri üstüne gelen uygarlıklara platform 

oluşturmuş ve bu siireç kt.-s :ntisiz devamlılık gösteren bir Anadolu !Kültür ve 

Folkloru yaratmıştır. Bölgelerarası farklılıklar aynı kültür temeli üzerindeki 

yalnızca çeşitlemelerdir. 

Türkiye'de yirmi civannd:ı. mahalli ağız ve diyalekt \ardır. Kökenieri ne 

olursa olsun. zamanla melez bir yapıya kavuşmuşlardır w b:r kaç yüzden rba· 

ret kelime hazineleriyle etnik kültürün geliştirilmesi gereken un~ur!:ırı olarak 

kabul edilmemektedir. Yalnızca Türkç•:. • benimsennıiş ortak b;r kü Hür dilidir. 

Yüzde 99\ı Müslüman ve 'Sünni ol·an Anadolu halkı iç:n din, birleştirici bir 

unsurdur. 

Sorun, bölgeler ar.:ısındak'i gelişmişlik Lırkını ·istism:ır etme çabasındaki 

ideolojik odaklardan kayna,klanmaktadır. En geri kalmış Güney Doğu Anadolu 

Bölges:ini öncelikle geliştirmek amaçıyla GAP uygulanmaya konulmuştur. Doğu 

ve İç Anadolu Bölgesi de özel hir teşvik ve öncelik rejiminden yararlanmak

tadır. 

(1) Turkist Review Quarterly Digest., The General Direc. of Press and Infor. 

of the Turkist Rep., Winter 1985-86, p. 7(ı 

91 



Meşruiyet :kazanJır!'lması ·istenen ayrılıkçı kürt partisi (PKK) mensupla

rının arkasında kimler vardır? Bu konuda gazeteci-ya.zıar M. Ali Birand, Mil

liyet Gazetesinin 13 Mart 1987 talrihJi nüshasındaki .köşes : nde şöy.le demek

tedir : 

«-- Almanya'da, Schmidt'in, Başbakanlığı sırasında, «Federal Almanya'nın 

kürtlerle ilgili politikası vardm> demesi ilginç. Ayrıca Kürt lider Barzani'nin CIA 

( 1 )dan para aldığmı açıklaması, Sovyetlerin Kürt gruplarına siyasi ve silah yar

dımı yapması .. Hemen herkesin o bölgede parmağı olduğunu açıklanıaktadır .. » 

Rafet Ballı ise, 'Milliyet'•in 17 Mart 1987 ı~aııihli nüshasında yer a.J•an haber

yorumunda, ABD ve Sovyetler Birliği'nin isteklerinin bağımsız, «Kiirt Devleti» 

kurulması değil, ama sorunun canlı tutulmaı·ı olduğunu vurgulamakta, şöyle 

devam etmektedir : 

«Süperler, Bölge dengelerini altüst <?derek bağımsız bir «Kürt devleti» fik 

rini, sonuçta kimin işine yarayacağını bilmedikleri için desteklemiyor/ar.. Ne 

Amerika, ne de Sovyetler bölgedeki dengeyi tek başına değiştirecek güce ve 

olanaklara sahip değil .. En sıcak örnek; İran-Irak savaşı, taraflardan birisi kay

bederse dengenin altüst olacağını düşünen süper devletlerin «aman kimse ka

zanmarın» tutumu, savaşın 7 yıldır uzamaı·ma yol açtı .. » 

1924-1938 yıl:Iarı arasındıa 17 kürt isyanı (2)na sahne olan Anadolunun 

Güney Doğu Bölgesi, şirndiılerde ayırırncı Kürt terör örgüblerinin saldırılarına 

hedef oluşturmaktadır. örneğin ya:lnızca kırk günde 45 köy korucusu a;ile bi

rimleriyle katledilm iş tir. (3) 

Bir süre öncesine kadar 1 Batı Avrupa'nın ilgili çevreleri Kürt sorununu dalıa 

.;ok tran, Iraık. ve Suriyede görürlerdi. Son zamanılarda Türki·ye de işin •içıine 

sokulmaya başlanmıştır. Uluslararası ve ulusal parl•amento:•arda konu yoğun bi

çimde işlenir olmuştur. K,arıar tasarıları, 'toplaıntıl·ar, komisyonılıarda Türkiye'den 

giden ayınıncı Kürtlerin ta.."lık ol•arak ko,ıuşturulrna:l•arı, basında yer alan Kürt 

yanlısı yıazılar, .. di!kkati çeker ölçüde artmıştır. 

M. Aıli Birand, 
«.GAP nedeniyle ilerde Türkiye'nin eline geçecek biiyük güçten rahatsız 

olacak ülkeler acaba buna karşı bir korkutma niyetiyle Kürtlere destek mi ve

riyorlar? (4)» 

demektedi•r. 

(1) CIA : Central lntel'ligence Ageney (ABD Mef'kezi lst'olrbarat Ajansı) 

{2) Em. Kur. Alb. Reşat Hallı, Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklannmlar, (1924-
38), Genelkumray Harp Tar:hi Başkanlığı yay. 1972. 

(3) Milliyet, örsan Öymen, ı 1 Şubaıt 1987 

l4) Milliyet, 6 Mart ı 98 7, 
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4. Sendikal Özgürlükler 

Türkiye'de çalışma h:ıyaıtına ·ilişkin çıkartılan yasaların tümü Uluslararası 

Çalışma örgütü (fLO) (1) tarıfınd·an on,iylanmıştır. ILO, ı 986 •ajanda5ına, Türk 

Hükümetinin ıişçi haklarını genişleteceğ:ne ilişkin s•özü üzerine, Türkiye'yi koy. 

mamıştır. 

Hükümet, sendika ve işveren temsilcileri JLO'mın tüm f:ıaliyeitılerine -ka

tılmaktadır. öte yandan ILO temsilcileri sık sık Türkiye'ye gelmektedirler. Ni
s:ın ayın:h, ILO Sendi!ka:l Özgürlükler B:ışkanı WU!:t:am S'mson gelmiştir. ILO' 

nun 3-24 Hız ' r2.n 1987 tır.hlcri arasındı 73 üncü Dönem Konferansı ·niteli

ğinde yapılan Genel Kurul topJıantısına Türkiye, Çalışm:ı ve Sosyı'l Güveni rk 

B1kanı Mükerrem Taşçıoğlu başkanlığındı bir heyeMe kaıtılmıştır. 

Türkiye, sözleşmelerin uygul.ınmasını t~kiple görevli, i~çi, işveren grup~a

rıyla hükümet temsilciler:ınden oluşan Aptikasyon Komitesi'nde bütün sorul·arı 

cevaplamıştır. Sorular, önceden bir uzmanlar komitesince haz}rlanan ve si

yasi önyargıl·a·rdan arınmış 'bir raporda değinilen husus1,arla ilgirli ()l:m:ıktadır. 

Bunun dışında, siyasi ön yargılarla yöneltilen bireysel sorul•ara. cevap vermek 

zorunluluğu bu:lunmam:ık:t1dır. 

Ingiltere ve Avustury:ı.'nın da yer aldığı 58 ünkenin görüşüldüğü toplantı

da Türkiye kara liste (üye devletlerin onayladı•kları sözleşmelerden doğan nıü

keNefi.yetlerini yerine getıirmenıekte ısrarlı olmaları halinde, ILO'nun bu du

rumu kınayan bir paragrafı Genel Kurul•a sunması) ye alınmadığı gibi, üç yıl 

süreyle ILO Yönetim Kvrulu Hükihnet Karuı:ilı üye;ıiğine seçi,[miştir. (Seçırn

de ratasyon esas alıma dı, sırası gelip de seçilemeyen bir çok ülke bulunmak

tadır). Türkiye-JLO ilişkileri, Türkiye'nin hükümet üyeliğj. ile dıaha da aktif 

olabi·lecektir. 

Geçen yıl, 'kuruluşa 20 civarında ra!)or yollıay.an Türkiye, anılan tophntıda, 

sözleşmelerdeki esaslara tam olarıilk uymayan hususlar olduğunu kabul etmiş 

ve ·bun'loarın düzelti·lmesi yolunda yoğun çalışma dönemine girildiğ!ni vurgu

lamıştır. 

Türk-iş Tiirk-İşçi Seru:~kalan Uluslamrası Konferlera!>-yonu (JCFTU) (1)'na 

üyedir. Türk-lş'e bağlı sendikal·arın çoğu da, karşılı!G-an o!a:n wluslararası ·işçi 

sendiıkalarma üyedirler. 

Türkiye, ı 2 Eylül 1980 •askel"i müd1haiesi ön.;esi çok zor dönemler geçir· 

miş, bu nedenıle, askeri dönernde ilgili y1sal<ıra bazı tedbirler getiri'lmişlır. Hü

kümetin, bunı:•arın kaldırılması yolunda çalışma,:arı vadır. Türkiye'n:n demok-

(1) IW, (lnternationıa:l Labour Organization) 

(2) ICFrU : (lnterna:tion:ıl Canfederation of Free Trade Unions) 
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ralrkleşme sürC{:inde demokrasınin gere~i serbest pa::.arilk, toplu sü::.leşnıe ve 

grev . haıkları bulunmaktadır. (1) 

Barış Derneği ve Dl'SK (De~iımci İŞÇL Sendikaları Konfederasyonu) dava

ları sonuçlanmıştır. Şu anda temyiz aşam:ısındadırlar. 

DISK yönetici<leri sendikal faaliyetlerinden dolayı değil, yasalarda suç sa
yılan fiiliert ıişlcdikl~ri iddiasıyla yargılanmışlardır. lsıanbul 2 Nolu Sıkıyönetim 
Askeri Maıhkemes!.nce, 23 Aralık 1986 tarihinde verilen karara göre : 1473 sa
nıklı davada 78 idam ıtakbi varken, 1209 kişinin beraatine, 264 kişinin mah· 
kurniyetine karar verilmiştir. Bir kişi 15 yıl hüküm giyerken, di,ğerleri 10 yıl, 

ya da daha az hapis cezası almışlardır. ILO'nun 73 üncü Dönem Konferansı 

nedeniyle, fa:ı1iyeti durdurulan DISK Genel Başicanı AbduHah Baştür'k. özel 
izinle pasaport 'alarak Cenevre'ye gitmiştir. 

İnfaz Yasağı gereği, mahktimiyetlerinin yarısını tutuklu geçirmiş olanlar 
serbest hırakılmaktadır. Bu neden.Je, DİSK davasında mahkum olanlardan he
men hemen tamamı pratik olarak cezaevinde kalmayacaklardır. 

DlSK'e bağlı 28 sendika kapaıtılmiş, Devrimci Yapı-lş, Haper-h Sendi· 

kaları kapatılmamıştır. DISK'in para ve mal varlıkları mahkcmt..-ce tespit edilen 
kayyum'ca yönetilmektedir. 

S. AzınlıkJar 

Osmanlı D~vlcli Müslümanlık, Hristiyanlık, Muscvilik gibi din ve ırk ayrımı 

gözetmeksizin yüzyıllardır toprakları üzerinde yaşayan herkese karşı ho}görüiü 
davranmıştır. Çünkü devleti yönetenler çeşi1!E dinlerden ve ırklardan gelmektey. 

di. Ermeniler, Rumlar, İtalyanl·ar, vb. en üst düzey devlet görevlerine yük~el

mişlerdir. Eserleri. medeniyet eserleri kapsamında korunagelmiştir. 

Avrupa ve Rusya'da bir Yahudi Sorunu olmasına rağmen, Osmanlı Dev
leti'nde bu sorunun olmaması, Osmanlıların kimilerince gösterilmek istendiği 

şekilde Müslüman olmayan halka karşı «barbarca» davranmadığının önemli 
bir kanıtıdır. Yahudilerin de Osmanlı Devleti'nin ·bu tutumuna k'arşı Türklerle 

uyum içinde yaşamış olmaları önem taşır. Osm:ınlı Devletr, her devlet gibi, an
cak kendisinin parçalamak (Ermeniler) ya da ondan kopmak (Rumlar) ama
cıyla başkaidıranlara karşı cephe almış:ır. Bu da. gerçekte «devletin kendini 

savunmasından ba~ka bir ~ey değildir. (2) 

(1) Ça:lışma ve Sosyal Güvenl·ik Bakanlığı kaynakları 
(2) Doç. Çetin Yetkin. Osmanlı'dan Günilinüze Azınlıklar, Hürriyet. 29 Ağus

tos 1987 
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a) Ermeniler : 

Türkiye Ermeniler Patriği Snork Kalustyan, 

«50 bini istanbul'da olmak üzere, Türkiye'de 80 bill civarmda Ermeni va

tandaşımızm bulundujJunıt Sayın Başbakammı::. bir basm demecinde belirtmişti. 

Ermeni cemaati ha1kı görmüyor; giirmesine de netfen yoktur. Ermeni asıllr va

tandaşlar bu yurdım ö;:; evlat/andır. ( 1) demiştir. 

Ermenilerin, Osmanlılarla bir arada yaşamaları, Osmanlıların Bizans'a karşı 

1071 Malazgirt zaferiyle ba.~lamıştır. Fatih Sultan Mehmet, 1461'de, İstanbul' 

da, bir Ermeni Patrikbancsi ıkurulmasını sağlamış, başına d:ı. Bursa Metropoladi 

Ovakim'i getirmişfr. Bu. tslam tarihinde endcr görülen olaylardan birisidir. 

Hristiyan Bizans bile buna izin vermemiştir. Fatih, Rum Patriğine verdiği din

sel hak ve imtiyazları, Ermeni. Patriğine de vermiştir. Aynı şekilde Yavuz Sultan 

Selim ve daha sonra gelen padişahların hepsi Ermeni isyanlarının başladığı ta

rihe kadar Ermenilere kar~ı aynı anlayış ;çinde olmuşlardır. 

«Ermeni Sorunu» olarak yaratılan konunun içindeki iddiaları üç grurta top

lamak mümkündür : 

- Ermeni anavatanı iddiası 

- Tehcir (2) değil, katliam iddiası 

- Ermeni nüfus çokluğu iddiası 

Ermeniler çoğunlukla. Ermenistan tabiriyle Emıeni vatam iddia edilen, 

oysa, yalnıca bir coğrafi bölge olmaktan öte bir anlam taşımayan Doğu Ana

dolu'da yaşamamı~lardır. Ermenilerlc 800 yıllık dostça yaşam, Ermcnilerin. Ba

tı'nm emperyalist amaçlarına maşa olan k 1 860'1ardan itibaren Rus, Ingiliz ve 

Amerikalı misyonerierin etkileriyle örgütlenip, katliam olayiarına başlamalarıyla 

sona ermiştir. 

1914'de Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşın Rusya, Akdenize inm:.-k 

için Osmanlıları Doğu'da meşgul etme rian,Jarıyla, İngilizler Doğu'd:ı. bir Hris

tiyan devlet kurmak ama.;ıyla Ermenil:!ri, bağımsız devlet kımna/an vaadi ilc 

Osmanlılara karşı kışkırtmışlardır. Ermeniler, Rustarla birleşip, Osmanlılara kar

şı savaşa girmişlerdir. Osmanlı Devleti, kendine karşı isyan eden, hıyanet eden, 

devleti içten çökertmek ::macına hizmet eden Ermeni isyancıları toplu halde 

göçetlirme kararı ile 25 Mayıs 1915 tarihli Tchcir Kanununu çıkartmışt.ir. 

Tehcirde olan Ermen ilei iddia edildı ği gibi 1,5 milyon değil, 30C bin civa

rındıaoır (3) Rus resmi belgelerine göre. yalnıca Erzurı.ım, Bitl is. Trabzon, 

(1) Cumhuriyet, 'İstanbul, 2-l Şubat !987 

(2) Tehcir :Zorunlu göç ettirmek. 

tJ) Kamuran Gürün, Ermeni Dosyılsı, Türk Tarih K urumu, Ankara, 1985 
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Vm ve Erzi.noan'da ErmeniJer yaklaş·k 000 b:n Türk'ü ö~dürmüş, 500 bin ' nı 

de göç etmek zorunda bıraikmışlardır (1) 

İş-güç sa:hibi. Ermeni !ere dokunu!mamıştır. istınoul'da 17 735 Ermeniden 

yalnızca 2 345'•i sürülürken, tzmir'deki :?0 OOO'i yerinde bırakılmıştır. (2) 

ABD, 1920'de, Türkiye'ye araştırma için Gencr~J Darbord Heyeti'ni yol
lamıştır. Heyc<t ra:porunda, Osmanlı Hiikümet inin teh.;ir kararını. Ermeni/ai 

cezalandırmak yerine, kendi güvenliğini sağlamak için aldığı bir önlem olduğunu 

anlatmı-ıtır. (3) 

190:J'Ja,rda Türkiye'de uzun yıHar yaşamış Am~ri k:ılı Amira•l Colby M. 

Chesler'in oğlu Arthur Tremainc Cheslcr, Ermeni!erin, Osmanlı Deı;letine iha

netleri nedeniyle belirli bölgelerden çıkarıldıklarını vurgubmakta, şöyle demek· 

ttıdir : 

«Dünya savaşı sırarında Tiirkler, ülkelerini Rus istifawıa karşı savunmak 

için Rus sınırına ordu yolladılar. Orduda, tıpkı bizde olduğu gibi, çeşitli mil· 

/et/en: memup Türk vatandaşları bulunmaktaydı. Ermeniler boş fişek kullan· 

dılar ve kümeler halinde cepheyi terket!iler. Ermeni/er, bu ihanet/e yetinmeyip, 

savaş halinin Tiirklerin, Ruslar tarafından yenilmesi için miikemnıel bir fırsat 

oluşturduğunu diişiinerek, ordıınun gerilerinde ayaklanmalar yaratmak suretiyle 

ön cephe ile iletişimi kestiler Bizim, bir an için, giiçlii bir Meksika ile 

savaş halinde olduğumuzu düşünelim. Bizim ordunıuzda yer alan zenciterin aynı 

şeyi yaptığını diişiinsek, biz ne yaparız acaba. Özellikle Giineyliler? Üstelik, bi· 

zim zenci/erin beyazlardan nefret etnıe'.ıri için on kat haklı nedenh·ri vardır ... 

Türkler, Ermeni/erin ihanetlerine karşı, onları ya/nrzca zarar verdikleri bölgele

rin dtşma çıkarma kararı almışlardır. O dönemde başka ulaşım imk/inları bu. 

lunmadtğı için Ermeniler yiiriiyerek, terk durumunda kalmış/ardır. Biz ise, her 

tiirlü nakil imkcinına sahip olmamız bir yana, Güneyde tek bir zenci kalmanıa

casına, böylesi bir isyanı herhalde bartırırdık. 

... Bizim gazeteler her ne lıiknıctse, Tiirklcre karşı Rumlar ve Ermeniler 

tarafından yapılan barbarlık ve katliamları yayırılamıyorlar. Oysa, bizdekiler 

dalıil pek çok tarafsız yabancı resmi J.aynak, tarihteki benzerleri gibi Türk· 

/ere karşı yapılan insanlık dışı, korkunç olaylarm belgelerine sahip bulunmak· 

tadır.» (4) 

(1) Tarih Royunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İli5kileri Sempozyumu, Ata

türk ün-i. Rekt. ~ay., Erzurum, 1985, s. 223 
(2) Kevork Astan, Enneni Milleti Hakkında İnceleme, Paris, 1909, s. 165 

(3) May. Gen. James Harbord, Ç. Report of the American Military Mission 

to Turkey, Washington, 1920, s. 3 
(4) Current History, Ine. Pb. Off., Ph!ladelphia, Pa. 19127, 1923, s. 758, 763-764 
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Pa.ris Barış Konferansındaki Amerikan !stihbarat Şuhesi memurları bağım

sız bir Erımenistan kuıulm:ısı iş i yle ilgili o[ial'ak Ba~kan W i! son'a sundukları 21 

Ocak 1919 •ta.rihl'i rapord:ı, bu iş i n mümkün o~m:ıdığını, çünkü Ermen•ilerin her 

y~rde azınlıkta bulunduklannı, nüfusun ancak % 30-35'ini oluşturduklarını bi·l

dirınf::Cteydiler. Amer:lka'nın htan'bul'daki Yüksek Kom'seri Louis Hcck 22 Kasım 

1918 tarihli muhtırasında bu oranın % 25 olduğunu yazmaktaydı. Erm;:.n:lerin 

Türkiye genelindeki .nüfusu konusunda Patnikhane'n 'n abartılmış rakam'an dı· 

şında Türk ve yabaıncı ~aynaklar birbirine yakınlık göstermektedi·r. Osmanlı lm

paratorhığunun sayımın:a göre, Türkiye'de 1.300.000 Ermen i yaşamaktaydı. 

Batılı kaynak !•ar ise 1 .300.02.{)-1.500.000 ar:ısında dcğ :şcn sayılar vermektedir

ler. (1) 

Yabancı güçlerin maşası olarak neden Yahudi ya da Rumlar de~il de, Erme

nder kullanıolmışl1ardı r, gibi bir soru da şöyle cevapkındırı'lma:kr:ıdır : YahuJi ler 

arasında mezhep farkı yoktur. Rumları :ı ise, Yunan•is tan idealleri Mega! n Idea 

(2) ları vardır. 

Gerçekler bu kadar açıkken, Ermeniler neden hala Batılı güçlerin maşası ol-

mak durumundadırlo:ır. Et1ı<. cn1 er şöyle sıra :mabi:lir. (3) 

- Rusya'nın hala ge~erli liğ : n, i ko;ı: yan Akden iz'e inme politika sı, 

- Fransa'nın Avrupa liderligi portikası ve Ermeni nüfusu, 

- Lübnan'ın sosya l, ekonomik ve dinsel yzpısı ve Ermeni nüfusu, 

- Türk - Yunan anlaşmazlığı, 

- Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs R.ıM ~'Jp!umu, 

- Dış poloitikal·annda terörü •araç o::arak kullan•anlar, 

- Uluslararası uyuşturucu madde ve silah kaçakçılı~ı şebekelerinin etkileri. 

h) Rumlar 

Önce}ikle Rum ve Yunanlı bvramları arasında bir ayrım yapmak gerekir. 

Tarihte Rum adı, Romalı anhmı ;n gelmektedir. Daha sonra bu kelime Yunan-

(!) Tarih Boyunca Türklerin Enncni Toplumu İle Uişkilcri Sempoozyuınu, Ata-

türk üni. Rekt. Yay., Ankara, !985, s. 216-217 

(2) Meg2lo Idea : «Yunan Kr:ıl lı~ı. Yunanislan değildi r , sadece, Yun3nis

tan'ın en küçük ve en fakir parçasırlır. Yunanlı, sadece krallık ülkesi sakinleri 

olmayıp, tonya ve Selanik veya Serez ve Yunan tarihine ya da Yunan ırkına bağ

lanan bütün bölgelerde oturanlardır. Helenizmin iki büyük merkezi vardır. Atina, 

Kraliyetİn merkezi, İstanbul ise, hüy iik payitaht, bütün Yunanlıların ümit ve rü

yalarının şehridir. » (S. Markezinis, d \-lodem Yunanistan'ın Politik Taribi;ı, kita

bında John Kolletis'in tarifi) 

(3) Tarih Boyunaı Türklerin Ermeni Toplmnu ile hişkileri Sempozymnu, 
Atatürk üniv. Rekt. Yay. Ankara, 1985, s. 224. 



!aşmış Bi-::.ans'ı ifade etmeye lıaşlamı~tır. Giderek, tamamen coğrafi bir terirn 
hüviyeti başıyan Rum kelimesi Türkler: ifade etmek için de kul !.:ınılmıştır. (l) 

Ansiklopedilerde ise, «Rum, Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimseler» 

ohrak tanımlanmaktadır. 

Rumlar da, diğer Hristiyan ~nıbu Ermeniler gibi Osmanlı yönetımine gir
mclerinden bu yana, her türlü azıntık haklarına sahip olarak yaşamışlardır. Fa
tih, lstanbul'u fethinden sonra dinsel hak ve imtiyazları içeren bir ferman da 
Rum Patriğine vermiştir. 

Rum kilisesi etk'inliğini giderek artırmıştır. Özellikle Kıbrıs'ta Ortadoks Baş
piskoposluğu kuruluşundan bağımsız clduğu için, Başvezir ile doğrudan temas 
kurabilmiştir. Adadaki Ortodoks haşpiskoposlarr, Hristiyan toplumun resmen 
temsilcisi durumuna gelmiştir. Osmaıılıların çöküş döneminde Batılıların da Os
m:ı nlı Hristiyanlarını sözde koruma faaliyetleri, Kıbrıs Başpiskoposluğunun gü
cünün giderek artmasında rol oynamış, kilise halkı isyana yöneltecek duruma 

ge:mişh. (2) 

Rumlar, bugün de Türkiye'de azınlık haklarına sahip olarak yaşamaktadır-
lar. 

Türkiye'nin, bir jest olarak, ~-~ld!racağını açıkladığı, Istanbul'daki Yunan 

vatandaşı Rumiann mal varlığı trcınsferini yasaklayan 1964 Kararnamesi, Yu
nan istan tarafından, Yunanlı ve Rum kavraml:ı.rının kullanılmasıyl.ı, kargaşa 

yar:ıtacak ~eblde yansıtılmaktadır. Dr. Baskm Oran, «Türk - Yunan ilişkilerinde 
Batı Trakya Sorunu» kitabında bıı konuyu :incelemiş, şuııları sö}11emiştır : 

« Yunanlı/ar, böylece Türkiye' yi, hem Yunanlı/ara, hem de Türk vatandaşı 

Rumiara baskı yapmakla suçluyorlar. 30 Ekim 1930'da yapılan 4 anlaşmadan 

biri olan İkamet, Ticaret ve Seyri)·ejain Mukavelenamesi her iki devlet yurttaşla

rının birbirinin ülkesine giderek oturmasına ve çalışmasına izin veriyordu. Böy

lece, Yunanistan'daki çok yaygın olan işsizlik bir ölçüde önlenecek, Türkiye'de 
özellikle 1923 niifus mübadelesi som!CU giden a-::.ınlıkların yarattığı işgücü boş

luğımu doldurmuş olacaktı. Ama Yımanistan'a gidip çalışacak Türk çıkmadığı 

için sözleşme tek taraflı işledi. Kıbrıs'taki 1963 ve 1964 katliamları üze1ine Türk 

Hiikiimetince caydırıcı önlemler arasmda Yunanlı işçilerin sınır dışı edilmesi dü

şüniildii, ancak fesih kararının Kıbrıs'a yararı olmadı; tersine Batı Trakya'daki 
soydaşlanmızın daha da bafkıya uğramasına yol açtı. Gerçeği böyle olan ve resmi 

A T belgelerinde «Yunan vatandaşlarının malları» olal'ak geçen bu konu, şimdi 

( 1) Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplmnu ile İ6.~ileri Sempozyumu, 
Atatürk Üni. Reıkt. Yay. Ankara, 1985, s. 280 

(2) Türkish Review Quartery Digest, The General Directorale of Press 
and Information of the Turkish Republic, Winter 1985 - 86, s. 67, 78 
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gerek Yunan, gerekse A vrupa kamuoyunda kasten «istanbul/u Rum malları» 

olarak yansıtıldı.» (J) 

öte yandan, Atina'da, Yunan ki!isesindcn bir heyet, kilisenin taşınmaz mal
Iarının kamulaştırılmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesi halinde, malları Pa

pandreu hükümetinin elinden kurtarmak için İstanbul Fener Patrikhanesi Sen 
Sinod (Kutsal Meclis)'u ile birleşme konusunda görüşmeler başlamı~tır. Yunanlı 

din adamları Ekiimenik (evrem el) statüsü taşıyan Fener Patrikhanesinden, ulus
lararası prestilini kullanmak ve b~ Jestek kampar.yası açmak üzere ya·rdım iste
mi ş t ' r. (2) 

Azınlık mallarının korunması ko.~usunda , Avrupa'nın bağnazlık olarak nite
lendirilebilecek tutumu 20 nci yy'nın şu son döneminde de hala sürerken, Tür
kiye'nin 24.11.1934 yılında aldığı bir Bakanlar Kurulu kararı şöyledir : 

« ... (Maarif Vcktiletince) eşsiz bir mimarlık ve sanat abide.ri olan Istanbul' 

daki Ayaso/ya Camii'nin , tarihi va:.iveti itibariyle müzeye çevrilmesi ... Insanlığa 

yeni bir ilim mücssesrsi kazandıraca~ı cihetle çevresindeki evkafa ait dükkania

rın yıktırılması ... » 

Imzalar : Reisicumhur Kemal Atatürk, Başvekil tsrnet tnönU, .. (ve bakanlar) 

- Kapadokya'daki kiliseler, Kaymaklı ve Derinkuyu'daki yeraltı şehirleri. 

Eski çağlarda Hristiyanların dini veeibelerini yerine getirmek için saklandığı o 
yerlerin yüzyıllarca gizli kaldıktan •onra bakılıp , on arılıp ziyaretçilere açılması 
bu Devletin eseridir. Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyonunda, Ermenilerle 
ilgili alınan kararda Türkler, ~Hr i stiyan eserlerini korumaya ve içine girilcbilir 
hale getirme» ye davet edi.Jmcktedi•r. O karara imza koyan, örneğin Yunan par

lamenterlerinin devleti topraklarındaki herhangi bir Türk eserini onarmak için 
çaba bir yana . Batı Trakya'daki örn :::kleri gib i · yıkılıp, yokolmasını sağlayacak 

her türlü g i rişimi tezgahl amaktadır. 

Irianda'nın önde gelen gazete!erirı.cen The Iris Times, 10 Ocak 1987 tarihli 
haft'1 sonu ekinde «'Es'k:i Türkiye» başlıklı yazısında « Hri stiyan ların Mekkesi 
olarak nitelediği Meryem Ana - Efes bölgesinin antik dünyada en iyi korunmuş 
bölgelerden birisi olduğunu vurgu!amı~tır. 

c) Bab Trakya'daki Türkler 

Atatürk'ün önderli~indeki İstikirtl Savaşı, Türk halkının bir zaferi olarak 
noktalanırken Batı Trakya, Misak-ı Milli sınırları dışında, Yunanistan'ın egemen

li~i altında kalmıştır. 1923 Lozan Antiaşması'ndan sonra Yunanlılar, Anadolu' 

(1) Hürriyet, 8 Mayıs 1987 
(2) Hürriyet, Engin Bilginer, 23 Nisan 1987 



dan k~an Rumları antlaşmaya aykırı şekilde bölgeye yerleştirrn.işler ve nüfusun 
sayısına eşit asker yığmışlardır. Söz konusu antlaşmayla ilgili oılara.k bir kısım 

Türk ve Rumların mübadelesi saAlanmış ise de, bunun yaratmış olduğu sosyal 
sorunlar ve Antlaşmanın 2 nci maddesinin uygulanmasında çıkan uyuşmazlıklar, 
problemin iyice büyümesine yol açmıştır. Söz konusu maddeye göre; Istanbul 
Rum azınlığı ve Batı Trakya Türk azınlığı mübadele dışında tutulacaktır. An
cak, bunların tanımında hangi sınırların esas alınacağı sorun olmuştur. Sorunun 
temeli Yunan hükümetinin, 1stanhııl ve çevresinde yaşayan Rum halkından müm
kün olduğu kadar fazlasını mübadele dışınd:ı. bırakmak çabasından kaynaklan
mıştır. 

Yunanistan, aynı zamanda Batı Trakya'daki Müslüman - Türk halkının 
maliarına el koyup, bunları Türkiye'den gelen Rumiara vermiş, Türklere uygu
ladığ! baskıyı giderek yoğunlaştırmışt:r. 

Yunanistan, Türkiye için stratejik bir avantaj olarak gördüğü Batı Trak

ya'da yaşayan Türk azın'lık (1987'd'~ !50.000) (lj'ı yoketmek istemektedir. Bu 
amacına ulaşmak için şu yoUara başvurmaktadır : 

- Bu bölgedeki Türk nüfusui'U'l artışını engellemek, 

- Türk toplumunun millet ve milli birlik bilincini zayıftatmak ve kendi top

lumu içinde eritmek, 

- Türk azınlığın ekonomi, sosyal, eğitim, kültür alanlarında çaA dışı kal

malarını sağlamak, 

- Sistematik baskı uygulayarak, Türkiye'ye göç etmeye zorlamak.. 

Yunanistan, baskı mekanizmasında; toprak. ev istimlak etmek, cami, okul 
yakıp yıkmak, insanları öldüresiye dövmek, insaniann kaybolmaları vb. yöntem
lerin yanı sıra; yasaılaırila karşı çıkı·lamayan şekiller de uygulamaktadır. 

Örneğ: n; 1Bıtı Trakyalı bii' Türk çiftçi •trakror sıtın alaıb'lmeıkte, ancak eh 
liyet imtihanında bir türlü başarılı o!'lmamaktadır. UygUlamalardan birçoğu da 
u)u!;l;:.raırası an~laşmalara ters düşmektedir : Yunan Vatandaşılık Yasasının 19 
uncu maddesinde «yabancı köktınli ıkişrlerin Yunan topraJk.Jannı ısürekli tec1keLtiıkle
rinde Yunan vatandaşhAmdan çıkarıl:ıcaklan» ifade edilmektedir. Yunanistan'ın 
bu ırkçı tutumu Avrupa İnsan Hakları An'aşması'nın 4 No. ·lu Protokol'üne 
ters düştüğü gibi, kendi Anayasası ile de çelişkilidir. 

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk!t:rine yaptığı zulüm ve baskılar zaman za
man yabancı ve hatta Yunan basımnda yer almaktadır : 

(1) Human Rights and Docwnents on the Minority in the W estem Thrace, 
Association of Western Thracians, Ank, 1987 
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BBC 

Londra, 23 Bkim 1983 

«Yunanlı köylülerle Yunan jand;ırması, Batı Trakya'daki Türk köylülerine 

saldırdılar.>> 

- ZDF- TV 
Bonn, 31 Ağustos 1984 

« Yunanistan'daki Müslümanlar, anlaşmalar ve anayasal haklara rağmen 

2 nci sınıf vatandaş muamelesi :Jcrüyorlar.» 

- Tolis, V. Anti M~gazine 

Atina. 9 Kasım 1984 

« Yunanistan'daki azınlık bir müzt' sessizliği içinde keşfedilrneyi bekliyor. 

Çağdaş Christopher Colombus : Avrupa neredesiniz? .. tzole edilmişlik, terkedil

mişlik, geri bırakılmışlık, koku, .. Yunan makamlarında azınlıkla ilgili her şey 

gizlilik içinde.» 

6. Türk - Yunan Sorunları 

Ikinci Dünya Savaşından sonra AT'n!n :kufluluşundaki temel amaç, Frans ı z 

Alman anlaşmazlığını ekonomik ve politik• entegrasyon içinde eriterek çözüme 

kavuşturmaktı. AT amacında başarılı .>lmuştur. 

Bu açıdan bakılldığında, Türk - Yunan ihtilafında, ik'.i ülkenin de AT üyesi 

olması halinde ortak çıkarları nedeniyle, çözümün kolaylaşabileceği söylenebilir. 

Yunanlıların, Türklere düşmanlığı tarihten kaynaklanmaktadır. Yunanistan 

500 yı'! Osmanlı Imparato rl uğunun yön cıt'ıminde 'ka:mıştır. (1453 · !!BO). O za

mandan beri Yunanistan'da bir Türk tehdidinden söz edilip, durulmaktadır. 

Oysa, tarihte buna jJişkin tek bir Jclil yoktur. Tersine, Yunanlılarm Megalo 

Idea'ları hala milli bir politika olarak geçerliliğini korumaktadır. 

tki ülke arasındaki ilişkiler 1923 Lozan Antiaşması'nın tesis ettiği hak ve çı

karlar dengesine dayanmaktadır. Kıbrıs, hava sahası, Ege'deki kıta sahanlığı, 

karasuları, FIR hattı, Ege adalarını.l silahlandırı!lması, NATO içinde bulunan 

Ege Denizi'ndeki kumanda ve kontrol bölgeleri, 1923 Lozan Antiaşması'nın azın

lık hakları ile illgili hükümlerinin çiğnenmesi sorunları Papandreu'nun iki üıke 
arasında ilişkilerdeki dengeyi bozmak için yarattığı yapay bunalımlardır. 

Söz konusu sorunlar kısaca şöyledi~ : 

a) Kıbrıs : Geçmişte, RumJarıı1 EOKA terörizmiyle Rumların saldırıları ve 

Yunanistan'ın ENOSIS (Ada'nın Yunanistan'a ilhakı) erneHerini taşıyan olaylar 

sonucu yokolma tehlikesi yaşamış olan Türk toplumunun Ada'da varlığını sür-
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dürebilmesi için Türkiye'nin garantisinin devamlılığı şarttır. Kıbrıs'ta iki kesimli 

ve eşit statüye sahip iki toplumdan oluşacak federal çözüm her iki tarafın çıkarları 

açısından en doğru alanıdır. 

b) Kıta Salıanlığı : Yunanist:ıil, Ege Denizi'nde kıta sahanlığını e~it mesafe 
kuralına göre tek tarafltı tespit ~erek, kendi kıta sahanlığı olarak kabul ettiği 

bölgede yabancı şirketlere petrol ar:ıma ruhsalı vermeye başlamıştır. Eşit mesafe 
prensibini Yunan kıtası ile Türk '. :ı t.\sı aıasında değrl , Yunan adaları ile Türk 
kıtası arasından geçecek şekilde tatbik ettiğinden, kıta sahanlığı sınırı karasuları 

sınırına eşit duruma gelmiş . Ege Deniı.i'nin tamamının kıta sahanlığıru Yunanis
tan kendisine ait sayıyor gıibi bir dıırum ortaya çıkmıştır. 

c) Kara Sulan : Türkiye ve Yunanistan, kara suları genişliği olarak 6 mili 
kabul etmişlerdir. Yunanistan, kendi kara sularını 12 mile çıkarmayı istemekte
dir. Bu gerçekleşecek olursa adal:irın da kara suları bulunduğundan, Ege Derl!izi, 

fiilen bir Yunan kapalı denizi haline gelecektir. 

ç) Hava Sahası (FIR) : Sivil uçakların güvenlik altında uçuş yapabilme
leri için her devlet belirli bölgelerde gerekli güvenliğin sağlanmasını üstlenmiştir. 
Bu bölgeler nıitl!li hava sahası değilctir. Dt'vletlerin milli hava sahaları, toprakları 
ve kara suları üzerindeki sahadır. Ba sahaya izinle girilir. Türkiye - Yunanistan 
arasındaki FIR hattı , -i ki devletin kara ve deniz sınırlarını hemen hemen takip 

eder. Yunanistan, kendi FIR sahasını, milli hava sahası gibi kabul edip, askeri 

uçakların milletlerarası bölgeye gırişl'!rinde Yunanistan'dan izin isternekrini talep 
etmektedir. Oysa, mi'lletlerarası sahada her devletin askeri tatbikat yapma hakkı 
bulunmaktadır. Ya1mzca, sivil uçaklarm güvenliği için önceden FIR yetkisine 
sahip devlete, diğer deviellere bir nutamla durumu bildirmesi için haber verilir. 
Yunanistan, Türkiye'nin askeri tatbikat isteği karşısında notarn yollamamakta, 

Türkiye notamı kendisi yoUayı!), tatl-oikat yaptığında da Yunan hava sahasım ih
·Ial ettiğini iddia etmektedir. 

d) Yunan Adalarının Silalmzlaııdırılması : Ege adalarının hukuki statü-
leri 24 Temmuz 1923 Lozan Antiaşması ve 10 Şubat 1947 İtalyan Ba.rış Antiaş
ması ile belirlenmiştir. Adalar üç grupta ele alınmaktadır. 

i) Boğazönü Allılları : Seımend i rek (Samothrace), Lmni (Lammos), İmroz 
(lmbros), (Bozcaada (Tenedo.>) ve Twşan Adaları (IIes aux Labin) dır. ilk ikisi 
Yunanistan'ın, diğer üçü Türkiye'ııindir. Bunlar 24 Temmuz 1923'de, Lozan'da 

imzalanan Boğazlar Rejimine ilişk :! ı Sözleşmenin 4 üncü maddesi ile askerlikten 
arındırılacaktır. 

ii) Doğu Akdeniz Adalar. : MiJilli, Sakız, Sisarn ve Nikarya adalarıdır. 

Lozan Antlaşmasının 13 üncü madJ<!sine göre, buralarda deniz üssü kurulma

yacak, Yunan askeri, jandarma ve polis kuvvetleri Yunan ülkesindekı kuvvet
lerle orantılı sayıda kalacaktır. 
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iii) 12 Adalar : Rodos ve çeHesindeki adalar toplulu~udur. Bunlar, ıtal

yan Barış Antlaşm1:s ının 14 üncü mad'<l ~si ile a~kerden armdırılmış şekilde kal

mak şartıyla Yunanistan'a devrcdiim; ştir. 

20 Temmuz 1936'da, Motreux'da imzalanan Sözleşme, Bo~azlar Sözleşme

sini kaldırmıştır. Montreux'ye ekli bir protokol'de, Çanakkale Bo~azı, Marmara 

Denizi ve Karadeniz Boğazı olar:ık belirlenen Boğazlar Bölgesinin yeniden as

kcrl e~tirilcbil'ineceği ve bu Sö7.l~menin, Türk•iye'nin güvenl'iği ve Karaden iz':.! :! 

sahili olan devletlerin Karadeniz'rieki güvenlikleri çerçevesinde akdedildiği yer al

maktadır. 

Yunanistan , Montreux Sözleşmesi ile adaların askerlikten arındırılmış du

rumlarına ~lişkin hükümlerin '<aldırııdığını, Limni ve Serneodirek Adalarının as

kerden arındırılmış halde tutulmal.arı zoruııluğunun ortadan kalklığını id<lıia eder

ken, Türkiye askerleştirilebil'inecek bölgeye Boğazönü Adalarırun dahil edilmedi

ğini söylemektedir. 

c) NATO ile İlişkiler : Yunanistan, 1980'de NATO'nun askeri kanadına 

dönmesini sağlayan Rogers Anla~masını tanımamakta, Ege'de yapıılan NATO or

tak tatbikatiarına kat~lmamakta, üsteEk çeşitli yolılarla tatbika~ların yapılmasını 

güçleştirmektedir. Yunanistan, ülkes iıle yönehk tehdidin Kuzey yerine, Doğu 

dan; Türkiye'den geldiğ,ini öne sürı:rek, NATO ittifakınca kabul edi'miş genel 

tehdit kavramına karşı çıkmakta, birl iklerini Türkiye'ye karşı konumlandırarak. 

ittifaktaki dayanışma ruhunu zedelemektedir. 

f) Azınlıklar : (Bak : s. 94 - 99) 

Türkiye, bu ikili sorunların çözümü için Yunanistan'ı diyaloğa davet etmiş, 

Yunanlılardan vize istememeyi tek t;ı.raflı olarak kararlaştırmış, Atina'ya bir 

dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşması önerm i ş, sınırların kar~ıhklı ga

rantisini teklif etmiştir. Kıbrıs sorununu çözmek için BM Genel Sekreteri Cuel

lar'ın önerilerini kabul eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müzakere masa

sında beklemektedir. Yunanlılardan müspet cevap gelmedikten öte, olmayacak 

iki ön şart üzerinde ısrar etmektcdir!.:r. Bu şartlar şunlardır : 

- Kıbrıs'tan Türk askerlerinin çc·kilmeleri 

- Ege'deki Yunan iddialarının prşinen kabulü 

Bunların kabul edilmeyece~ini bildiği halde Yunanistan'ın direnmesi Kıbrıs 

sorununun çözümünü istemediği, Eg<~ sorununa öncelik verdiğini göstermektedir. 

Türk - Yunan ihtilafları Türkiy~'nin hayati çıkarları ile ilgilidir. Türkiye'nin 

AT üyeliği için taviz vermesi söz bm;,ısu olamaz. Yunanistan'ın ikili ihtilaflarda 

tek yanlı üstünlük sağlamak için, bir yandan müzakerelerden kaçarken, öte yan

dan veto şantajı nedeniyle Türkiye Batı Avrupa ile hayati çıkarlarından vazge

çecek değ ild i r. Yun·anistan, geçen yılk i Dublin zi rvesinde tspanya ve Portekiz' n 

üyeliklerine bile vetosunu kulla:nmamak ·karşı·lığı politik 'baskıyla Toplulu k~.ın 

103 



ödünter istıemi~tir ve başta lng[ltere olmak üzere, A T'nin öteki üyc·:crince kımın

mı~tır. 

Şimdi , Türkiye'ni.n, A T'ye üyeliğinde Yunan vetosondan söz edenler, a;ık so
rumluluktan kaçınara:k, Yunaııistanın gerisine sığınmak eğiliminde olab:lirler. 

Oysa, 

- ABD ve Batı Avrupa devletleri bir Türk - Yunan savaşını düşünmek bile 
istemezler. NATO içinde ~ki ülkenin ke.ndi ara:larında savaşmaları ile NATO'nun 
parçalanıyor görünmesi büyük devlctl::r için sakıncalıdır. 

- Böyle bir savaşla Balk.ınlarda doğabilecek başka sorunlar Batı'nın işine 

gelmez. 

-- AT, ABD ve Japonya, iki küçük fakat tatlı pazarda ekonomik çıkarları

nı kaybelrnek istemezler. 

- Savaş sonrası iki ülkeye ekorıomik yardım gerekecektir. Batı, yeni eko

nomik yükler istemez. 

Booun için de, AT'nin Türkiyeyıi tam üyeliğe kabul ederelk, ihti'laf•ların mü

zaıkerelerle çözüımü için Yunail!istanı teşvik etmesi gerekir. 

7. Türkiye'nin Jeostratejik - Jeopolitik Önemi ve NATO Üyefiği 

Coğrafya ile siyaset arasında dalaylı bir ilişki vardır. Aradaki halkalar 
ekonomik ve askeri etkenler oluşturmaıktadır. Bir topluluğun fiziksel yeri, eko
nomik gelişmenin ve askeri güvenliğinin koşullarını oluşturaın unsurlaN (örne

ğin; toprak, ~klim, doğal kaynaklar, ulaşım, vb.) kapsar. Coğrafyanın askeri 

güvenlik ve ekonomik verimlilik üzerinde dolaysız bir etkisi ve bunlar aracı

lığı ile de toplumun yaşamını sürdürmesi ve uyi yaşaması üzerinde dalaylı bir 
ebkisi bulunmaktadır. Herhangi bir toprak parçası, bunu savunanlar açısından 

bir tak-ım strateji.k özeUiklere, güçlü ve güçsüz yaniara sahip olduğuna göre, 
mevcut güçlerini örgütleyip, kaynak dağıtımını düzenlemek zorunda olan dev

let bu stratejik özellikleri dikkate almak durumundadır. Bu nedenle siyaset, 
toplumdaki çeşitli etkenlerle, örne'ğin; ekonomik sistem, ulaşım yön:temleri, nü
fusun büyüklüğü, saldırganları püskürtme yeteneği riçiçe coğrafyanın dalaylı 

etkisi altındadır. (1) 

a) Coğrafi ve Jeostratejik Konum 

Türkiye, eski dünya ve yeni dünya adası adı verilen büyürk kara !kitlesinin 
ortasında ~ Asya •ile Avrupa'nın birbirine en çok ·yaklaştığı yerde bulunmak
tadır. Bir Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Akdeniz ülkesidir (789.576 km2 sadece 

(1) Prof. Dr. Leslie Lipson. Demokratik Uygarlık, Jş Banik•ası yay. 1984, s. 137. 
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Yunanistan'ın 6 katı büyüklüğünde). Türk:iye topraklarının 'büyük bölümü 

(% 97'si ya da 765.565 km2) Asya kıt'asında yer alır. Avrupa kıt'asında yer 

alan Trakya ülkenin yüzölçümünün ancaık 1% 3 (24.01 l tkm2)'ünü teşkil etti~i 

halde, Istanbul kent inin büyü·k bölümünün Tmkya topraldarında yer alması ne

deniyle ülke nüfusunun '% l O'una yakın bir bölümünü içermektedir. Bo~azları, 

ilerden savunmayı mümkün 'kılan durumu, Balkanlarda, yani Avrupa ıkıt'asında 

yer ıalm.ı sı ve yeraltı kaymukları (l ), nüfus potansiyeli , ekonomik de~eri ... vb. 

nden: ;;r:e jeopoLiti.k ve stra'tej"k değeii büyük o!an Türkıiye'nin en önemli 

bölgesidir. Anadolu Yarımadası, Boğazlar bölgesine h§ık.im durumdadır. 

Türkiye'nin coğrafi konumu bakımından en önemli özelliği başlıca kıta

lararası kara, deniz ve havayollarının ıkesiştiği yerde bulunmasıdır. Avrupa'yı 

Asya'dan ayıran ve Akdeniz'i Karade'niz'e bağlayan Türk Boğazlan, Türk dış 

i!işlcileriniın odak noktasıdır. Boğazlar, Rusya'nın en büyük özlemi olan Akde· 

niz'e ıinmek suretiyle yayılmasını önleyen başlıca engel olmuştur. Ortadoğu'nun, 

dünyanın en büyük petrol ıkaynaıklarına sahip bulunduğunun anlaşılmasından 

sonra Türkiyenin, Sovyetler iç:n önemi daın da artmıştır. 

Sovyet Akdeniz filosunun ana üssü Sivastopol'dadır. Gerek buradan Ak

deniz'e gönderilen gemiler, gere'k filoya ait yüzer lojistik desteğ:n Boğazlardan 

geçmesi gerekiidir. Bunun yanında, lsrail · Arap çatışması, bazı Ortadoğu ül

keleriyle olan yı11kın Sovyet üişk:ileri, Basra Körfezi bölgesindeki durum, niha

yet Güney ve Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'ya yönehk Jdeolojik faaliyet

leriınİn loj•istik desteği ... Boğazları, Moskova için çok önemli jeopolitik ve stra

tejik bir hedef durumuna getirmiştir, 

Türkiye'nin jeostratejik konumu açısından en önemli özelliği, kıtalararası 

coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. 

Türk Boğazları bütün dünyada iç denizleri okyarruslara bağlayan dört 

stratejik deniz yolundan birisini teşkil etmektedir. Boğazların önemi Sovyetle

rin l964'den itibaren Akdeniz'de ıkuvvetl:i bir filo bulundurmaları ve 1950'1erin 

ortalarından ·itibaren Ortadoğu Arap ülkelerine sızınalartıyla büyük ölçüde art

mıştır. 

Tü~kiye'nin hemen ötesinde dünyanın en büyük ve en ucuz petrol kay

naıkiarı bulunmaktadır. Petrolün, özellikle 1973 yılından beri politik ilişkileri 

birinci derecede etkileyen, ekonomik kalıkınma çabalarını aksatabilen ve ulus

lararası üişkile'r üzerinde ani ve kesin sonuçlu etkiler yaratan amil olduğu ka

bul edilmektedir. 

Türkiye'nin, Sovyetler Birliği açısından önemi, ayrıca Orta Asya'da yaşa

yan (1979'da 43.8 milyon) Müslüman azınhklardan 40 milyon civarında bir bö-

(1) Baik. Türkiye'nin Savlan böl. de Ekonomik YöJL s. 78 
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lümün Tiliık kökenli olması ve bunlar üzerinde Türkiye'nin güçlenmesinin et 

kiler yaratabilecek kritik bir faktör niteli~i taşımasıdır. 

Stratejik. bakımdan Türkiye, Sovyetler'i NATO karşısında, Avrupa'da ili 
ya da üç cephede bir strateji uygulama:k zorunlu~u ile karşı •karşıya bırakmak

ıtadır. (1) 

Türkiye, Sovyetlerin !•kinci 'Dünya Savaşı sonunda, gereık Kuzey tran'daki 

gerek Doğu Avrupa ve Balkanlardaıki durumlarından yararlanarak, o gün bu

gün bütün güçleriyle Akdeniz ve Ortadoğu'ya inmclerjni önlemekle, Balı dün

yasıml büyük yarar sağladıktan başka, dünya güç dengesi nin tümüyle dcğ:ş 

mesini önlemiştir. 

Türkiye, Varşova Paktı'nın ve özeMikle Sovyetler 'Birl iğ ;n i n hayati bölge

lerini k1sa mesafeden etk:i altına alma stratejik olanağını da NATO'ya kazan · 

dırmıştır. 

Türkiyenin Batı ıBioku'ndan •bir an •için ayrılması bile dünya güç de-ngesi 

üzerinde derhal yankılar yaratacaktır. 

Belçika Flıunan Radyow 14 N isan 1987 tarih: nde yaptığı yorumdıa 

«.Türkiye'nin avantajlı yanı stratejik konumudur» 

demiştir. 

b) Jeopolitik Konum 

Türkiye ik:i ayrı kültürü (Asya ve Avrupa) bünyesinde 'kaynaştıran bir 

·köprü durumundadır. Bu nedenle, Türk1ye, Ortadoğu toplumlarından b-ir çok 

noktada farklıiLklar göstermektedir. NATO'nun en önemli üyelerinden birisi

di•r. 1963'den ·beri AT'nin ortak üyes:d ir, Avrupa Konseyi üycSJidir, OECD üye

sidir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri gerek güvenir1i•k, gerekse etkinlik açısından dün

yanın en güçlü kuvvetlerinden biridir. 1947'den beri ·komünist gel·işme ve ya

ydmacılığın durdurulmasında elıken olan zincirleme pak:tlar sisteminde kilit 

öge olarak yer almıştır. 

Eski çağların İpek Yolu, bugün Türkiye'den E - 5 karayolu ile Avrupa'ya 
uzanmaktadır. 

Sovyet deniz gücü (Savaş BaJuıiyesi, 11icaret gemileri, Ball'kçı filosu, Araş

tırma filosu ... )nün İkinci 'Dü·nya Savaşından ve öze ll ;kle 1962'den son ra kay

detti~i •büyük gelişme ve Doğu Akdeniz'-de artan Sovyet deniz faaliyetleri, her-

(l) Tür~Wye'nio Savunması - -Dış PoliMuı Enstitüsü, Ank.., 1987, s. 10 - 22 
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şeyden evvel Türkiye'niın, NATO'nun güneydoğu ıkanadındaki ıişleV'inin öne
mini arttırmışl':r. Basra Körfezi bölgesindeki durwn ge'rginlik kazandıkça bu 
önem daha da ar.taca~ktır. 

Türkiye'nin stratejik ve jeopotititk önemi dikkate alındığında uluslararası 

komünizmin, Türkiye'yi neden hedef seçtiğind kolayca anlamaıle mümkün ola
caktır. Güçlü bir Türkiye'nin istenmeyişinin diğer nedenleri hızla artan nüfus 
(yarısı O - 20 yaş) ve ekonomik potansiyelidir. (1) 

Petrol fio:ı: t~ arındak : düşüşle böigedc pazar do:ıra:l mış ol.a'b :~ ir. Ancak OECD' 
nin yaptığı çah~malar petrol reserv - üretim oranıntn 1990'1arın başından ~ti

baren yeniden 'bozu !ıııcağını , buna paraiP.'l ola r<11k fiyatların yükseleceğ i ni· göster
mektedir. 

Haber - yorum ve yorumlardan almtılar : 

tngiltere'rıin ciddi gazetelerinden The Times, 18 Eylül 1986 tarihl•i yoru

munda şöyle demektedir : 

«Nato'nun sağlanı bir iiyesi olan Tiirkiye (2) ABD'nin dışmda Ittifak'ın 

en büyük ordusuna sahiptir. Boğazlara hfikim konumda olması ve Rusya ile 

Körfez arasındaki bazı eski karayolları üzerinde bulunması, Türkiye'nin güç

lüliiğü ve refahını, Batımn güvmli[;i için )nemli hale getiriyor.» 

Fransa'nın tanınmış gazetesi Le Figaro'nun 17 Nisan 1987 tarihli nüsha
sında yer alan makalesinde, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girerek - ekono
misini ilerleteceğine ve bunun sonucunun da savunmasının güçlenmesi olacağı

na dikkat çekilmekte, şöyle devam edilmektedir : 

«Avrupa savunması için yeri doldurulamayacak bir ortak olan Türkiye'nin 

aynı ortaklığı gelişme ve barış için de devam ettirmesi gerekmez mi?» 

Gazeteci - yazar Metin Toker, 6 Şubat 1987 ;tarihli MiUiyet'teki köşesinde 
NATO Genel Sekreteri Lord Carriogton ~le mWa'katında, Genel Sekreterin şöy

le söylediğini aktarmaktadır : 

«Bir Iran zaferi bölgede istikrarı fena halde zedeleyecektir. Şimdi dünyada 

dalıa çok petrol var ve ucuztadı ama şurası bir gerçektir; Amerika olmasa bile 

Avrupa, Körfez ve Ortadoğu bölgesinin petroline muhtaç. Orada bir kriz bu 

devletlerin ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu da Anıerikaya ister 

istemez aksedecek ve askeri dengeyi sarsacaktır.» 

(1) Türkiye'nin Savunması, Dış Politika Enstitüsü, Ank. 1987, s. 10 - 31 
(2) Türkiye, NATO'da 600 bin asker bulundurmakta, topraklarında ABD ıçın 

kilit önemde 15 üs yer almakta, bütçesinin 1% 19'unu savunmaya ayınnak

tadır. 
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Gazeteci - yazar Sami Koben, Mil.Hyet'in 5 'Mart 1987 taribii nüshasındaki 

yorwmmda şöy'le demektedir : 

«.Sovyet Lideri Gorbaçov'un Avrupa'daki orta menzilli nükleer başlıklı fü
zelerin kaldırılmasına ilişkin önerisi Türkiye için ne anlam taşır?... Türkiye için 
esas tehditi coğrafik yakınlığı nedeniyle SSCB'nin kısa menzil/i tüzelerinden ve 
iistün konvansiyonel gücünden geliyor ... Bu gelişmelerin bir yan ürünü de, Tür
kiye'nin stratejik öneminin artması olabilir. Eğer Avrupa'nın giderek, nükleer 
silahlardan arındırı/ması fikri gerçekleşirse, bu, konvansiyonel kuvvetlerin ve 
taktik silah üslerinin değerini yükseltecektir. NATO, herhalde bu durumun ışı

ğında, yeni stratejisini saptarken, Türkiye'nin konumunu ve özellikle Türk as
keri gücünün modernizaryonımu daha çok dikkate almak zorunda kalacaktır ... » 

ABD Savunma Büan Yard,m;;ısı Rich:ı.r:l Perle, şöy:e konuşmaktadır : 

«.Avrupa' daki orta menzilli füzelerde bir indirim yapılması halinde, Türk 
ordusunun konvansiyonel gücünün modernizasyonunu aciliyet kazanacaktır.» 

(1) 

Başbakan Turgut özı:ıl, ıkonuya j.!ıişkin görüşlerini şöyle yansıtmaktadır : 

«. ... Özellikle orta menzilli fiize/erin kaldırılması halinde Türkiye, Avrupa
daki konvansiyonel dengede çok önem kazanacaktır. Varşova Paktı konvansi
yonel silahlar bakımından çok daha ilerde görünüyor... Türkiye güçlü ordusuy
la, konvansiyonel yapısıyla A vupaya gelecek yükü n azaltılması bakımından 

NATO stratejileri içinde büyük önemi olan bir ülke.» (2) 

Bütün bu gerçeklerıin ışığında, zaman zaman söylenenlerin aksine Tünki

yenin Batı ıiç~n stratej:k önem:.nde değişiklik sözJkonusu değildir. Türk ol emeği 
gücü Batı ekonomisi açısından nasıl, her an rahatça başvurulacak, istenildiğin

de de durdumlabilecek ·ı:. · r yedek el emeği ordusu olarak görülüyorsa, Türk 

asker gücüne de Batı savunması açısından benzer fonksiyonlar yüklenmek is
tenebilecektir. Askeri ittifaıkta olup da, ekonomik ittiCakta olmamak çeliş'k'isiyle 

Avrupa, entegrasyon amacına nasıl ulaşacll!ktu? 

C) Sosyo • Kültürel Yön 

Türkiyen'n, Batı Avrupa'nın paaçOl.Sı olduğu gerçeği II. Dünya Savaşı 

sonrasında ortaya çrkmış değildir. Osmaınlı İmparatorluğu Avrupa kuvvetler 
dengesinin bir parçası ol·aııak, 1856 Paris Antiaşması'nda «.Concert Europeen»:n 

üyesi bıbul edilmi!lbir. O zamanın Avrupasının lıasta adammın sağlığına ıka

vuştuktan sonra Avrupa dışında sayılması hangi maıntı:kla açıklanabilir? 

(1) Cumhuriyet, 5 'Mart 1987 
(2) MDliyet, :ıo Mart 1987 
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Osmanlılarda ilk reform teşebbüsü 1 700'Ierde başlamıştır. Sadrazam Da

mat lbrahim Paşa, 171 9'da Viyana'ya bir elçilik heye~i. 1721 'de. Mehmet Sait 

Ef::nd 'yi Par,;.s'e elçi yo'kımış, ba~bı matbaa olmak üzere eği>b:ırn ahnındaki 

gelişmelerle 11gil'i araçların ülkeye aıktarılmasını istemiştir. Bjr Fransız dönmesi 

olaın Davıid, istanbul'da bir 1tfaiye ıtakımı örgütlemiştir. Bu, belediye hizmet

lerinde ondokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda devam edecek olan uzun bir re

form diZ'isinjn başlangıcını oluşturmuştur. 

Gemicilik ve denizeiliktc de yenilik istekleriyle denizcilik daıırcieri yeni

den örgütlendirilımiş, gemi yapımıında üç ambarlı kalyonlar inşa edilmişt·ir. 

Avrupa ile bu alışverişler ilk kez kültürel ve sosyal hayat üzeriıııde etki

ler doğurmaya başlamıştır. Paris'te Türk Elçiliğinde başlayan moda, İstanbul' 

da bir Frenk tarz ve stili modasıyla karşılık >bul'muştur. Fransız bahçeleri, mo

h i lyaları. dekorasyonlıarı Osmaınlı sarayiarına yansımıştır. Handreli ressam 

Van Mour (1671- 1737) Sultamn, Sıdr.ızam'ın ve diğer ileııi gelenlerin port

relerini yapmıştır. 

Fransız devrimi, Avrupada tamamen din dışı terimieric entellektüel ifa

desirri buJI'an ilk büyük sosyal ayaklanma olmuştur. Hristiyan olmayan, hatta 

o.nti-Hris üyan olan Hristiyanlıkta-n aıyrılışı önde gelen temsi'lcileri tarafından 

k:.ıvvetle be.l irtil en b:r Batı lı h:ın:kt:tte, MLislüma.n dünyası kendi d ini i n:ınç 

ve ge!eneık!cr ini tehlikeye atm:ıksızın Batı gücünün sırrını bulınıayı düşünmüş

tür. Yüzyıl boyunca, Avrupa'dan gelen bu yeni fikirlerio ilk sızıntısından son

ra kanallar genişlemiş ve sayıca artmıştır. Damlalar sel haline dönüşmüştür . 

Batı'nın maddi kü:tiirü J s:;:ı m toplumunun yapısını ve çehresini değiştirirken , 

Rttı'dan ge:en f :kirler de yen'i özdeşlik ve bağlılık ka:lıplıarı yaratarak ve yeni 

ernellerin hedeflerini ve şekillenmesini sağlayarak, grup dayanışmasının bizzat 

temelini etkilemiştir. Bu yeni fikirler üç kelimede özetlenmektedir: Hürriyet, 

eşitlik v~ milliyet. ( 1 J 

29 Ek im J923'de Cum:m riyetin i'ı:ı nını i1~eFn d-:>ne ın ; coşkulu bir etkin

lik ve yaratma dönemidir. Atatürk'ün burada çizilen manevi portresi göz önün

de tutulursa, büyük devrimi meydana geti ren-laik devletin kurulması, Arapça 

ve Faırsçamn oıku!olardan bldırı:nus:, öğreıtirr· :f e ça ğd:aş b : liıml·ere a3ırlık 

verilmesi. ülke kapılarının Balı tekniğine açrlması, din esasına dayanan 

yasanın yerine tsviçre Medeni Kanunu ve İtalya Ceza Kanununun konması, 
Arap harflerinin kaldırılıp, Latin harflerin in kabul edilmesi , Avrupalı örnekle

rine uygun birçok toplumsal ve kültürel kuruml<ı rla birçok eğitim ve sanat 

ıkurJmlarının olu şturulması, giyim ıkuşamda B :ı.tıya uyul ması vb. 'büyük 'a1 ı-

(1) Bernarıd Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yay., 

Ankara, 1984. s. 42. 
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!ı.nllrın bu kadar kısa zamana nasıl sığdırılmış olduğu daha iyi anlaşılmak

tadır. 

Atatürk Devrimi, tarihe geçen benzerl::rinin en geniş kapsamlısı, en deri-

ne ineni, en radikali<iir. Kimileri, 

«Osmanlılar, Rönesans'ı İslam kiıttilrii neden!ylc yaşayamadı» 

der. 

Oysa, Atatürk hareketinin en önemli yanı Anadolu toprakları üzerinde 

bir millet bilinci ve birimi doğururken, bu birimin insaniarına gecikmiş de ol

sa, birbiriyle üst üste düşen bir Rönesans ile Aydınlanma çağını yaşatmıştır. 

Atatürk hareketinin en büyük başarılarından birisi de budur. Dünyaya 'bilimin 

gözüyle babn, h;: r tü r:ü doğın:ıyı rd ded .:n zeng 'n bin Tanrılı AnaJ olu'nun 

tüm kültürünü kuçaklamaya çalışan, bireyin önemini k:ıvrayan, insana en yü

ce değer olarak bakan, geniş bir tarih bilincine sahip Türk insanı işte bu iç 

içe geçmiş Rönesans ve Aydınlanma çağının ürünüdür. Atatürk'ü dünya gö

zünde Avrupa gözünde tarihin seçkin kişilerinden biri haline getiren de Ata

türk Devrimi'nin bu yanıdır. 

Türk hümanizmi, sorunla rı yalnızca Batı insanının değil, bütün insanlı

ğın açısından kapsayan görüşü ile; özel tarihsel koşullarca önüne çıkarılan 

ve bu yüzden kendine özgü olan sorunları çözümiemek zorunda kalması ve 

pek eski bir kültüre ve büyük hir deney inıc sahip olması nedeniyle Batı dün

yasını içinde insanlığın evrim sürecinin sürüp g i ttiği bi·r uygarlıklar bütünü 

olarak değerlendirmesi sonucunda insanlığın ilerlemesine katkıda bulunabile

cek ve aynı zamanda bütün öbür Batılı olmayan uygarlıklara örnek oluştura

bilecek nıill:eLiıkte bir akım<iır. (1) 

Oysa, Batı Avrupa, Yunan-Roma kültürünün varisi ve Hristiyan dininin 

sahibi olarak, bunun en üstün uygarlı-k olduğu inancı ile diğer kültürleri aşağı 

gören etnosantri::.mi benimsemiş tarzda hareket etmektedir. 

Öte yandan, Fransa'da yayınlanan Aylık Geo dergisi, Mart 1987 sayısında 

'Aınıa.doluya ayırdığı 60 sayralı•k bölümde, 

«Batı medeniyetleri kendilerini yeniden bulmak, tamtmak ve geçmişleri 

hakkında bilgi edinmek için Anadoludaki köklerine uzanmak zorundadır.» 

demektedir. 

Bugün, ekonomik büyümesi düşmüş, işsizliği artmış, bekası kendi dışın

daki güçlerin nükleer pazarlığına bağlanmış, ekolojisi sarsılmış durumdaki 

Batı Avnıpanın, orl'ak si>·a.si, ekonom ik ve giivenl·:k çıka:rlarının oluşturduğu 

(1) Pmf. 'Dr. ISı.rat Sinanoğlu, Türk Hünumizmi; Tüıck Tarjh Kurumu Yay .. 

Ankara, 1980, s. 112. 
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bir çerçt:ve içerisinde tüm unsurl:ırı di l, d in, ırk, vb. farkı gözetmeden birleş

tirici ve bütünleştirici bir yol izlemesi en akılcı olaıııdır . Avrupa entegrasyo

nunun temelinde Hristiyanlık değil, demokrasi ve insan haklarına saygılı bir 

·rej im, Lıben l ekonomik düzen ve ort,.ık güvenl:k un\S urları bulunmaklldır. 

Ayırırncı özelrık·lerin üstüne çııkan , bu yolla entegrasyon örneklerini önce In 

giltere, daha sonra 18 inci ve 19 uncu yüzyıllarda Fransa ve ABD vermişler

dir. Türkiye'nin AT üyeliğini :kabul etmeleri üye ülkelerin çağdışı bir etno

santrizmi terketmelerine, kültürel açıdan sınırların bozulmasından çok, kültü

deki sağlıksız bir unsurun ortadan kal,knıası sonucunu verecektir. 

Aynı şekiHde bu gelişme neden bazı Kuzey Afrika ülkelerinin AT üyesi 

olamayacaklarını da açıkça ortaya .koyacaktır. Bu ülkeler Batı Avrupa güven

lik sisteminin temel unsuru olaraık NATO'nun güney do~u kanadında anahtar 

rolünü üstlenmiş , demokra tik siyasi rejim içinde laikliği benimseyerek Avrupa 

Konseyi üyes i olmuş , lı iberal ekonomik polit)kaları uygulayarak OECD bün

yesinde yer almış ve AT ile tam üyeli~i öngören bir ortaklık rejimine sahip 

bulunmuş olsalardı, AT'nin tam üyeliğine başvurabilirler ve bu başvuruları ile 

Topluluğun coğrafi ve kültürel sınırlarını boznıamış olurlardı. 

······· ················ ·· ······················ 

Not: 

29 Kasım 19H7 Seçim Sonuçları : 

Siyasi yasakların kaldırılması konusunda h Eyl ül 1987'de yapılan referan 
dunıun hemen ardından llaşbak an Turgut Özal erken genel seçimlere gidilece
ğini açıklamıştır . ~9 Kasım 1987 tarihinde ya pılan seçimler sonucunda Başba· 
kan Turgut özal'ın liderliğindeki ANAP (A navatan Partisi) 292 milletvekili çı
kararak yeniden iktidar olmuştur. Erdal lnönü'nü'l liderliğindeki SHP (Sosyal 
demokrat Halkçı Parti) 99, Süleyman Demirel'in liderliğindek i DYP (Doğru Yol 
Partisi) 59 milletvekili çık armışlardır . 

Bülent Ecevit'in liderliğindeki DSP (Demokrat ik Sol Parti), Necmettin Er
hakan'ın liderliğindeki RP (Refah Partisi). Alparslan Türkeş' in liderliğindeki 
MÇP (Milliyetçı Çalışma Partisi) , Aykut Edibali liderliğindeki JDP (i slahatçı De· 
mokrasi Partisi) % IO'Iuk Türkiye geneli barajını aşamadıkları için Parlamento 

dışı kalmışlardır. 
Dış basında ve ülkelerde seçimlerin «Demokratik bir ortamda yapıldığr, 

olaysız geçtiği ve seçmenierin istikrara oy verdikleri» g0rüşleri yoğun şekilde 

yansımıştır. (1) 

(ı) Genel seçimler kitabın basıldığı tarihlere rastladığından kısaca değini i

miştir. 
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VII - EKLER 

A) TüRKtYE - AT ILIŞKILERiNDE KRONOLOJIK GELtŞIM 

1957 

28 Maırt Roma AT (AET) EURATOM Antlaşmaları 

1958 

ı Ocak - AT ve EURATOM Antlaşmaları yürürlüğe girdi. 

1959 

8 Haziran - Yunanistan ortaklık talebinde bulundu. 

31 Temmuz - Türkiye ortaklık talebinde bulunıdu. 

ll Eylül - Ttiikiye ve Yunan is ~anrn başvuruları Konseyde kabul edildi 

1960 

ı Mart - Konsey, Yunanistan ile görüşmeler i n başlamasına, Türkiye ile 

görüşmelerin izlenmesine karar verdi. 

17 Mart - Türkiye, Yunanis ban ile A T'nin re;:mi niteliıkl·i müzıkereler:n i n 

başlamasını öne sürerek «Türkiye'nin geri bırakılamayacağı» yolunda memo

randum verdi. 

27 Mıyıs - Türkiye - AT i•liş>kileri, ordunun yönetime el koyması i·le don· 

duruldu. 

1961 

9 Temmuz - Yun1nist:ın - AT Ortıklık Ant:ı.a~mas ı i mzaJan:iı. 

24 Ağustos - Türkiye, resmi görüşmelerin başlaması için üye ülkelerin baş

ıkentl erine mcmorrınrlum vercr('k, gibmrük birliğinden başka bir modelıi ka

bul etmeyeceğini bildirdi. 

20 Kasım - lnönü başbakan seçildi. 

14 Ekim Türkiye'de genel seçimler yapıldı. 

196Z 

27 Mart - Türkiye Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile De Gaulle 

arasında görüşmeden sonra Fransa'nın vetosu iptal edildi . 

8- 12 Ek,'ırn- Türkiye AT resmi görüşmeleri ba~ladı. 

1 Kasım - Atina Antiaşması yürürlüğe girdi. 
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1963 
25 Haziran- Türkiye- AT Antiaşması parafe edildi . 

12 Eylül - Feridun Cemal Erkin, Konsey Başkanı Joseph Luns, Komis

'Yon Ba~kanı Wıa:lter Halstein tarafındııı Türkiye - AT Or t~'klık Anthşması 

(Ankarıa Antlıaşması - AA) Anka'T'a'da imzalandı. 

2 Aralık- Başbakan lnönü istifa etti . 

21 Aralık- Kıbrıs'ta kanlı olaylar patladı. 

25 Aralık - lnönü tekrar Başbakan . 

1964 

20 Şubat- AA, GATI (ı) a yol ! 1ndı. 

1 Arahk - AA yürürlüğe -g irdi. Bir inoi Or ta!dık Konseyi toplantısı baş! adı. 

1965 

4 Ağustos - Federal Alman İşverenler Birliği Başkanı Keller, «Türkiyc'dcn 

200 bin işçi istedik. Oysa sevkiyat yavaş gidiyor. Durum düzelmezse Portekiz 

ve tspanya'dan işçi alırız» dedi . 

10 Ekim : Türkiye'de genel seçimleri Adalet Partisi kazandı. 

27 Ekim : Süleyman Demirel başbakan seçildi. 

1966 
16-17 Mayıs- Birinci Türkiye- AT Karma Parlıamento Komisyonu, Brük

sel'de toplandı. 

1967 

21 Nisa.n Yunanistan'da Albayların da.ı1besi. Yunanistan - AT ortaklığı 

donduruldu . 
ı 6 Mayıs Başhakan Süleyman Demirel 5 inci Ortaklık Konseyinde Or-

taklık Antiaşması'nın ilk ;nci dönemine geçilmesini istedi. Topluluk , hazırhk dö

neminin tamamlanmadığı gerekçesi ile reddetti. 

J96R 

5 Nisan - Türkiye, ik inci döneme g~i imesi teklifi.ni teknarladı. 

9 Aralık _ 9 uncu Ortaklık Konseyi görüşmelerinin başlatılması kararlaş

tırıldı. 

1969 
6 Şubat - Görüşmeler başladı. 

(1) GAIT (General Agrcement on Tariffs and Trades) Ticaret ve Tarifeler 

Genel Antlaşması. 
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1970 
ı Ocak - 12 y ıllık «geçi~ dönemi» sona erdi. Ortak Ticaret Politikası yü

rürlüğe girdi. 

23 Kasım - Brüksel'de Katma Protokol imzalandı. 

1971 
ı 2 Mart - Türk Ordusu bir muhtıra ile Demirel'i istifa ettirdi. Nihat Er im, 

tarafsız bir hükümet kurmakla görcvlendirildi. 

1972 
ıo-ı8 Şubat - Dış i şleri Bakanı Haluk 13ayülkcn , Katma Protokol Şartla 

rında bir yumuşama tcklif elmek için Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir he

yetle üye devletlerin başkentlerini ziyaret etti. 

ı-+ Nisan - Türkiye, Topluluk devlet ve hükümet başkanları zirve toplantısı 

ve pol•itik işbirliğine katılma talebinde bulundu. Bu istek reddedildi. 

1973 
ı Ocak -Türkiye AT Karma Protokolü yürürlüğe girdi. 

30 Haziran - Ankara'da ı 9 uncu Ortaklık Konseyi Ek Protokolü imza

Lı ndı. 

1974 
25 Nisan - Komisyon Başkanı Ortali'nin Türkiye'yi ziyareti. Başbakan 

Bülent Ecev it, Türkiye - AT ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesini teklif 

etti. 

1975 
ı ı Nisan - Ankara'da Komisyon Temsilciliği açıldı. 

ı ı Mayıs - A T'nin İsrail ilc yaptığı Antlaşma, Türkiye'nin tarım ürünle

rinde karşılaştığı kaybı 73 ürüne çıkardı. Türkiye bunu protesto etti. 

ı2 Haziran - Yunanistan tanı üyelik için başvurdu. 

1976 
ı O Ocak - Türkiye, Katma Protokol ün yükümlülüğünü yerine getirerek 

gümrük indirimi ve konsolide liste uyumunu gerçekleştirdi. 

1-2 Mart - Brükseıl"de, Ortaklık K<.nseyinde, Türkiye Dışişleri ·Bakanı İh

san Sa:bri Çağlayangil, Katma Protokolün yeniden gözden geçirilmesi talebini 

tekrarladı. 

ı Temmuz - Hükümet, ortakları arasında uyum sağlanamayınca istek lis

tesi tespit edilemedi. 

20 Aralık - Brüksel'de 23 üncü Ortaklık Konseyi tarım konusunun tekrar 

incelenmesi , işçilerin serbest dolaşımının ilk dönemi ve 3 üncü Mali Protokol üze

rinde anlaşma sağlanması. Topluluk, Türkiyeye bir ekonomik ve ticari işbirliği 

önerdi. 
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25 Aralık - Türki ye, tck yanlı bir kararla yükümlülüklerinden bazılarını 

dondurdu . 

1977 
l 2 Mayıs- Brüksel'de 3 üncü Mali Protokol imzalandı. 

28 I::kim - Enerji Bakanı 'Kamran İnan Komisyonu ziyaret etti. 

31 Aralık - Hükümet, Topluluk 1karşısında Türkiyenin gerçekleştirmek zo

nında olduğu ikinci tarife indirimini ve Türk Gümrük Tarifesinin, Topluluk 

Gümrük Tarifesi ilc hütünlc~mesini erteleme k:ı.rarı aldı. 

1978 
25 Mayıs - Bülent Ecevit, Brükselde Komisyon Başkanı Jcnkin 'c. Türk i

yenin yükümlülüklerini bel:irli bir döne'll için dondurulmasını ve daha fazla 

topluluk yardımı teklif etti. 

23 Eylül - F. Almanya Dışişleri Bakanı Genscher Topluluğun, Dışişleri Ba

ıkaniarı tarafından alınan kararlardan Türkiye'yi h:aberd:ır etme konusunda an

laşmaya vardıklarını bildiren mektubunu TüJ1kiye Dışişler·i Bakanı Gündüz ök

çen'e yolladı. 

4-1 ı Ekim - Brüksel'i ziyaret eden Türk heyeti 5 yıllık plan döneminde 

Türkiye'nin yükümlülüklerinin dondurulmasını ve 8 milyar dolarlık yardım is

tedi . 

1979 
8 Mayıs - Konse y bazı yükümlülüklerin ertelenmesini kabul etti (bağışık

lık dönemi) ve 75 milyon HB'Iik özel yardım kararı aldı. 

25 Mayıs - AT, Yunanistan ile tam üyelik anlaşması imzaladı. 

1980 
2 Ocak - Dışişleri Bakanı Erkmen, Genscher'in politik işbirliği konusun

daki mektubunu, önerilen mekanizmanın genişletilmesi isteği ile geri çevirdi. 

30 Haziran - 26 ncı Ortaklık Konseyinde Hayretlin Erkmen, Türk iyenin 

y ıl sonundan önce «tam üyelik» başvurusu yapacağını söyledi. Topluluk tarım 

ürünleri gümrük tarifelerinin azaltılması, sosyal sorunlar, 75 milyon HB'lik. 

özel yardım ve 4 üncü Mali Protokol üzerinde anlaşma sağlandı. 

12 Eylül - Türk silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. 

16 Eylül - AT Dışişleri Bakanları, Topluluğun Türkiye ile işbirliğini sür

düreceğinr (zaman kredisi) bild·irdi. 

3 Aralık - Büyükelçiler düzeyin·de AT - Türkiye Ortakhk Konseyi 27 ncı 

Dönem Toplantısı yapıldı. 

ı 5 Aralık - Türkiye Dışişleri Bakanı il ter Türkmen, Komisyonu ziyaret 

etti . 
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19 Aralık - Lüksemburg'da politik işbirliği çerçevesinde ilk Türkiye - AT 

teması gerçekleştirildi. 

1981 

1 Ocak- Yur.anistan'ın AT'ye tam üyeliği gerçekleşti. 

15 Şubat - Komisyon'dan iki uzman 105 milyon dolarlık yardım progra

mının görüşmeleri için Ankara'ya geldi. 

27 Şubat - 1981 yılı için kotalar saptandı. Pamuk ipliği için 1099 ton pa

muklu dokumal~r için 2787 ton, halılar için 198 ton belirlendi. 1 Ocak 1981' 

den geçerli olma·k üzere, ortak gümrük tarife oranları % 50.den, % 25'c indi. 

22 Mart - Türkmen, L:ıheyde Avrupa Siyasal tşbirliği Dönem Ba~kanı 

Van Der Klauw ile görüştü. 
25 Mart - Milli Güvenlik Konseyi, tam üyelik başvurusunun yapılması 

hazırlıklarına başlanılmasını kararlaştırdı. 

10 Nisan - Avrupa ParJoamentosu, Türkiyeyi yeren ağır ıbi·r karar suretini 

kabul etti ve demokrasiye geçiş takvimi istedi. 

1 O Mayıs - Konsey, Türkiyeye 5 yılılık bir süre ·İçeris;nde 600 milyon H'B' 

lik yardımı öngören 4 üncü Mali protokolü onayladı. 

16 Haziran - 4 üncü Mali Protokol'ün 1 Kasım ı 981'den itibaren yürü · 

li.ığe girmesi kabul edildi. 

5 Ek 'm - Avrupa Yatırım Bankası. Türkiyeye 44 milyon HB tutarında üç 

kreJi vermeyi kabul etti. 

3 Aralık - Komisyon, Türk pamuk ipliği ithalatında fiyat indirimini geçici 

olarak dondurma kararı aldı. 

1982 

12 Ocak - Türkmen, Komisyon Başkanı Gaston Thom ile görüştü. 

22 Ocaık DPSK dav:ısı ve 'Barış Derneği yöneticikrinin tutuklacnmaları üze

rine, ilişkiler bozuldu. 

3 Mart - Konsey Dönem Başkanı Leo Tindemans, bir gün için Ankara'ya 
geldi. 

2 Nisan - Topluluğun Türk pamuk ürünlerine % 12'1ik vergi uygulamaya 
1bış' ·:ımısı ile Türkiye, AT Demirçel·ik ürünlerıine % 15 oranında özel fon uy

gulamasına geçti. 

28 Temmuz - Türk ürünü T-Shirtlerin Topluluğun tüm ülkelerine ithali 

15 Ekim'e kadar yasaklandı. 

5 Ekim - Devlet Bakanı Sarnet Refik Pasin, Haferkampf ve Sanayi işleri 

ile sorumlu bakan yardımcısı ile demokrasiye geçiş süresi ve 4 üncü Mali Pro

tokole ıtlişkin sorunlar hakkında görüştü. AT, Türk kuru üzümüne ithıdat 'kı

sıtlaması getirdi. 
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1983 

ı 6 'Mayıs - Türkiyede siyasi hayata dönüldü. 

3 Haziran - Parti ve seçim kanunları değiştirildi. Çoğunluk sistemi geri 

getirildi .. Sendikalar, dernekler, basın yeni yasalar ile düzenlendi . 

13 Ekim - Avrupa Parlamentosu, parti ve politikacılar He ilgi.li kısıtlama

ların demokrasiye ters düştüğü yolunda bir karar alarak, 6 Kasım'lda yapıla

cak genel seçimlerin gölgeli olacağını söyledi . 

6 Kasım - Anavatan Partisi büyük bir çoğunlukla seçimleri kazandı. 

1984 

23 Oca'k - ı 2 Eylül As•keri Müdahalesinden sonraki· ilk sivil hü·kümetn Dı~

işleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Haferkampf ile Brüksel'de görüştü . Haferkampf, 

ılişkilerin ancak Parlamentoyu etkilemekle canlandırılabileceğini vurguladı. 

1 ı Ekim - Parlamento, idam cezalarının u ygulanmasının durdurulmasını 

istedi. 

1985 

20 Haziraın - lsp:ınya ve Poııtckiz i n tam üyei iiderin 1 Ocak 1986'dln ı ' t i

baren başla yacağı belirlendi . 

2ı Temmuz - Başbakan Turgut özal, zamanı geldiğinde, A T'ye tam üye

lik için başvuruda bulunulacağını !>öyledi. 

16 Eylül - Komisyon yetk·ili•leri ıBrüıkselde bulunan İkti.sa.di Kalıkınma Vak

fı Genel Sekreteri Haluk Ceyhan'a «Türkiye ile ilişkiler; kısıtlamastz bir s.:çim 

olmadan, toplu davalar kapanmadan. insan hakları uygulamaları, işkence ve 

sıkı yönetime ilişkin sakıncalar ortadan kalkmadan, buzdolabından çıkarılamaz» 

dediler. 

1986 

16 Ey! ül - Türk iye - AT Ort:ı.k' ık Konseyi 'Brüksel d~ toplandı. Halefoğ' u 

Türkiye'nin tam üyelik sürecinin başladığını söyledi. ı2 Eylül l980'den sonra 

donmuş olan ilişkiler nomıale girdi . 

ı Aralık - AA' dan doğın «Türk lşç il er:nin 'Serbest Dola~ım» ha•kkını AT 

'iilkeler.i uygul•amadı. 

3 Ara:!ı'k - Vizesi olmadığı için Federal Alimanyaya alınmayan il k Türk 

işçisi Necdet Mercan, Federal Atman Hükümetini mahkemeye verdi . 

1987 
ıo Şubat - Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, F. Almanya'daki T.C. va

tandaşı Meryem Demiral'ın, serbest dolaşımın fiilen uygulanması için açtığı 

davayı görüştü . Müteakip .duruşma üç ay sonraya bırakıldı . 
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25 Şubat - Avrupa Parlamentosu Siyasi işler Komisyonu, Belçikalı Mil

letvekili Jaak Vandemeulebroucke tarafından hazırlanıp sunulan Ermeni yan

~ıs ı karar tasansını 23'e karşı 25 oyla kabul etti. Tasarıdan soykmnı sözcü 

ğü çıkarıldı, yerine trajedi haksızlık sözleri konuldu. 

14 Nisan - Türkiye, Roma Antiaşması'nın 237 nci Maddesi çerçevesinde 

AT'ye tam üyelik için Topluluk Bakanlar Konseyine resmen müracaatını yap

tı. 

27 Nisan - Avrupa Konseyi, Türkiye'nin tam üyelik başvuru s unu Avrupa 

Komisyonuna yollama kararı aldı. 

ı X Haziran - Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Ermeniterin soykı

rını iddiaları kabul edildi. Türkiye'nin AT'ye 'kabulü, Türkiye'nin Kıbrıs'ta

ki Türk askerlerini çekmesi, Kürt sorunu ve soykırımı ka:bul etmesi, dini 

ve kişisel haklara saygı göstermesi şartına bağlandı. 

22 Haziran - PKK (Partiya Kark.arcn Kürd i ~ta n - Kü rdi sta n İşçi Part isi). 

Mardin'in Örnerli ilçesine 'bağlı Pınarcık köyünde 16'sı çocuk, 30 kişiyi öldür

düler. 

B) ANKARA ANTLAŞMASJ (AA) (12 Eylül 1963) 

RAŞLANGIÇ 

Bir yandan, 

Türkiye Cumhurbaşkanı, 

öte yandan 

Majcste Belçikalılar Kralı, 

Federal Almanya Cumhurbaşkanı, 

Fransa Cumhurbaşkanı, 

İtalya Cumhurbaşkanı, 

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi, 

Majestc Hollanda Kraliçesi, 

Ve Avrupa Ekonomik Topluluğ~ Konseyi. 

Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelm!~ halklar 

arasında gittikçe daha sıkı bağlar l~urmaya aziınli olarak; 

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğundaki yaşama şartlarının, hızlandı

rılmış bir ekonomi ilerleyişi ve uyumlu oir alış - veriş genişlemesi ile devamlı 

olarak iyileşmesini, böylece Türkiye ekonomisi ile Topluluk üyesi devletlerin 

ekonomileri arasındaki arayı aza!tma yı sağlamaya kararh olarak; 
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Türk ekonomisinin kalkınmasıııın ortaya koyduğu özel sorunları vı: belli bir 

sürede Türkiye'ye hir ekonomik yardım yapılması gerekliliğini güzönünde bu

lundurarak; 

Türk halkının yaşama seviyesini iyilc~tirme çabasına, Avrupa Ekonomik 

Topluluğunun getireceği desteğin. ileride Türkiye'nin Topluluğa katılmasını ko

layla~tıracağını kabul ederek; 

Avrupa Ekonomik Topluluğw1u ktıran Antl:ışmanın esindiği ülküyü birlikte 

izleyerek. barış ve hürriyet güvenc,~~ini pekiştirmeye azmederek; 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşmanın 238 inci maddesi uya

rınca Türkiye ile Avrupa Ekonomık Topluiuğu arasında ortaklık yaratan bir an

laşma aktini Kararla~tınnışlar ve bunun için; 

TüRKiYE CUMHURBAŞKA~Il : 

Dışişleri Bakanı Bay Feridun C:>.mal ERKiN'i 

MAJESTE BELÇIKALıLAR KRALI : 

Başbakan Yardımcısı ve Dı~işl·!ri Bakanı Bay Paul Henri SPAAK'ı 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI 

Dışişleri Bakanı Bay Gerhard :~CHROEDER'i 

FRANSA CUMHURBAŞKANI · 

Dışişleri Bakanı Bay Maurice COUVE MURVILLE'i 

!TALYA CUMHURBAŞKANI -

Hazine Rakanı Ray Emilio COLOMBO'yu 

ALTES RUAYAL LüKSEMBuRG BüYüK DüŞESi 
Hükümet Başkan Yardımcısı \'ı: Dışişleri Bakanı Ray Eugenc SCHAUS'u 

MAJESTE HOLLANDA KRAUÇESL : 

DışişJeri Bakanı Bay Joseph ~1. A. H. LUNS'u 

Ve Avrupa Ekonomik Toplulugo.ı Konseyi : 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyin şimd:ki Başkanı ve Hollanda Dışi ş

leri Bakanı Bay Joseph M.A.H. Ull':S\ı tam yetki ile atamışlardır. Adları ge

çenler, yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesinden ve bunların usul ve şekil 
bakımından uygunluklarının aniaşılmasından sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde 

uyuşmuşlardır. 

KlSIM- I 

iLKELER 

MADDE ı. - Bu Anlaşma i!e Türkiye ilc Avrupa Ekonomik Topluluğu 

arasında bir Ortaklık kurulmuştur. 
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MADDE 2. - ı. Anlaşmanın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış 

kalkınmasını ve Türk halkının çalıştınlma seviyesinin ve yaşama şartlarının yük

seltilmesini sağlama gereği ni tümü ıle göz önünde bulundurarak, Taraflar arasın

daki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız vı: dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik 

etmektir. 

2. Yukanki fıkrada belirtilen ;ımaçların gerçekleştirilmesi için 3, 4 ve 5 inci 

maddelerde gösterilen şartlara ve umllere göre bir gümrük birliğinin gittikçe ge

lişen şekilde kurulması öngörülmüştür. 

3. Ortaklığın; 

a) Bir hazırlık dönemi, 

b) Bir geçiş dönemi, 

c) Bir son dönemi, 

Vardır. 

MADDE 3. - ı. Hazırlık dönı!minde Türkiye, geçiş dönemi ve son dönem 

boyunca kendisine düşecek yükümler! üstlenebilmek için Topluluğun yıudunı ile 

ekonomisini gtiçlendir~r. 
Bu hazırlık dönemine ve özellikle Topluluğun yardırnma ilişkin uygulama 

usulleri, Anlaşmaya ekli Geçioi Protuk0l ile Ma:li Protokolde belirtilmiştir. 

2. Hazırlık döneminin süresi Geçici Protokolde öngörülen usullere uygun 

uzatma dışında beş yıldır, Geçiş dönemine, Geçici Protokolün 1 inci maddesin

de öngörülen şartlara ve usullere uyularak geçilir. 

MADDE 4. - ı. Geçiş döncm;nde Akit Taraflar, karşılıklı ve dengeli yü

kümler esası üzerinden : 

- Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şe

kilde yerleşmesini, 

- Ortaklığın iyi işlemesini <;ağlamak için Türkiye'nin ekonomik politikala

rının TopluıluğuıOOiere yaklaştırılmas;nı, bunun için de gerekli ortak eyJemlerin 

geliştiritmesini sağlarlar. 

2. Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı kalmak üze

re, oniki yılı geçemez. Bu istisnalar, gümrük birliğinin makul bir süre ~çinde ku

rulup tamamlanmasına engel olmaz. 

MADDE 5. - Son dönem gümrü-k birı1iğine dayanır ve .Akıit Tarafilarıo eko

nomi politikıı!ları arasındaki koordina5yonun güçlendirilmesini gerektirir. 

MADDE 6. - Ortaklık rejiminin uygulanmasım ve gittikçe gelişmesini sağ

lamak için Akit Taraflar, anlaşma i'le verilen görevlerin sınırları :içinde eylemde 

bulunan bir Orta1~hk Konseyinde toplanııılar. 

MADDE 7. - Akit Taraflar, bu anlaşmadan doğan yüküenierin yerine ge

tirilmesini sağlayıcı her türlü genel ve özel tedbirlerıi aJırlar. 
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Taraflar, anlaşma hedeflerin;n gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürebilecek 

her türlü tedbirden sakınırlar . 

KlSlM ·U 

GEÇİŞ DöNEMININ UYGULANMAYA KONMASI 

MADDE 8. - 4 üncü maddede anılan amaçların gerçekleşmesi için Ortak

lık Konseyi, geçiş döneminin başılamasından önce ve Geçici Protokolün ı inci 

m1ddes: nd ~ öngörülen usule gö re, Toplull!ğ ll ·ku ran AnUaşmanın kavradığı ve 

gözönünde bulundurulması gereken a lan larla, özeJ·li:kle bu k ısımda gözetilenlere 

mahsus hükümlerin uygulama şartlarını, usullerini, sıra ve sürelerini ve yararlı 

görillecek her türlü korunma kurallarını tespit eder. 

MADDE 9. - Akit Taraflar, Anlaşmanın uygulanma alanında, 8 inci mad

den in uygulanması ile ilgili olarak ortaya konabilecek özel hükümler saklı kal

mak üzere, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her türlü ayrımın, Toplulu~ kuran 

Antlaşmanın 7 nci maddesinde amlan ilke uyarınca yasak oldu~nu kabul ederler. 

BöLüM - ı 

GüMRüK BlRLlüt 

MADDE 10.- ı. Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen 

gümrük birliği, mali alış verıişlerinin tümünü kavrar. 

2. Gümrük Biırliği : 

Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ·ithalatta olduğu gibi ihracatta 

gümrük vergileri ve eşit etkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, milli üreti

me, anlaşmanın hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka 

her türlü tedbirin yasaklanmasını; 

- Türkiye'nin üçüncü memleketlcrle i l işkilerinde , Topluluğun Ortak güm

rük taırifesinin kabulünü ve Toplulukça dış t icaret konusunda uygillanan sair 

mevzuata yaldaşmayı kapsar. 

BöLüM - 2 

TARIM 

MADDE ı ı. - Ortaklık rejimi Topluluğun ortak tarım politikasını göz 

önünde bulunduran özel usullere göre, tarırru ve tarım ürünleri alışverişini de 

kavrar. 

ı . Tarım ürününden, Topluluğu kuran anlaşmanın ı ı inci ekinin konusu 

olan ve sözü ed:flen Antlaşmanın 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerinin 

uygulaması ile ha!len tamamlanmış bulunan ılıistede sayılı metinler anlaşılır. 
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BöLüM· 3 

EKONOMIK NITELiKTEKt SAiR HüKüMLER 

MADDE 12. -- Akit Tarafl.ır, aralarında serbest işçi akımını kademelı ola

rak gerçekleştirmek için, Topluluğu kuran Antlaşmanın 41\, 49 ve 50 nci madde

lerinden esinmekte uyuşmuşlardır. 

MADDE 13. - Akit Taraflar, yerleşme serbesttiği kısıtlamalarını araların

da kaldırmak için, Topluluğu kur:ın Antla15manın 52 ila 56 ncı (dahil) maddeleri 

ile 58 inci maddesinden esinmekte uyuşmuşlardır. 

MADDE 14. -- Akit Taraflu, hizmı:t cdimi serbesttiği kısıtlamalarını ara

larında kaldırmak için, Topluluğu kuran Antlaşmanın 55. 56 ve 58 ila 65 inci 

(dahil) maddelerinden esinmekte ııyuşmuşlardır. 

MADDE 15. - Toplulu.~Ttı kuran Antla~rnanın ulaştırma ile ilgili hüküm

lerinin ve bunların uygulanması dolayısıyla gi,rişilmiş olan tasarrufiarın Türkiye' 

ye tcşmili şartları ve usulleri, Türkiye"rıin coğrafya dunımu göz önünde bulun

durularak düzenlenir. 

MADDE Hi. - Akil Taraflar, Topluluğu kuran Antlaşmanın üçüncü bü

yük bölümünün I inci kısmında yer alan rekabet, vergiterne ve mevzuatın yaklaş

tırılması ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık ilişkilerinde uygulanması 

gerektiğini kabul ederler. 

MADDE 17. Anlaşm ~ ya ;araf olan her Devlet, ekonomisine, fiyat sevi-

yesi kararlılığı içinde devamlı ve dengeli bir genişleme sağlarken, genel ödeme 

hilançosuna denge sağlamak ve parasına olan güveni devam etiirmek için gerekli 

ekonomi politikasını uygular. 

Taraf Devlet, hu hedeflere ula~mak için konjonktür politikası ve özellikle 

mali politika ve para politikası uygular. 

MADDE IS. - Antlaşmaya Tarar olan her Devlet, kambiyo kurları konu

sunda ortaklık amaçlarının gerçeklc~t i rilmesini sağlamaya elverişli bir politika 

uygular. 

MADDE 19. - Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler, Anlaşmanın uygulan

masında mal, hizmet, sermaye ve kişı akımının aralarında strbestleştirildiği öl

çüde, mal, hizmet ve sermaye alışveri~lerine ilişkin ödeme veya transferieric üc

ret ve sermaye transferlerinin a:lacakl;nın veya faydalananların ikamct ettikleri 

memleket parası ile yapı·lmasına müsaade ederler. 

MADDE 20. - Akıit Taraflar, Antlaşma amaçlannın gerçekleşti:rilmesine 
yarayan Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasındaki sermaye haıcketlerini 

kolayla~tırmak için aralarında danışırlar. 
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Akit Taraflar, Topluluk memleketleri!'den gelen ve Türk ekonomisinin kal 

kınmasına yardımı olabilecek sermayelerin Türkiye'de yatırımını teşvik eden her 

çeşit aracı araştırmaya çabalarlar. 

Her üye Devlet ülkesinde ikamet edenler, Türkiye'nin başka bir üye Devlete 

veya üçüncü bir memlekettc tanıdığı bütün kolaylıklardan özellikle yabancı ser

maye eylemi ile ilgili kambiyo ve vergi konularındaki kolaylıklardan yararlanır

lar. 

MADDE 21. ~ Akit Tarafhr, üçüncü memleketlerin ileride Topluluğa ka

tılmaları veya ortak olmaları halleri de dahil olmak üzere üçüncü memleketler 

kar~ısındak;i ticaret politikalannın koordinasyonunu ve bu alandaki !karş~lıklı çı

karlarının korunmasını sağlamaya elveri~li bir danışma usulünü hazırlama konu

sunda uyuşmuşlardır. 

KISIM - lll 
GENEL VE SON HÜKÜMLER 

MADDE 22. -- I. Aniaşma ile belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi 

ıçın, Anlaşmanın öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyinin karar yetkisi vardır. 

Iki taraftan her biri. verilmiş kar:ırların yerine getirilmesinin gerektirdi~i tedbir

leri almakla yükümlüdür. Ortaklı"- Konseyi yararlı tavsiyelerde de buiLnabilir. 

~ - Ortaklık Konseyi, Anla5manın hedeflerini göz önünde tutarak, ortaklık 

rejimi sonuçlarını belli aralıklarla inceler. Bununla beraber, hazırlık dönemi bo

yun~:a bu incelemeler bir görüş teatisi içinde kalır. 

3. Geçici döneminin başlam1.sı ilc, ortaklık rejiminin gerçekleşmrsi yolun

da Anlaşma amaçlarından birine ulaşmak için Akit Tarafların bir ortak davra

nı~ı gerekli görüldüğü takdirde. Anla~m:ı bunun için gerekli davranıı yetkisini 

öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları alır. 

MADDE 23. - Ortaklık Konseyini, bir yandan Türkiye Hükümetinden 

üyeler, öte yandan, Topluluk üyesi Dcvlct:er hiikümellerinden, Konseyinden ve 

komisyonundan üyeler meydana get irir. 

Ortaklık Konseyi üyeleri, i çtüzüğün öngördüğü şa rtlarda kendilerini temsil 

ettirebilirler. 
Ortaklık Konseyi, kararlarını cıybirliği ilc alır. 

MADDE 24. ~ Ortaklık Konseyi Başkanlığı altışar aylık süreler için Tür

kiye ile Topluluk temsilci1erinden biri tarafından. sıra ilc yapılır, ilk ba~kanlık 

süresi Ortaklık Konseyi kaaarı ile kısalttlabilir . 

Ortaklık Konseyi içtüzü~nü yapar. 

Ortaklık Konseyi, görevlerinde kendisine yardım edebilecek her komiteyi 

ve özellikle Anlaşmanın iyi yürütülmesi için gerekli işbirliği devamlılığını sağla-
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yacak bir komite kurmaya karar verebilir. Ortaklık Konseyi bu komiteterin gö
rev ve yetkilerini belirtir. 

MADDE 25. - 1. Her Akit Taraf, AnJa.şmanın uygulama ve yorumu ile 
ilgili ve Türkiye'yi veya Topluluğ•ı, Topluıluk Üyesi bir Devleti ilgilendiren her 

anlaşmazlığını Ortaklık Konseyine getirebilir. 

2. Ortaklık Konseyi anlaşm:ızlığı karar yolu ile çözebilir, keza anlaşmaz
lığı Avrupa Toplulukları Adalet Divanına veya mevcut herhangi bir b:ı.~ka yargı 
merciine götürmeyi kararlaştırabilir. 

3. Taraflardan herbiri, kararın veya hükmün yerine getirilmesinin gerek

tirdiği tedbirleri almakta yükümlüdür. 

4. Anla~mazılık, işbu maddenin 2 nci fıkrasına göre çözülememiş ise Akit 
Tarafların geçiş dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri tahkim vesair yargı 
usulü yol.larını, Anlaşmanın 8 inci maddesi uyarınca Ortakhk Konseyi düzenler. 

MADDE 26. - Anlaşm:ının hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu

ğunun yetki alanına giren maddelere uygulanmaz. 

MADDE 27. - Ortaklık Konseyi, bir yandan Avrupa Parlamenter Asamb
lesi, Topluluğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte yan
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin yukarıkileri karşılayan organ
ları a rasında işbirliğini ve temashrı kolaylaştırmak için her türlü yararlı tedbir

leri alır . 

Bununla beraber, hazırlık dönemi süresince, bu temaslar yalnız Avrupa Par
lamenter Asaroblesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişk.ilerle sı

nırlanır. 

MADDE 28. - Anlaşmanın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşmadan doğan 
yükürolerin tümünün Türkiye'ce üstlenebileceğilli gösterdiğinde Akit Taraflar, 
Türkiye'nin Topluluğa katılması olanağını incelerler. 

MADDE 29. - 1. Anla~m:ı, bir yandan Türlciye Oımhuriyeti ülkesinde, 
öte yandan Belçika Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, 
İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı ve Hollanda Krallığının ülke
lerinde uygulanır. 

2. Gene Anlaşma, Topluluğu kuran Antlaşmanın 227 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının 1 ·inci bendinde göze!Hefllleri karşılayan alanlar bakımından, Fransız 
denizaşırı il!lerine de uygulamr. 

Anlaşmanın başka alanlarla ilgili hükümlerinin sözü geçen illerde uygulan

ma şartları, Akit Taraflar arasında ileride varılacak anlaşma ile belirtilir. 

MADDE 30. - Akit Tarafl:ı.rca Anlaşmaya eklenmesi uygun bulunan pro
tokoller, Anlaşmanın aynhnaz parçalarıdır. 

124 



MADDE 31. -- Anlaşma, imza eden devletlerin kendi anayasa usullerine 

uyularak onaylanır; Topluluk yônünden Konseyce, Topluluğu kuran Antlaşma 

hükümleri uyarınca bliır karar alırunası ve bunun Akit Tarafılara tebliği ıle geçerli 

olarak akdedilmiş olur. 

Yukanki fıkrada anılan akdin tasdik ve tebliğ belgeleri Brüksel'de karşılıklı 

olarak verilir. 

MADDE 32. - Anlaşma, 31 inci maddede sözü geçen tasdik belgele!'inin 

karşılıklı olarak verilmesi tarihini kovaiayan ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

MADDE 33. - İşbu Anlaşma, her metin eşitlikle geçerli obnak üzere, 

Türk, Alman, Fransız, ıtalyan ve Hoilanda Dilleri ile ikişer nüsha olarak yazıl

mıştır. 

C) KATMA PROTOKOL (23 Kasım 1973) 

MMES11E BELÇIKALlLAR KRALI: 

Dış'şlor i 'Bakanı B :ıy Pierre HARMEL'i 

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞK<\Nl: 

Dışişleri Bakanı Bay Walter SCHEEL'i 

FRA'NSA CUMHURBAŞKANI : 

Dışişleri Bakanı Bay Maurice SCHUMANN'ı 

!TALYA CUMHURBAŞKANI: 

Dışişleri B:ıkanlığı Müsteşarı Bay 1'•1ario PEDIN!'yi 

ALTES RUAYAL LüKSEMBURG BÜYüK DÜKü: 

Dışişle ri B;ıkanı Bay Gaston T'HORN'u 

MAJBSTE HOLLANDA KRALIÇESI : 

Dışişleri Bakanı Bay. J. M. A. H. LU'\l"S'u 

AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYI 

Avrupa Toplulll'kları Konseyi Dönc:m Ba~kanı Bay Walter SCHEEL'i 

Avrupa Toplulukları Komisyonu !Başkanı Bay Franco M:ıria MALFATTI'yi 

T am yetki ile ATA'MR)LARDI'R. ADLAR[ GEÇENLER. yetki b~lgele-

rin·n kıarşılıklı o!rar:ık verilmesi nden ve bunhrın usul ve şekil bakımından uy

gun.Jukl·a;rının anlaşı:lmasından sonra, Ortaklık Anlaşmasına eklenen •aşağıdaki 

hükümler üzerin-jc UYUŞMUŞLARDIR : 
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MADDE 1 

[ürkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan 

Anl•aşmanın 4 üncü maddesinde belirtikn Geçiş Döneminin gerçekleşme şart

ları, usulleri, sıra ve süreleri, bu Protokol !le tespit edilmiştir. 

KlSlM 1 

MALLARlN SERREST DOLAŞIMI 

MADDE 2 

1. Bu kısmın I inci bölümünün I inci kısmı ile ll inci bölümü hüküm-

leri 

a) Türkiye veya Topluluk'da serb.:st dolaşım durumunda bulunan üçün 

cü ülkeler çı·kışlı maddelerden tamamen veya kısmen elde edilenler de dahil 

olmak üzere, Türkiye veya Topluluk'da üretilen mallara, 

'b) Türkiye veya Topluluk'da serb-::<ıt doia~ım durumunda bulunan üçüncü 

ülkeler çıkışlı mallara. 

uygulanır. 

:!. Türkiye veya Topluluk'da ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük 

vergisi ve eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri 

tam veya kısmi hir iadeden yararlanmaıııış ol·an üçüncü ülkeler çıkı}lı mal-lar, 

Türkiye veya Toplulukdaserbest dolaşını durumunda sayılır. 

3, Kaynağı veya çıkışı nedeni ile özel bir gümrük rej!minJen yararla

narak üçüncü ülkelerden Türkiye veya Topluluğa ith:ıl edilmiş maHar, d;ğer 

Aki-t Tarafa tekrar ihraç edildiğinde serbest dolaşım durumunda s:ıyılamaz. 

Bununla beraber, Ortaklık Konseyi. tespıt edeceği şartlar içinde, bu kurala sap

malar geürebilir. 

4. I inci ve 2 nci fıkraların hüki.imleri hu Protokolün imzası tarilı i nJen 

itibaren Türkiye veya Topluluk'dan ·ihı'\tÇ edi~en m:ıllara uygulanır. 

MADDE 3 

1. Bu kısmın l inci bölümünün I inci kesimi ile II nci bölümleri hüküm

ler!. Türkiye veya. Topluluk'da elde edilen ve ıimaline Türkiye veya Topluluk'da 

serbest dolaşım durumunda bulunmayan üç[incü ülkeler çıkışlı maddeler giren 

ma:Hara da uygulanır. Bununla beraber, söz ıkonusu malların bu hükümlerden 

yararlanabilmesi, imallerine giren üçünci.i ülkeler maddeleri için Ortak Gümrük 

Tarifesinde öngörülen vergi hadlerinin belli bir yüzdesine eşit bir fark giderici 

verginin ~hracatçı Devlette tahsiline hağlıdır. Ortakiı'k Konseyinin belirteceği 

her dönem için tespit edeceği bu oran. İthalatçı Devlet tarafından bu mallara 
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tanınan tarife indirimine bağlı olarak değişir. Ortaklık Konsey i, üye Devletler 

arasındaki alışverişlerde 1 Temmuz 1968 tarihinden ön.:c bu konuda yürürlük

Le ol:ın •kuralları göz önünde tutarak, f:ırk giderici verginin Lahsil usullcr:ni de 

te.<;pil eder. 

.., Bununla beraber_ bu maddede belirtilen şartlar içinde elde edilmiş olan 

malların Türkiye veya Topluluk tarafından ihracı sırasınd-a, bu Protokolle •tespit 

edilmiş bulunan değişik gümrük indirimi sıra ve sürelerine göre diğer Akit Ta

rafa ithal edilen malların çoğunluğu için gümrük vergileri indirim oranı % 20'yi 

a)madıkça, fark gidcrici vcrgi alınmaz. 

MADDE 4 

Ortaklık Konseyi, 2 P.ı.: i ve 3 üncü maddelerin uygula nınası için gerekli 

idari işbirliği usullerini, üye Devletler ar•asında'ki mal alışverişleri konusunda Top

lulukça kararlaştırılan usulleri göz önünde tlltarak. tespit eder. 

MADDE 5 

1. Gerek gümrük vergileri, gerek miktar kısıllanuları, gerekse ı tlıalattakı 

bütün eş etkili tedbinlerk diğer herhangi bir Licaret po litikası tedbirinin uygu

lanmasında-n meydana gc!en uyarsızlıkhrın alı~veriş1c rdc yön değişti rınc-Ierine 

yol açmak veya ülkesinde ekonomi•k güçlüklere sebep olmak tehlikes ini doğur

duğu kanısına varan her Akit Taraf Orraklık Konseyi ne baş vurab ili r ve Kon

sey, gerektiğinde, bu uyarsızlıklardan doğab ;lecek zararları önleyecek niteli kte 

uslllleri tavsiye eder . 

.., Alışverişlerde yön değişmeleri veya ekonoın:k güçlükler ortaya çıktığın

dan, bunların ivedi hir eylemi gerektirdiği kanısına varan ilgili Taraf gerekli 

korunma tedbirlerini kenjisi alabilir ve bunları Ortakılık Korısey i ne gecikt ir

meksizin bildirir; Ortaklık. Konseyi i·lgi li Tarafın bu tedbirleri değ iştirmesi veya 

kaldırması gerek•ip gerekınediği hususunda karar verebilir. 

3. Bu tedbirlerin seçiminde, Orta~lığın işleyişini ve özell ikle a~ı)ver;ş lcrin 

normal gelişmesini en az bozacak olanlara önceJi:k verilmelidir. 

MADDE 6 

Geçış Dönemı sürcs!ncc Akit Taraflar, Topluluk üyesi Dcvleller.:e daha 

önce yapılmış yaklaşlırınaları da göz önünde tutarak güımüklerle ilgi.Ji kanun , 

tüzük ve yönetmelik hükümleri ni, Ortaklığın iyi işlemes i nin gerektird i ği ölçüde, 

yaklaştırma yoluna giderler. 
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BöLüM 1 
GüMRüK BIRLIGI 

KESİM I 
TüRKIYE VE TOPLULUK ARASINDA GÜMRÜK 

VERGlLERfNtN KALDIRILMASI 

MADDE 7 

ı. Akit Tarıaflar, a·ralarında, ithalat ve ihracata yen': gümrük vergiler-i 

veya eş cbkioli vergi veya resı :mıer koym:ıktan ve bu Protokolün yürürlüğe gir i~ 

tar;h•inde kar~ılıklı ticari iliŞ'k i !~; i nde uyJuladrk!.arı gümrük vergileri ile eş ct

k :li vergi veya res : nııer i artımuktan sa'k ınırlar. 

2. Bununıl'a beraber, Anılaşma amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli ol

du~unda, Ortaklıık 'Kon!>eyi A.kit Tarafl'l.rı ihracata yeni gümrük vergileri veya 

eş etkili vergi veyıa. resimler koymaya yetkili kılabilir. 

MADDE 8 

Türık- i ye ve Topluluk arasındıa yürürlükte olan ( thalat gümrük vergileri ile 

eş et!Qih vergi veya resimler, bu Protokolün 9 ila ı ı inci m-adde lerinde öngö

rüle n ora·r bl•a:r içinde, gitgide kaldırılır. 

MADDE 9 

Topluluk, bu Protokolün yürürlüğe girişinde, Türk iye çıkı şl ı ithalata uy

guladığı gümrük vergileri iile eş etkıili vergi veya resimleri ka:Jdırır. 

MADDE 10 

1. Her madde için Türkiıyc·n :n yapacağı birbirin i izieyecek indirimler in 

uygulıa'llacağı temel vergi, bu Protokolün imzası ı~aıri1tündc Top:ul uğa karşı f!ı;ıen 

uygul•anıan vergidir. 

2. Türk iye t>al'afından yapılacak indirimlerin sıra ve süreleri aşağıda:ki şe

kilde tespit ulilmiştir : tıık indir;m bu Protokolün yürürlüğe girişinde uygula

mr. Ikinci ve üçüncü indirimler sırasıylı üç yıl ve beş yıl sonra yapılır. Dör

düncü ve daha sonraki ıi ndi r imler ise, san ıindi·rim Geçiş Dönem;nin sonunda 

gerçekleştiölecek şeki·lde, her yıl uygulanır. 

3. Her indirim, her maddenin temel vergisi % 10 axaHılarak yapılır. 

MADDE ll 

lC uncu maddenin :! nci· ve 3 üncü fıkralan hükümlerinden sapma olara:k, 

Türkiye, 3 sayılı Ektc yer a~'an maddeler için, Topluluğa uyguladığı temel ver-
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gileri, yirmi iki· yülık bir dönemd~. aşağ;daki sıra ve süreler!e, gitgide kaldırır : 

Bu Protokalün yürürlüğe girişinde her vergi üzer:nden % 5 indir~ m yapılır. 

% 5 oranındaki diğer üç Lnd!r!m sıra~ıyla üç, altı ve on yıl sonra uyguLınır. 

% ıo oranındakL diğer sekiz ~ ndirimin !1er b:ri, sırası)lll•a, bu Protokolün yü

rli~lüğe girişinden on iki, on üç. on beş, on yedi, on sekiz, yirmi, y"r:rıi b:r ve 

yirmi i•ki yıl sonra yapılır. 

MADDE 12 

ı~ Bu Protokol yürürlüğe girdiğ·i· sıradıa ~ürk•iye'de olmayan yeni bir iş

leme s:mayiıinin ıku~ulıup gelişmesini konım:ık veya mevcut h'r işleme s:ına

yiiniın o sırada uygulanmakta olan Türk KaJikınma Planında öngörülen gel!~mc

sini sağlama.k amacıyla Türkiye Ge;iş Dönem:nin ı:~k se!<.:z yılında, a~ığı:laki 

';larthıır:l·a, 3 sayı•lı Ekte gerekli değiş ' klikl eıi yapabilir: 

- Bu değişik! '·klei in tümü, ı967 yılına ait Toplu!uk çıkışlı toplam ith:ı!at 

değerinin% ıo·unu ıaşmamaılıdır. 

- 3 sayılı Ekte yer alan tüm maddelerin, yine ı967 yılı rakamlarına göre 

hesaplanan Topluluk çıkışlı ithaht değeri artmamalıdır. 

3 s'ıyı•lı Ek'e alının maddelere, ı 1 inci madde hü·kümler·1ne göre hes·:ıp•::ın

mış o~an vergiler derhal uygul:ın~bi·lir; bu Ekten çıkarılaınla:ra 10 uncu m:ıdde 

hükümlerine göre hesaplanmış o!:ın verg1•ler derhal uygulanır. 

2, Türkiye, yukıarıdliki hüküımler uyarınca almayı tasarkıdığı tedb:rleri 

Ortakltık Konseyine b!ıld·irir. 

3. Yukarıdaki 1 1inci fıkrad:ı. belirtilen am:\Çla. ve ı967 yılında T cp.' uluk 

çrkış!ı itha•laıtın % IO'u ilc sınırlı kalm1k üzere, G~çiş Dönemi sürcs:nc:! Or

taklık Konseyi, Türkiye'yi !O un;u madde hükmüne giren madd~lerin ithal:ılm

da, kaMırılan gümrük vergi·leı~ini yeniden koyma'k, olıanl•arı artırmak veya yerıi 

vergiler koymaya yetki:li kıhlbil• i r. 

•Bu tarife teıdbir.leri, etkilwiği tarife pozisyonlarının her birinde, Toplu!ruk 

çrkışlı i1ha'lata uygulıanan verg' h.:ııi, ad vaılorem % 25'in üstünde bir oranı çı

ka:rıamaz. 

4, Ortıaklık Konseyi ı ine: ve 3 üncü fıkrala·r hükümlerinin dışına çıka-

bilir. 

MADDE 13 

ı_ 9 ila ll inci madde!er hükümlerine 'bağlı olmaksızın, Akit Taraflar 

-özellik·le ekonomilk kal·kınmasını teşvıik ·için gerekH 'bazı m:ı.lıların ith1.ılatını kn

Iaylaştırmalk. runıacıyla Türkiye- 'birbirlerinden ithal e'tt:kleri maddelere uygul'a

nan vergilerin ~aıhsiJini, k:ı.rşı Tarafa bildirmek suretiyle, tamamen veya kısmen 

durdurabıid·irler. 
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2. Akit Taralilar, genel ekonomik dw·wnb.rı ve •ilgili sektörün durunm el

verdiği takdirde, diğer Tarafa karşı gümrük vergücrini 9 ila I I inci maddeler

den öngörülenlerden daha hızlı bir sıra ve süre içinde indirmeye hazır olduk

larını bildiril'!er. Ortaklık Konseyi bu amaçla tavsiyelerde bulunur. 

MADDE ı4 

Türkiye'nin, Ortaklık dışı bir ülbyc karşı, gümrük vergilerine eş e·tkili 

bir vergi veya resmi, 1 O uncu ve ı I •i nci maddelerde öngörülenlerden daha hızlı 

bir sıra ve süre kaldırma yoluna gitmesi ha:l·indc aynı sıra ve süre, bu vergi veya 

resmin Topluluğa karşı kaldırılması ıiçin de tıygulanacaktır. 

MADDE 15 

7 nci maddenin 2 nci fıkra.sı hükümleri saklı kalmak üzere, Akit Taraflar, 

bu Protokolün yürüdüğe girişinden en geç dört yıl sonra, aralanndaki ihracat 

gümrük vergileri ile eş etkili vergi veya res;mleri kaldırırlar. 

MADDE 16 

I. 7 nci maddenin 1 inci fı'krasıyla 8 ila 15 inci (dahil) maddeler hüküm

leri mali nitelikteki gümrük vergilerine de uygulanır. 

2. Türkiye ve Toplulu!<, bu Protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte, mali 

nitelikteki gümrük vergilerini Ortaklık Konseyine bildirirlcr. 

3. Türkiye, bu mali nitelikteki gümrük vergileri yerine 44 üncü madde 

hükümlerine uygun bir iç vergi veya resim koymak hakkını saklı tutar. 

4. Orılaklık Konseyi, Türkiye'de mali ni1elikteki bir gümrük vergisi yerine 

bir iç vergi veya resim konulmasının ciddi güçlük•lerle k.arşılaştığını tespit ettiği 

takdirde, en geç Geçiş Dönemi sonunda ka•ldırmak şartiyle, Türıkiye'ye bu ver

giyi yürürlükte bırakmak yetkisini tanır. Yetki, bu Protokolün yürürlüğe giri

şinden itibaren on .iki 'ay içinde istenmelidir. 

Türkiye, Ortaklık Konseyi tarafından bir karar verilineeye kadar, söz ko· 

nusu vergileri geçici olarak yürürluktc bırakabi·lir. 

KF.SlM ll 
ORTAK GüMRÜK TARiFESiNtN TÜRKİYE TARAFINDAN KABULü 

MADDE 17 

1 ürk Gl!mrük Tanfesinin Ortak Gümrük Tanfesıne uyumu, bu Protoko· 

lün imzası tarihinde Tüııkiye'nin üçüncü iilkelcre fiilen uyguladığı vergilerden 

hareket edi;lerek, Geçiş Dönemi içinde, aşağıdaki usullerle yapdır : 

ı. Yukarıda belirtilen tarihte Türkiye tarafından fiilen uygulanan vergi 

ha<.lleri, Ortak Gümrük Tarif~si hadlerine göre, fazla veya eksik olarak, % 15'i 
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aşan bi.r fa.rı.k:lıbk göstermeyen maddelere, 10 uncu maddede öngörülen ikinci 

indirjmden bir yıl sonra, Ortak Gümrük Tarıifesi hadleri uygulanır. 

2. Di~er ha-Yerde Türkiye, 10 uncu ma:ddede öngörülen ikinci indirirnden 

bir yı•l sonra, bu Protoic0lün imzası tarihinde fiilen uygUiladığı gümrük haddi 

ilc Ortak Gümrük Tarifesi :haddi arasındaki farkı % 20 oranında azal•tıan güm

rük vergiııi hadleri uygul·ar. 

3. Bu far:k, 10 uncu maddede öngörülen beşinci ve yediı11ci gümrük vergisi 

indirimleri sırasında, yeniden % 20 oranında azaltılır. 

4. Orta:k Gümrük Tarifesi, 1 O uncu maddede öngörülen onu ne u gümrük 

vergisi indirimi iie birlikte tam olarak uygulanır. 

MADDE 18 

17 nci madde hükmünden sapma, olarak ve 3 sayılı Ekte yer alan maddeler 

içiın Tünk·iye, yıi·rmi i·ki yıNık bir süre içinde, aşağıda·ki usullere göre, tarifesinin 

uyumu yoluna gider : 

1. Bu Proto'kolün imzası tarihinde Türkiye tarafından fiiien uygulanan 

vergi hadleri, Ortak Gümrük Tarifesi hadlerine göre, f.azla veya eksik olarak, 

% 15'i aşaın bi:r farklıJik gö~termeyen maddelere, ll inci maddede öngörülen 

dördüncü vergi ıind·irimi sırasında, Ort :ı k Gümrük Tarife.~i h•adleri uyguhnır. 

2. Diğer hallerde, Türkiye, 1 l inci maddede öngörülen dördüncü vergi 

indirıimi sırasında, bu Protokolün :imzası tariılıinde fiilen uygu1adığı gümrük 

haddi irle Ortak Gümrük T-arifesi haddi arasındaki farkı '% 20 oranında azaltan 

gümrü-k vergi: hadleri uygular. 

3, Bu fark, l 1 inci maddede öngörülen yedinci ve dokuzuncu indirimler 

y.apıbrken, sırasıyla, '% 30 ve % 20 oranında yeniden azaıltılır. 

4. Ortak Gümrük Tarifesi yirmi ikinoi yılın sonunda tam olarak uyguJa-

n ır . 

MADDE 19 

ı. 1967 yılı toplam iıthalatının değer olarak % lO'unu aşmayan bir kısım 

maddeler için, Türkiye, Orta-klık Konseyinde danışmadan sonra, 17 nci ve 18 

inci maddeler uyaırınca üçüncü ülkelere yapacağı gümrük vergisi indirimlerini, 

bu Protokoilün yürürlüğe g irişini !izleyen yirmi ikinci yılın sonuna ·lcıaodar erte

lemeye yctki1idir. 

2, 1967 yrlı toplam ıithalatının değer olarak % 5'ini aşmayan bir kısım 

maddeler :için Türkiye, Ortaıklık Konseyinde danışmadan sonra, üçüncü ül kelere 

yirmi ıtki yı1lıik sürenlin ötesinde de, Ortaık Gümrük Taır:f~ hadlcr.i üs.tünde verg i 

uygularnıaya yetkilidir. 
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3. Bununh beraber, yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının Or

taklık iç'nde ma·bların serbest dob . .şımına zarar vermemesi gerekir ve bu uygu

l·a:ma Türkiye'n in 5 inci- madde hükümlerine bış vurmasınıa yol aç:ımız. 

4, Gümrük tar(fes:·ruill Orvak Gümrük Tarifesine uyumunu hızlandırması 

ha' :ndc. Türkiye bu bölümde öngörüleı uygulaınularda.n doğan eş bir tero:h'i 

Topluluğa saklı tutar. 

OrtJ.kı! ıık Konseyinin ön müs:ıadesi olmadıkça, 3 sayı:lı Ekte yer •akın mad

deı:er için Geçiş Dönem'nin sonundan önce •bu hıilıandırma yapılamaz. 

5. ı6 n:.:ı ;ıudden• : n 4 üncü fıkrasının ı inci bend:nde öngörülen yetki t:ı

lcbine konu ol•an vey:ı ı (ı n:;ı maddenin 4 üncü fıkrasının 2 nci bendi uyarınca 

g.:çic~ ol,ara:k yürü·rlükte bıraikabi•leceği gümrük vergileri ::çin Türkiye. ı7 nci 

ve i8 inci maddeler hükümlerini uygulamakla yükümlü değild(r. Yetk i süres'nin 

bit im inde Türk iye bu maddelerin uygul•anmasıyl·a uia1ılmış 01lacak vergi h:ıdle 

r·ini uygular. 

MADDE 20 

1. Türkiye'nin tkiıli ticaret •<!!nl·aşmalannın işlemesi, bu Pmtokol hükümleri 

veya bu Protokolün uygulanması yolundıa alınan tedbirler dolayısıyla hissedilir 

şekilde aksarsa, Türkiye, söz konusu an:aşmal•arla bağ!ı bulunduğu ülkeler çı

kışlı bazı maddelerin ithalini kolaylaştırmak için, Ortaıkhık Konseyinin ön mü

saades: •ile sıfır veya indirilmiş gümrük vergili tarife kontenj·anlarını açmaya 
yet\i! ·.j;r. 

2. 1 inci fıkrada belıirtilen tarife ·konıtenjan1arının aşağıda:ki şartlara uy

m:ı::·:ırı h:ılinde, 'bu müsaade verilmiş sayılır: 

a) 'Bu ·kontenjaJllıarın yı~lık topılam değeri, istatistik verilerin bulunduğu 

son üç yıl içinde Türıkıiye'nin üçüncü ülkeler çıkışlı ithalatından, 4 sayılı Ekte 

belirtilen kaynak:Jarla gerçekleştirilen ·ith.ıb.t çıkantdıktan sonra buttınacak orta

l::mı değcı •:n % ıo·unu a~mamalıdır. % 10 tutarındaki bu miktardan -t s :ıyılı 

E6. çcrpves:ndc üçüncü ü!kelerden gümrük vergiıler i nden muıaf olar:ık yapılan 

i~h::ı la lın mik:tarı düşülür. 

h) Her madde !çin, tarife kontenjanları çerçevesinde öngörülen ,i•thalat 

d ~ğ.,ri. Türkiye'nin, istatistik verileri bulunan son üç yıl içinde üçüncü ülkeler 

çıkışlı ithaLtı değer; orlalaımasının üçte birini geçmemelidir. 

3. Tü~kiye, 2 nci fı~ra hükümlerine uygun ohrak a:lm:ıyı düşündüğü ted

b:r:eri Ortaklık Konseyine bi•:dirir. 

Ortaklık Konseyi, Geçiş Döneminin sonunda, 2 nci fıkra hük.üm[eriniın kal

dırılmasının veya değiştirilmesin'·n gerekip gerekmedıiğine ~arar verebiılir. 

4. •Bir tarife kontenjanı çerçevesinde uygulanan vergi, hiçbir halde, Tür

kiye tarafından Topluluk çıkışlı ithaı\a'ta fiilen uygulanan vergiden düşük oh

m:ı:z. 
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BöLÜM ll 

A.KIT TARAFLAR ARASINDA MIKTAR KlSlTLAMALARININ 

~LDIRILMASI 

MAıDDE 211 

Aşağıdaki hükümler s<tk'lı k:almaık üzere, Akit Taraflaır-arasında itha.!at m'·k· 

tar kısıthmaları ve eş etkili hütün toob:rıler y.asakhnmıştır. 

MADDE 22 

ı. A.kit Traraflıar, aralarında , ithala~a yeni miktar kısıtlama:arı ve eş e lk il i 

tedbirler koyma;ktan sakınırlar ., 
2. Bununl·a berıı. ber, bu Protokolün yürürlüğe giriş i;n{j<! , Türkiye yö nün 

den bu hüküm, 1967 yı!ınd:ı. Topluluk çıkışlı özel itha•I•Mının anca~ % 35' i :ç:n 

uygulıa,nır. Bu protokoiün yürürlüğe girişinden, üç, sekiz, on üç ve on sek 'z yıl 

sonra bu oran, sırasıylıa, % 40, 45, 60 ve RO'e yükseltihr. 

J. Son üç vadenin her birinden altı ay önce, Ortaklık Konseyi . lib ~r:ıs

yon oııamnın yükseltilmesiın·in Tü~kiye nin ekonomi•k •ka:lkınması üzerind(! y:ı. pa 

cağı etkı i:leri inceler ve gerektiğinde, Tür·k ekonomis!nin hızlı •k·ail·kınımasını sJğ

hm:ı.k içi•n, vadenin, tespit edeceği bir '>Üre kadar, ertelenmesini kara·rlaşt ııır. 

IBir karar alınmadığı ta.kdirde, söz konusu vade bLr yıl erte!enm:ş olur. !:ı

celeme •işlemi, 'bu süren 'n son bulmasındUt ıalıtı •ay önce yen·iden başlar. OrtJklık 

Konseyi yine · bl~ r okaırar almadığı takdirde, bir yıllıık ükıinci bir erteleme daha p-

pılır. 

Bu iıkinci sürenin sonunda, Ortaıkıirk Konseyi·nin ahine kararı olmadıkça , 

hberasyon oranı artmını Türıkiye tarafından uygulanır. 
4, Türkiyeye •ithali .libere edi•len Topluluk çıkı.şlı ma.ddeler:n listesi, bu Pro

tokolün imzası sırasında Topluluğa bildıiridir. Bu liste Topluluğa konsol ide di

Ji.r. 2 nci fık.rada behrülen vadelerin her biııinde libere edilen maddellerin ı sle

leri Topluluğa bildi.rilir ve konsolide edil·ir. 

5. Türkiye, Hbere olma·kla beraber bu madde uyarınca 'konsolide e.Jil

mem iş bulunan maddeler ithalatına, kısıtl·ama koyduğu tarihten önceki ~on üç 

yıllık Topluluk çıkışlı ithalat ot1talamasının en az % 75'ine eşit mJc.tarda Top

~ulll'k lehine lk:on•tenjanlar açm'ak şartıyla, yeniden miktar kısıtolıa.rnaları koya 

baıir. Bu ıkontenjanlara 25 'inci maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri uygulanır. 
6. Türkiye Topluluğa, her hal ve •karda üçüncü ülkelerden daha az eive· 

rişli bir işlem uygulamaz. 

MADDE 23 

.A!kit Taraflar, 22 nci maddenin 5 •i nci fıkrası hüıkümleri saldı 'ka·lmak üze

re, ka.rşıJı'k.h alışverişlerinde bu Protokolün yürürlüğe giriş tarihinde mevcut it-
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halat miktar kısıtlamalarını ve eş etkili tedbirleri daha kısıtlayıcı hale gelir

mck-ten sakınırJar. 

MADDE M 

Topluluk, bu Protokolün yürürlüğe girişinde, Türkiye çrkışlı ithalata uy
guladığı büti.in miktar kısınamalarını ı.aldırır. •Bu liberasyon Türkiyeyc kon
solide edilir. 

MADDE 25 

I. Türkiye, aşağıdaki fıkralarda belirtilen şartlar içinde, Topluluk çıkışlı 

ithalata uyguladığı miktar kısıtlamalarını gitgide kaldırır; 

2. Bu Protokolün yürürlüğe girişinden ıbir yıl sonra, Türkiyede libere 
olmayan her maddenin ithalatında Topluluk lehine kontenjanlar açılır. Bu kon
tenjanlar, istatistik veııileri bulunan son üç yrlda gerçekleştirilen Topluluk çı

kışlı ithalattan : 
a) Belli yatırım projelerine bağlı özel yardım kaynaklarıyla, 

b) Bedelsiz ithalat yoluyla, 
ç) Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, 

gerçekleştirilen ithalat düşüldüıkten sonra bulunacak ortalamaya eşit bir mik

tarda tespit edilir. 

3. Libere ediimemiş bir maddenin Topluluk çıkışlı ~ thalatı, bu Protoko
lün yürürlüğe girişinden sonraki ilk yılda o maddenin ıtoplam ıithalatının % 
7'sini bulmadığı takdirde, bu Protokolün yürürlüğe girişinden bir yıl sonra, 
söııkonusu toplam ithalatın % 7's·ine e~it bir kontenjan açılır. 

4. Bu Protokolün yürürlü~ girişinden üç yıl sonra, Türkiye, bu suretle 
tespit edilmiş bütün ıkontenjanları, bir yıl öncesine göre, toplam değer olarak 
en az % 10 ve he'r madde jle ilgiJi kontenjanın değerinde de en az % 5 ora
nında bir genişleme gerçekleşNrilecek şeıkıilde ·artlNLır. Bu değeııler, her iki yıl 

da bir, öncek•i döneme göre aynı oranlarda artırılır. 

5. •Bu Protokolün yürürlüğe girişinin on üçüncü yılından başlayarak, iki 
yılda bir, her kontenjan, önceki döneme göre en az % 20 oranında artırılır. 

6. Bu Protokolün yürürlüğe girişinden sonraki Jlk yılda, libere edilme
miş bir madde için, Türkiye'de hiç bir ithalat gerçekleştirilmemiş ise, bir kon
tenjamn açılması ve genişletilmesi usulleri Ortaklık Konseyıi tarafından tespit 
e'dilir. 

7. Ortaklrk, Konseyi, l:ibere edilmemiş bir maddenin oithalatmın, birbirini 
izleyen !İ!kıi yıl içinde, açılmış olan ıkon.tenjanın hissedilir şekilde aitında kaldığı 
kanısına varırsa, bu 'kontenjan, Topluluğa açılacak kontenjaniarın toplam de
ğeri hesaplanırken gözönüne alınamaz. Bu dururnda Tür.kiye, Topluluğa bu 
maddedeki kontenjan kısıtlamaS1nı kaldırır. 
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8. Türkire'dc uygulanan bütün ithalat miktar kısıtlamalarının bu Proto

'kolün yürürlüğe girişinden en geç yirmi iki yıl sonra kaldırılması gerektidir. 

MADDE 26 

1, .A!kit Taraflar, aralacında uyguladl!lcları ithalaıt miktar kısıllamalarına 

eş etkili bütün tedbirleri en geç 'Yinni ~ki yılhk bir dönem sonunda kaldırırlar. 
Ortakhk Konseyi, Topluluk içinde alınmış olan kararları da göz önünde bulun

durarak, bu dönemde ıkademeli olarak yapılacak uyumlar hususunda tavsiyede 

bulunur, 

2. özellikle, Türkiye, Topluluk çıkışlı malların ithalatında, ithalalçılar 

tarafından yalınlması gerekli teminaıtları, 1 O uncu ve ll inci maddelerde ön

görülen S1ra ve sürelerc göre gitgide kaldırır. 

Ayrıca, bu Protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte, Topluluktan ithal edi

len, Türk Gümrük Tarifesinin 87.06 pozisyonunda·ki Topluluk çı·kışlı motorlu 

kara na'kH vasıtalarının a•ks:ım, parça ve teferruatında, bu malların gümrük de

ğerinin CJô 140'ını ve diğer Topluluk çıkışlı mallarda da aynı değerin % 120'si

ni aşan ithalat teminatları bu oranlar seviyesine indirilir. 

MADDE 27 

ı. Akit Taraflar arasında ihracat mi·ktar kısıtlamaları ve bütün eş etkili 

tedbirler yasaklanmıştır. 

Türkiye ve Topluluk, en geç Geçiş Döneminin sonunda, aralarındak; ih 

racaat miktar kısıtlamalarını ve bütün eş etkili tedbirleri 1kaldırırlar. 

2. Yukarıda'ki fıkra hükmünden sapma olarak, Türkiye ve Topluluk, Or

tak.lı:k Konseyinde danışmadan sonra, ekonomilerinin bazı faal·iyct dallarının 

gelişmesini teşV'ik veya temel maddelerde muhtemelen bir k1tlığa karşı <konul
ması ·için gerekli olduğu ölçüde, bu maddeler ihracatındaki mevcut kısıtlama· 

lan muhafaza edebilir veya yeni ·kısıtlamalar 1koyabilirler. 

Bu durumda, ·ilgili Taraf. diğeri lehine, bir yandan istatisük verileri bulu

nan son üç yıllık ihracatın ortalaması, öte yandan da gitgide gerçekleşecek 

gümrük birliği içinde alış - verişlerin normal ge1işmesini göz önünde bulundu-

rarak, bir kontenjan açar. 

MADDE 28 

Türkiye, genel ekonomik durumu ve ülgili sektörün durumu elverd·iği tak

dirde, ithalat ve ~hracat miktar kısıtlamalarını Topluluğa karşı yukandaki mad
delerde öngörülenden daha hızlı sıra ve sürelerde kaldırmaya hazır olduğunu 

beyan eder. Ortakhk Konseyi bu konuda Türkiyeye 'tavsiyelerde bulunur. 
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MADDE 2~ 

21 ila 27 nci (dahil) maddeler hükümleri, kamu ahlakı, kamu düzeni, ka

mu güvenhği, rinsa:n ve hayvanların hayat ve sağlıklarının veya bitkiler ile sa
n;ı:t, tarih veya arkeoloji Jeğer. i ohn mı· :: ı servetierin vey:ı r:car •ivc sınai mül

kiyetİn torunması nedenlerinin ha:klı kıldığı ithalat •ihracat veya transit yasak
lamaları veya .kısırtlama:Ian konulmasına engel teşkil etmez. Bununla beraber, 

bu yasaıklama veya kısıtlamalar, ne bir ;keyfi ayırım aracı, ne de Akit Taraf
lar arasındaki ticarette örtülü bir rkısıtlama niteliği taşımaılıdır. 

MADDE 30 

ı. Ak :t Tar2.f!ar Le ari niteli·k ~aşı yan miHi tekellerin i, tedarik ve sü
r:üm şartları barkımından, Tünkiye ve Topluluk üyesi Devletler uyrukluları 

arasındaki her türlü farklılığın yirmi iki yıllık bir süre' sonunda kalkmasını sağ

layacak şekilde, gitgide düzenJerler, 

Bu madde hükümleri, Türk:iye'nin veya bir üye Devletin Türkıiye ile Top

luluk arasınd<ak:i ihracat veya ithalatı dotaylı veya dolaysız, hukuk.en veya fiilen 
kontrol ettiği, yönettiği veya hissedi:lir şekilde etkilediği bütün kuruluşlara uy
gulanır. Bu hükümler, :idaresi devredilmiş Devılet tekellerine de uygulanır. 

2. ~kit Taraflar, l rinci frkrada yer alan il:k.elere aykırı veya aralarında:ki 

gümrük vergilerıinin ve miktar kısıtlamalarının ıkaldınlma:st ile ·ilgili madde
lerin hükümlerinin kapsamını daral-tan her türlü yeni tedbir ~lmaıktan saıkınır

lar. 

3. Bu maddede belirtilen Türk telkellerinin uyumu ve Türıkiye ·ile Toplu

luk arasındaki alışveriş engellerinin azaltılmasıyla ·ilgili usul, sıra ve süreler, bu 
Protokolün yürürlüğe gi·riş i nden en geç altı yıl sonra Ortaldık Konseyi tara
fından tespit ı:dil·ir. 

Yukarıdaki bentte öngöıülen Ortaklırk Konseyi kararına kadar, Akit Ta
raflar. diğer Tarafta tekel konusu olan maddelere en çok kayrılan üçüncü ül
kenin aynı mailanna uygulanana en azından eş~t bir ıişlem uygularlar. 

4. ~k'it Tarafların yükümleri, mevcut milleHerarası anlaşmalarla bağdaş

tığı ölçüde geçerlidir. 

BÖLÜM m 

ORTAK TARIM POLİTİKASININ UYGULAMA ALANINA 
KONULMASI SONUCU OLARAK TOPLULUGA ITHALİ öZEL 

DÜZENE BACLI üRüNLER 

MADDE 31 

Tarım ürünleri 1çıin IV üıncü bölümde belirtilen rejim, Ortaık Tarım Poli· 

likasının uygulama a:lanma konulması sonucu olarak Topluluğa ithali özel bir 
düzene bağlı ürünlere uygulanır. 
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8ÖLÜM IV 

TAR-Ml 

MADDE 32 

Bu Protokolün hükümleri, 33 ila 35 -inoi maddelerde öngörülen aykırı hü
kümler saklı :kalmaık üzere, tarım ürünlerine uygulanır. 

MADDE 33 

ı. Yirmi :iki yıllık bir dönem içinde, Türkiye, tarım ürünlerinin Türkiye 
ile Topluluk arasında serbest dolaşımı açin Türkiye'de uygulanması gerekli Or
tak Tarım politikası tedbirlerini bu dönemin sonunda alabilmek amacıyla, ken· 
eli tarım politiıkasının uyumu yoluna gider. 

2. ı inci fıkrada bel•irtilen sürede Topluluk, tarım polit ikasının tespiti ve
ya ilerideki gel·i~esi sırasında Türk tarımının çıkarlarını göz önünde tutar. 
Türkiye, bu :ımaca yararlı bütün unsurlan Topluluğa bildirir. 

3, Topluluk, Ortak Tarım Politikasının tespiti veya gelışmesİ ·ile ·ilgili Ko
misyon tekl'iflerini, bu teklifle're ilişkin görüşleri ve alınan ·kararları Türkiye'ye 
bildirir. 

4. Tarım alanında Türkiye tarafından Topluluğa bildirilmesi gereken hu
susları Ortakhk Konseyi kararlaştırır. 

5. 3 üncü fıkrada belirtilen Komisyon teklifleri ve ı inci fııkra uyarınca 

Türkiye'nin tarım ralanmda almayı öngördüğü tedbirlerle ıilgili olarak, Ortak
hk Konseyi çerçevesinde, danışmalar yapılabilir. 

MADDE 34 

ı. Yirmi i·ki yıllı·k dönemin sonunda Ortaklık Konseyi, Tüııkiye'nin 33 ün
cü madden~n ı •inci fıkrasında belirtilen Ortak Tarım Pol'İti<kası tedbirlerini al
dığını te'sP"İt ettikten sonra, tarım ürünlerinin Türkiye ve Topluluk arasında 

serbest dolaşımmın gerçekleşmesi için gerekli hükümleri tespit eder. 

2. ı :inoi fıkrada bel·irtilen hükümler, bu Protokolde öngörülen :kurallar
dan gerekli her türlü sapınayı ·kapsayabilir. 

3. Ortaklık Konseyi ı inci fıkrada belirtiılen taııihi değiştirebil·ir. 

MADDE 35j 

ı . 34 üncü maddede öngörülen hükümler in tespit edilme'Sine ıkarlar ve 

7 ila ıı, 15 ila 18 inci maddeler, 19 uncu maddenin ı ~noi ve 5 •inci fıkraları, 
21 i·la 27 ve 30 uncu maddeler hükümlerinden sapma olarak, Türk•iye ve Top
luluk, birbirlerine, tarım ürünleri alışverişleri :için, genişliği ve· usulleri Ortaklık 
Konseyi tarafmdan tespit edilecek olan tercilıli bir rejim tantrlar. 
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.., Bununla beraber, Geçiş Döneminin başından •i tibaren uygulanacak re

jim 6 sayıl1 Bkte tespit edi-lmiştir. 

3. Bu Protokolün yürürlüğe girişinden bir yıl sonra ve bundan sonra da 

iki yılda bir, Ortaklık Konseyi, iki Taraftan birinin isteği üzer.iıne, tarım ürün

lerine uygulanan tercilıli rejimin sonuçlarım :inceler. Ortaklık Konseyi, Ortak

lık Anlaşmasının amaçlarının gitgide gerçekleşmesini sa~lamak üzere, gerekli 

olabilerek iyileştirmeleri kararlaştırabilir. 

4. 34 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri bu madde için de geçerlidir. 

KlSlM ll 

KIŞILERiN VE HlZMETLERIN DOLAŞIMI 

BÖLüM I 
tşç~ 

MADDE 36 

Türkiye ·ile Topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest dolaŞ'lmı, Or

taklık Anlaşmasının 12 nci maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaş

manın yürürlüğe girişinden sonra on 'i'k:inci yılın sonu i le yirmi •ikinci yılın so

nu arasında kademeli olarak gerçeklC§tirilecektir. 

Ortaklık Konseyi bu konuda gerekli usulleri kararlaştıracaktır. 

MADDE 37 

Her üye Devlet, Topluluk da çalışan Türk uyruk.lu işçilere, çalışma şart

ları ve ücret bakımmdan, Topluluk. üyesi diğer Devletler uyruklu aşçilere göre 

uyrukluktan ötürü herhangi bir farklı işleme yer vermeyen bir re}im tanır. 

MADDE 3~ 

Türkiye ile Topluluk üyesi Devletler arasında: :işçilerin serbest dolaşımının 

kademeli olarak gerçekleşmesine de~in, Ortaklık Konseyi, Türk uyruklu ·işçi

lerin her üye Devlette çalışmalarını kolaylaştırmak amaciyle, bu ıişçilerin ser

bestçe meslek ve yer de~iştirmelerinden ortaya çıkan bütün sonıniarı ve özellik

le çalışma ve oturma ~zinlerinin uzatılmasını ·inceleyebilir. 

Bu amaçla, Ortaklık Konseyi üye Devletlere tavsiyelerde bulunabilir. 

MADDE 39. 

1. Bu Protokolün yürürlüğe girişiiilin birinci yılının bitim:inden önce, Or

taklık Konseyi, sosyal güvenlik alanında, Topluluk içinde yer deği~tiren Türk 

uyruklu işçiler ve bunların Topluluk da oturan aileleri ryararına hükümler tes

pit eder. 
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., Bu hükümler, tespit edilecek usullere göre, Türk 1ıyruklu :işçilere yaş· 

lıük, ölüm ve salkatlık gelir ve ayhklan He ıişçi ve Top1uluk •içinde oturan aile· 
sine sağlanan sağlık hizmetleri yönünden, çeşitli üye Devletlerde geçen sigorta 
veya çalışma sürelerinin birleştirilmesine imkan verecektir. Bu hükümler, Top· 
luluk üyesi Devletler için, Tüııkiye'de geçmiş süreleri göz önünde tutmak zo· 

runluğu yaratmaz. 
3. Yukarıda belirtilen hükümler, işçinin aifesinin Topluluk içıinde otur· 

ması halinde, aile yardımlarının ödenmesini sağlayacak nitelikte olmalıdır. 
4. 2 noi fıkranın uygulanması sonucu kararlaştırılan hükümler uyarınca 

hak kazanılan yaşlı!ık, ölüm ve sa·katlık gelir ve aylrklan Türkiye'ye gönderi· 

lebilecektir, 
5. Bu maddede belirtilen hükümler, Tüi'kiye ile Topluluk üyesi Devlotler 

arasındaki i·ldi anl'aşmalardan do~ ha:k ve yükümleri, bunlar Türk ııyruklular 
yarıarına daha elverişli bir rejim öngördükleri ölçüde deği~tinnez. 

MADDE 40 

Ortaldık Konseyi, Topluıluğu kuran Andiaşmanın 50 inci maddesinin üye 

Devletlerce uygulama alıanına konması ~onucu aqınan tedbirlerden esinlenerek, 
aralannda genç işçi değişimini kolaylaştırmak üzere Türkiye ve üye DeVIletiere 

tavsiyelerde bulumbilir. 

BÖLÜ\-1 ll 

YERLEŞME HAKKI. HIZMETLER VE ULAŞTlRMA 

MADDE 41· 

ı. Ak:t Taraflar, arahrında, yerleşme hakk ı ve hizmet lerin serb~s t ed i· 

m:ne yeni ·kısı•tlam alai' ·koyma·ktan sakınırlar. 
2. Ortaklık Konseyi, Ortaklık Arıhışmasının 13 üncü ve ı .ı. üncü madde· 

lerinde yer 'alan iıl kelere uygun ol·arak, Akit Tarafların yerleşme hakkı ve hiz· 
mctlerin serbest edimindeki kısıtlama·ları aral·arında g:tgide ka·l dıımalarında uy· 
gulanacaık sıra. süre ve usu.!•!eri tespit eder. 

Ortakl ık Konf>eyi, söz konusu sıra, süre ve usu~leri, çcşit!i faaliyet d·llları 

için bu alanlarda Topluluğun daha önce koyduğu hükümler·i w Türkiye'n'n eıko· 
no:n:k. ve sosyı:ıl alanlardaki özel duru·munu göz önüne alarak, tespit ecı.:::r. Üre· 
tim ve alışverişlerin gelişmesine özellikle kalkıda bulunan faaliyetlere önceli·k 

verilir. 

MADDE 42 

ı. Ortaılclık Konseyi, özeHikle Türkiye'nin coğrafi durumunu da göz önü n· 
de bulundurarak, tespit edeceği usullere göre, Toplu1u~u kur:ın Andlaşm:ının 
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.ulaştırma ile •i:lgili hükümlerini Türkiye'ye •teşınil eder. Orta;klık Konseyi, bu hü

kümlerin demiryolu, ka-rayolu ve suyolu uıtaştırmalarına uygu!anm:ısı amaçıyl:ı 

Topluluk Vara.fından a:lınmış ol•an k•ararlıa:rı Türk·iye'ye, a.ynı şartlar içinde, teşmil 

edebiJıir. 

2. Topluluğu kuran A!ndl•aşmanın 84 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uya

rınca Topluluk, denıiz ve hava ulaştırmasına ·iLişkin hükümler tespit ettiği tak

dirde, Ortaklık Konseyır, Türık deniz ve hava ıuJıaştırması ıiç:n hangi ö!çüde ve 

hangi usule göre hükümler tespit ed:ılebileceğinli kıara:rlaştırır. 

KlSlM lll 

EKONOMi POLiTiKALARININ YAKLAŞTIRIU.1ASI 

BÖLÜM I 

REKABET, VBRGlLEME VB MEVZUATIN YAKLAŞTIRILMAS[ 

MADDE 43 

ı. Ortıki ık Konseyi, bu Protokolün yürürlüğe giriş=n<.Jen scnra altı ydlık 

bir süre içinde, Topluluğu 'kuran Andtaşmanın 85, 86, 90 ve 92 nci maddc-!e

ri.nde bel irbaen ~lkeleri n uygulz.ma şartlarını ve usuller: ni ıtesplit eder. 

2. Geçi~ Dönemind-e Türkiye, Toplu,Iuğu ıleuran And!·:ışmanın 92 nci m:ıd

desinin 3 (a) fıkrasında öngörülen durunıda sayıla:b;.lir. 'Bu bakımdan Türkiye' 

nin ckonom:k k•alkınm:ısının kdlayl:ıştırılmasına yöne:en yardımlar, alışveriş 

şartloarını Abt Taraflıa,rın ortak çı•k:arına ·aykırı düşecek ölçüde değ:şt:rmcd:kçe, 

Ortaıklığın iyi :şlemesi ile bağdaşır >kabul edi·lir. 

Geçiş Döneminin sonunda. Orıtak.lık Konseyi, Tüııkiye'nin o tarihteki eko

nomik dummunu göz önünd'! bulunıdur.ırak, yukarıdaki bentte öngörülen hük

mün uygulanma süresıinin uzattımasının gereki:p gerekmeyeceğini karariaştırır. 

'MADDE 44 

ı. H:çbir Ak it Taraf. diğer Tarafın ma.llarına, benzeri milli ınıallara do

lay.tı veyıa doLa,ysız şeki·Ide uygul•adıklarından, hangi nitelikte olursa olsun, do}aylı 

veyıa. dolaysı:z daiha yüksek hiçbir ~ç vergi uygula}"amaz. 

Hiçbir Akit Taraf. :diğer Tarafın mab:arın-a, başka üret;mleri dotaylı olarak 

koruyaC'ak nite!i;kte 'bir ·iç vergi· uygulıayamaz. 

Aıkit Tara6Iar, imz:ı ta,rih'ndoe mevcut ol>an ve yU'karıdaki ·kurallara aykırı 

bulunan hükümleri en geç bcı Protokolün yürürlüğe girişinden sonraki üçüncü 

yı·lın başında lc:aldırırılar. 

2. Türkiye ile Topluluk arasındaki ml:! alışver~ şler-inde, ihrıaç ediden mal

lar, dolaylı veya dolıaysız ol·a:rak •bu maHaııa uygu'1anan vergilerden daha yük

sek b:r 1 İÇ vergi :adesinden yararlanaımaz. 
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3. Muame!e vergıs i kademel-i toplu vergi siıStemı:.ne göre alınıyorsa, ilha.l 

manarına uygulaın·:ın ıjç vergiler veya ıhra.ç maıllarına tanınan i•aıdeler iç'·n, yu

karıdı·ki fıkrcrlıarda yer aıb.n ilkel.;:re dokunmamaık şartıyl•a, ma:Har veya m:ı;l grup

l·arı ·i•t ;bariyle ortli~ama •hadler tespit o1uml'b i4' r. 

4. Ortaık:lıik Konseyi Toplu!uğun bu maddede belirt:ilen alandaki tecrü

besini göz önünde bulun.:Jurarak, yukarıdaki hükümterin uygulanmasını gözetir. 

MADDE 45 

Mu:ımcle vcrg :leri, tüket im vagileni ve d iğ~r dolaylı vergiı:er dışı-ndak·t vcr

gilendirm elerde, Türkiye ile Topilululk ara'Sındaki mal a:lışveriş : nde, muafiyet 

t:ı.nınm:ı sı ve :hrıe1tta vergi iadesi yapıil mısı ile ithaıhııtta fark g"derici verg; veya 

rcsi'll ~er k onulm:ı.sı, ancak aılınması lası:ı.rl:man bu tedbirlerin, Ortaklık Konseyi-n

cc, sınırlı b;r süre için öneden onayl·anmış olmasına ba~lıdı.r. 

MADDE 46 

Ak·it Tarafl.ar, Ortalklık Konseyi·nin 43 üncü maddenin I inci fı•krası-nda 

belirtilen şart ve usuıHeıı~ ıtesp i:t eden bir 'karar ıaılmamrş olmasından ve bu ka

rarların veya 44 üncü ve 45 inci maddel·erde öngörülen hükümleııin uygulan

masından doğacak güçlükleri g'dermek için gerekli korunma tedbirleri alabi

Jıi•rler. 

MADDE 47. 

ı. Yirmi ik t yıHık bir dönem içinde Ortaklık Konsey<i, Akit TaraHardan 

bir'nin istem: üzerı i ne, Türkiye ile Topluluk ar:asında;ki iılişkilerde damp(ng uy

gul.amaları bU'Iun<luğunu tespit derse, damp:nge sebep olan veya ol:mlara bu 

uyguhamaya son vermeleri .~ macır:a tavs-iyelerde bulunur. 

:!. Zmu gören Taraf : 

.a) Ortaıklık Konseyi n 'n. ı inçi fıkra. uyarınca, istemin yapıldı~ı tarihten 

b:ışlayan·k üç ıaylık bir süre içinde hiçbir k.lrar a:~'llam.ısı, 

b) ı inci fıkrada öngörül-en tavsiyelrrin yapflmasma rağmen damp 'ng uy

gulam:ıhrr nın devam etm::si, 

Ha:ler:·nde, Ortakiık Konseyine haber verd k ten son ' a. uygun gördüğü ko

runma tedbirlerini a:!abil·i r. 

Ayrrc:ı, nrar gören Tar:ıfın çııkarı derhal bir eylemi· gerektiriyorsa , bu Ta· 

raf, çıkarını kor:um :ık amacıyl·a, Ortakhk ıKonsey i ne ha:ber verdikten sonra, d'am

pi·nge karş! konutaeaik vergiler de daltil olmak üzere, koruyucu niıteıli 1ktc gcçıici 

tedbirler ahbiı~!:•r. Bu tedlülerin uygulanma süresıi, istemin yıapıldığı veya zarar 

gören Taır-afın yukarıdaki bendin (b) hükmü uy1rınca •korunma tedb'rlerini o•l

dığı ta•rihten 1baş'lay:a.ıra·k üç ayı geçemez. 
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3. 2 n~:ı fıkl'anın 1 ın~i bendinin (a) hükmü veya 2 m:ı bendinde bebrülcn 
hallerde korunma tedbirleri alındığı takdirde, Ortakhk Konseyi, 1 inci fıkrada 

öngörülen tavsiyeler yapılıncaya kadar, bu 'korunma tedbirlerinin geriye bıra

kılmasrnı her an kararlaştırabilir, 
2 nci fılkranın 1 inci bendinin (b) hükmünde belirLilen haıClerde korunm:ı 

tedbirleri alındığı takdirde, Ortaldık Konseyi, bu korunma tedbirlerinin kaldırıl

masını veya deği ştiriılınesini tavsiye ede'bil :r. 
4. A'kit Taraflardan biri kaynaklı veya o Aki't Taıraf ü:lkesinde serbest 

dolaşım dunımunda bulun:ın ve diğer h:r Akıit 'farafa ihraç ed!ılen ma-llar, bi

rinci Akit Taraf ül'kesine tekrar ithal edildiğinde, hiçbir gümrük vergisi, miktar 
kısıtlaması veya e!} etkili tedbir uygulanm aksızın •kabul o~unur. 

Ortaklık Konseyi, bu fıkra hükümbrinin uygulanması amacıyta, bu alanda 
Topluhığun edindiği tecrübeden esinlenerek, her türlü yararlı tavsiyede bulu
nabilir. 

MA!DDE 48 

Bu Protokol hükümlerinin !kapsamına girmemekle beraber Ortaklığın işle

mesini doğrudan doğruya etkiıleyen veya bu hükümler kapsamına girdiği halde 
bun1larla ilgi,Li her hangi b~r usul öngörü1memiş ol:tn alanlarda Orta'klık Kon
seyi, Akit Taraflardan her bi11ine, 'kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yak

laştırılmasma yönelen ;tedbirler a!lmalarını tavsiye edebilir. 

BöLüM D 

EKONOMt POLİTİKASI 

MADDE 49 

Ortaklık Anlaşmasının 17 nci maddesinde yer :ıhn hedeflerin gerçeklcşli

riılmesini kolaylaştırma:k amacıyla, Akü Taraflar, ekonomi politikaıtarını koor
dine etmek için, Ortaklık Konscyinde, düzenli olarak danışmada bulunurlar. 
Ortaklık Konseyi, gerektiğ;nde, duruma uygun lcclbirler tavsiye eder. 

MADDE 50 

I. Akit Taraflar, genelli:kle ekonomiık durumları ve özellikle ödemeler den
gelerinin durumu elverdiği ölçüde ödcmeler:ni Ortaklık Anla!}masının 19 uncu 
maddesinde öngörülenden daha fazla serbestleştirme yoluna gitmeye hazır ol

duklarını biMirirler. 

2. Mal ve hizmet alışverişleri ıde sermaye hareketler~ sadece bunlara ait 

ödemelerin kısıtlanmasıyla sınırılandınldığı ölçüde, bu ·kısııtlama:ların gitgide ka:l
dınlması amacıyla, miktar kısıtlamalannın ka1dırı1ması, hizmet edimi ve ser
maye hareketleriyle i,Jgili hükümler 1oyas yoluyla uygttlanır. 
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3. Ak it 1 arafJar, Avrupa Ekonom;k Topluluğunu kuran Andlaşmanın Ili 

sayrlı Ekinde yer alan görünmeyen işlemlere ilişkin transferılere uygulamakla 

bulundukları reYmi, Ortaklık Konseyinin ön müsaadcsi olm:tdıkça, daha kısıt

layıcı bir hale getirmeıneyi üstlenirler., 

4. Ortıaklık Anla5masının 19 uncu maddesi ile bu maddede belirti1en öde
melerin ve transferierin gerçekleştiriılmcsini sağlamak ıiçin alınacak tedbirler ko

nusunda Akit 'Taraflar, gert:ktiğinde, birbirlerine danışırlar. 

MADDE 51 

Oııtaklık Anlaşmasının 20 nci maddesinde yer alan hedeflerin gerçckleşti

ri·lmesi amacıyla, Türkiye, bu Protokolün yürürlüğe girişiyle biı-lilkte, Topluluk' 

dan gelen ve ekonomik kalkınmasına katkıda huılunahilecek özel '~ermayeye ta
nıdığı rejimi •iyıileştirmek için çaba gösterir. 

MA'DDE 52 

Akit Taraflar, aralarındaki sermaye hareketlerine ve bu hareketlere ilişkın 

cari ödemelere zarar vere .:ek yeni kısıtlam:ılar koymamaya ve mevcut rejimi 

daha kısıtlayıcı ha>le getirmemeyc çaba gösterirler. 

A1kit Tarafilar, sermaye işlem ve sermaye transfer,Jerinıin yapılmasında veya 

yürütülmesinde uygulanan izin ve kontrol üşlemlerini mümkün olan ölçüde ba

sitleştiııirler ve gerektiğinde, bu basitleştirme için birbirlerine danışırlar. 

BÖLÜM III 

TiCARET POLiTİKASI 

MADDE 53 

ı. Akit Taraflar, Geçiş Dönemi süresince, tic·aret pol·i ~ikalannın, özellikle 

Topluluğu ıkuran Andla~m:ının 113 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında b cılirtilcn 

a:lanlarda, üçüncü ülkelere karşı koordinasyonu sağlamak için, Ortaklık Kon

seyinde da:nışmada bulunurlar. 

Bu amaçla her Akit Taraf, diğerinin istemi üzerine, akdettiği tarife ve ti
caret hükiimlezıini kapsayan aniaşmal,ar1a dış alışverişler rejiminde yaptığı deği

ş~Jdikıler haJk*:ındıa yararlı bütün biılgileri verir. 

Bu anlaşmalann veya değişikliklerin Orta;klığın iş.lcy işi üzerinde doğrudan 

doğruya ve özel bir etkisi olması halinde, Akit Tarafların çıkarlarını göz·~tmek 

amacıyla, Ortaklık Konseyinde duruma uygun danışma~ar yapıbcaktır. 

2_ Geçiş Dönem;nin sonunda, Akit Taraflar, eşbiçimde ilkeler üzerine 

kumimuş bir ticaret politihsına erişmek amacıyla, Ortaklık Konseyindc, tic:ıret 

politikalarının !koordinasyonunu güçlendirirler. 
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MADDE 54 

1. Topluluk, Orraklığın i~leyi~i üztrinde doğrudan doğruya ve özel bir 

e~kisi dlan bir ortaklık anlaşması veya bir terciMi ılinlaşma •akdettiği takdirde, 

Türkiye •ile Topluluk J.rasında:ki Ortakhk Anla~masıııda beli·~tilcn karşıı!ıklı çıkar

l•ann Toplulukça dik•katc alınmasını sağlamak üzere, Ortaklık Konseyinde du

ruma uygun danışmalar yapılacaıktır. 

2. Ortaklık içinde maHarın dolaşımındıa karşıılaşılan engellerin kaldırrlması 

'için gereklıi olduğu takd~rde, Türk·iye, Topluluğıa •bir ortaklık anl•aşması veya bir 

tercihlı:. anlaşma iie 'bağlı Ulkelerlc ol•an alışverişlerinin ortaya çıkarabileceği pra

tik meseilelerin çözümünü ko•lay·lıaşıtırmak amacıyla, y•ararlı bütün tcrb:rıc ri al

rmk için çaba gösıterir. 

B:.ı tedbirlcr.in alınmamış olması halinde, Ortaklığın ıiyı i işlemesini S·ağlamak 

1için. Ortaklık Konseyi gerek'li hükümleri tespit edebilir. 

M~DDE 55 

«Kalkınma için 'Bölgesel İşbirliği'nin (RCD)» ·uygulanması konusunda Or

taklık Konseyıinde danışm<lilar yapı•l•acaktır. Orıtaıklık Konseyi, icabında gerek'i 

hükümleri ıkararlaştırahi·lir. Bu hükümler Ortak•lığın iyi işlem :!s·:n i eng'-!1'ememe-

1idir. 

MADDE 56 

Bir üçüncü Devletin Topluluğa katılması lı:ı.linde, Türki.ye ve Topluluğun 

Ortaiklık An'iaşmasında belirtilen Jcarşı·lııklı çık•arhırının dilkkate alınmasını S3J-

1amak amacıyla, Ortaklık Konseyinde duruma uygun d:ınışma•lar yapılacaktır. 

KlSlM IV 

GENEL VE SON HÜKÜMLER 

M~DDE 57 

Ak•i t Ta·raflar, kamu idare·Jeri veya teşeh'büslcr i ile kendilerine özel veya 

münhJ.Sır haklar ıtanınmış olan özel teşebhüsloer tarafından girişilecek satın al

malara ıkatılma şartlarını, birbirlerinıin ülkelerinde yerleşmiş Türk ve üye Dev

letler uyrukluları arasında fark gözeten bütün işlemler:i yirmiiki yıllık bir sü

renin sonunda kıaldınl•acak şe'kilıde, gitgide düzenlerler. 

Ortakhk !](onseyi bu Jüzenlemenin sıra, süre ve usullerini, bu alanda Top

lu~uk'da kabuol eldi·lm!ş çözüm yoUanndan esinlenerek tespit eder. 
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'MADDE 58 

•Bu Protokolün kapsamına giren a~anılıa.rda · :ı 

- Türkiiye tarafından Topluluğa uygulıanan rejim, üye Devletler ile bun

ların uyruklul:.a.n veya ortaklıkları arasında hiçbi-r farklı ıişleme meydan vere-

m ez; 
- Topluluk tıarafından Türkiye'ye uygu1anaın rejim, Türk uyrukluları veya 

Türk ortak•lrklıan ~arasında hiçbir farldı işleme meydan veremez. 

MADDE 59 

Bu Protokolün ·kapsamına giren alan1arda, Tür:ıkıiye, üye Devletlerin, Top

luluğu kuran Andlıaşma uyannca birbirlerine tanıdıklarından daha elverişli bir 

~ şlernden yararl:anıamaz. 

MADDE 60 

1. Türk ekonomisinin bir fa:ailiiyet sektörünü veya dış mali istikrarını teh

likeye düşürecek ciddi bozuklulk:lar ortaya çıkar veya Türkiye'nin bir bölgesinin 

eıkonomik durumunun bozulması şeklinde güçlükler belirıirse, Tür1kiye gerekl·i ko

'nmma tedbirlerini alaıbilir. 

Bu tedbirler ve bunların uygulama usulleri Ortakhk Konseyine' geciktirmek

sizin billdıi•ri~ir. 

2. Topluluğu veya bir veya birkaç üye Devletin bir ekonomik faaliyet sek

törünü veya bir veya birikaç üye Devletin dış mali istikrarını tehlli:keye düşüren 

Ciddi bozukluklar ortaya çıkar veya Topluluğun bir bölgesinıin ekonomik duru

munun 'bozulması şeklinde güçlük•ler belıir· irse, Topluluk gerekli ·korunma ted

'birlerini alabill'İır veya ilgilıi üye 'DeV'let veya Devletleri bu tedbirleri a:lmaklıa yet

lciflıi krlıa.bilıir. 

Bu tedıbirer ve bunların uygulıama usu11.eri Oı1t:aıkhk !Konseyiıne geci·ktinnek

sizin bi'ldi·rilıir. 

3. 1 inci ve 2 nci fı~alar hüıkümJerinin uygulanma:sıın.da, Orta:klı~ın işle

yişini en az aksatacak tedbirlerin öncel-ikle seçilmesi gereldidir. •Bu tedbirler, or

taya çııkan gilçlüklerin giderilmesi ıiçin gerekli ölçüyü hiçbir şelcilde aşmamal1drr. 

4. 1 inci ve 2 nci fr't~raı1ıarın uygulanması s • ınucu alınan tedbirler üzerinde 

Ortalclılk Konseyinde danışmanlar yapılaıbilir, 

MADDE 61 

Geçiş Dönemıin·in süre5i, bu Protokclün özel hükümleri saklı ıkıa:lma:k üze

re, on i<k.ıiı yıil.id.ır. 
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MADDE 62 

'Bu Protokol ve Elderi, Tfuıkiye ile Avrupa Ekonomilk Topluluğu arasında 

bir Ortaikiılk yar"atan Anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır. 

MM>DE 63 

ı, Bu Protokol imza eden Devletlerin kendi anayasa usullerine uyularak 

onaykınrr ve Topluluk yönünden Konseyce. Top[u:tuğu •kul'a.n Andlıaş.ma hüküm

leri uyarınca bi•r 'k•arar alınması ve 'bu kararın Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında bir Ortalklık yaratan Anl•aşımanın Akit Ta·r.aıflarına tebliğ ile 

geçerui ıbir şekilde aktediılmiş olur. 

Yukarıda belirtilen a.k,din onaylama ve tebl•iğ belgeleri Brüksel'de karşılıklı 

olaralk verilıir. 

2. Bu protokol inci irkrada belirtilen onaylama ve tek~if belgelerinin kar
şıhklı olaralk verilmesi tarilıinoi •izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

3. Bu Protokolün yürürlüğe giriş tıarihinin takvim yılı başına rastlamaması 

halinde, Ort<!!kılık Konseyi , bu Protokolde öngörü!len süreleri, özellilkle maliarın 
serbest dolıaşımmın gerçe'kleş~i·rilmesr bakımından, takvim yılı He birlikte son 

'bulaca·k şekiJ:de kısaltab i l·ir veya uzatabil•ir. 

MADDE 64 

Bu Protokol, her metin eşiHi•kle geçer\oi olmalk üzere, Türk, Alman, Fransız, 

•tta:lyan ve Hdll;ı,ndıa diıHectnıde i•lcişer nüsha olarak yazı~mıştır. 

Topluluğa yeni üye devletlerin katılmasından dolayı, Türkiye ile AET ara

smdaki Ortaklık Anlaşmasını Tamamlayıcı Protokol, 30 Haziran 1973 tarihinde 

Ankara'da imzalanmr~·tır. 

Bu metin ve Ortaklık Anlaşması ile Katma Protokol'un ek/eri, AET Enior
mavyon Bürosu Dökümantasyon Merkezi'nde incelenebilir. 
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D) ROMA ANTLAŞMASI 
(1 Ocak 1958) 

(fam üyelik ve Serbest Dolaşımla Hgili Hükümleri) 

MADDE: 237, 

Avrupa Devletlerinden her biri Topluluğa üye olmıak için başvuruda bulu

nabtlir. B~vurusunu Konsey'e yapar. Konsey, Komisyon'un görüşünü aldıktan 

sonra oybirliğiyle karar ver·ir. 

MADDE: 48 

1. Topluluk içinde işçilerin serbest dolaşımı en geç geçiş dönemini!ı :«J

nunda sağlanmış olur. 

2. Serbest dolaşım, üye Devletlerin işçileri arasında iş, iş kazancı ve ı.~ ırı 

öteki koşulları bakımından uyrukluk nedeniyle verilen tüm ayrıcalıkların kal

dırılmasını içerir. 

3_ Serbest dolaşım, kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı neden-

leriyle doğrulanan sınırlamalar saklı kalmak üzere; 

a) Fiilen sunulan işlere başvurmak, 

b) Bu amaçla üye Devletler ülkesinde özgürce yer değiştirmek, 

c) Ulusal işçilerin çalışmasını düzenleyen, yasa, tüzük ve yönetmelik hü

kümlerine uygun olarak, bir işi yapmak amacıyla üye Devletlerin birinde kal

mak, 

d) Bir üye Devlet ülkesinde bir işe sahip olduktan sonra, Komisyurıcı 

bir uygulama tüzüğü ilc belirlenecek koşullar içinde oturmak, hakkını içerir. 

4_ tşbu madde hükümleri kamu idaresindeki işlere uygulanmaz. 

MADDE: 49 

lşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Konsey, Komisyonun öne

risi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Korniteye danıştıktan sonra tüzükler ve yö

nergeler yoluyla önceki maddede :belirlendiği gibi işçilerin serbest dolaşımını 
giderek gerçekleştirmek için ve özellikle; 

a) Ulusal çalışma üniteleri arasında sıkı bir işbirhğini sağlayarak , 

b) tç mevzuattan, ya da üye Devletler arasında daha önceden yapılan 

anlaşmalardan doğan, yürürlükte kalması işçilerin hareket özgürlüğünü engel

leyecek idari işlem ve uygulamalarla, elverişli işlere girme sürelerini aşamalı 

bir plana göre kaldırarak, 
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c) iç mevzuat tarafından, ya da üye Devletler arasında daha önceden 

yapılan anlaşmalarda öngörülen, bir işin serbest seçim~ için öteki üye Devlet

ler işçilerine, ulusal işçi'lerinkinden başka koşul'ları yükleyen tüm süreleri ve 

diğer sınırlamaları aşamalı bir plana göre kaldırarak, 

d) İş arz ve taleplerini karşı karşıya getirmeye ve bu şekilde çeşitli böl

geler ve endüstrilerdeki yaşam ve iş düzeyi için önemli tehlikeleri giderici ko

şullarda dengeyi kurmayı kolaylaştırmaya özgü mekanizmaları kurarak, 
gerekli önlemleri kararlaştırır. 

MA'DDE: 50 

Üye Dt:vletler, bir ortak program çerçevesinde genç işçilerin değişimini 

k ola ylıaştınr. 

MA:DDE: 51 

Konısey, Komisyonun önerisi üzerine işçilerin serbest dolaşımını sağlamak 
için gerekıL i önlemleri, sosyal güvenlik alanında; özelli•lde 1işçi1ere ve on~rın hak 

sa:hiplerine; 

a) Hmne~lerde hakk~n tanınması ve 'korunmasıylıa bunların hesapl•anmıası 

için farklı ulusal mevzuatlar !'arafından ele alınan tüm döneımileııin birleştirilmesini, 
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b) Üye Devieller ülkelerinde oturan kişilere hizmetlerin ödenmesini, 
sağiarnıaya izin veren bir sistem kuraraik oybirıliğiyle alır. 
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