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SUNU Ş 

1985 yılında TBMM Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulan Kültür, Sanat 

ve Yayın Kurulu, 23 Nisan 'ları Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hüviyetin

den öte, millet iradesinin yönetime hakimiyet günü ve TBMM'nin açılış yıl- . 

dönümleri olarak törensel, bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle kullanmak

tadır. 

Bilimsel etkinlik/erde; Milli Egemenlik fikri ve gelişimi, demokrasi, TBMM, 

İnsan Hakları gibi kavramlarla ülkemizi ilgilendiren güncel konular işlenmek

tedir. Çeşitli üniversitelerden katılan bilim adamları, seçilen konuyu çeşitli 

boyutlarıyla irdelemekte ve bu toplantılarda sunulan bildiriler kitap halinde 

yayımlanmakta, siyaset ve bilim çevrelerine, üniversite ve halk kütüphanelerine 

ulaştırılmaktadır. 

TBMM'nin 81. Açılış Yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Denizli 

ilimizde ülkemizin önceliklerinin ve tercihlerinin başında gelen Avrupa Birliği 

ve yaşadığımız süreçte karşılaştığımız siyasal ve ekonomik sorunların irdelen

diği •'Avrupa Birliği'ne Geçiş Sürecinde Türkiye'nin Siyasal ve Ekonomik 

Sorunları" başlıklı bilimsel toplantı düzenlenmiş ve burada sunulan bildiriler, 

bir bütünlük içerisinde, kitap halinde siz değerli okuyucularımızın yararına 

sunulmaktadır. 

Ülkemiz ile Avrupa Birliği ilişkilerindeki gelişmelerin siyasal ve ekonomik 

bakış açısıyla irdelendiği ve yorumlandığı bu kitabın, Avrupa Birliği 'ne giriş 

sürecine ve konuyla ilgili gelişmelere katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Bu bilimsel toplantının gerçekleştirilmesinde evsahipliği yapan Denizli 

Valiliği 'ne, Belediye Başkanlığı 'na, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 'ne, çok 

değerli birikimleriyle katkı sağlayan bilim adamlarımıza ve emeği geçen kurum, 

kuruluş ve şahıslara teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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İbrahim BİRLER - Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli Baş
kanvekili, Sayın Valim, değerli milletvekillerim, değerli komutanım, 

değerli Belediye Başkanım, değerli rektörüm, Pamukkale Üniversitesinin 

ve yurdun çeşitli bölgelerinden teşrif eden değerli bilim adamlarımız, aziz 
Denizlililer, sevgili öğrencilerimiz ve basınımızın seçkin mensupları; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 81 inci Yıldönümü 
münasebetiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve Yayın 

Kurulu, Denizli Valiliği, Denizli Belediye Başkanlığı ve Pamukkale 

Üniversitesi Rektörlüğü işbirliğiyle düzenlenen bir etkinliğimizde birlik
teyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, bu etkinliğimize onur verdiniz. 
Hepinizi organizasyon adına saygıyla selamlıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat Yayın Kurulu ile Denizli 
arasında bir gönül bağı, gönül köprüsü bulunmaktadır. Denizli ilimizde, 
yaklaşık 17 yıldır çeşitli sebeplerle bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlik
lerle gerçekleştirilmiştir. Bu gün, siz değerli katılımcılarımızia birlikte bir 

başka etkinliğimizde buluşmaktayız. Ülkemiz gündemindeki en önemli 
konularından biri olan Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeki çeşitli sorun
larımız, özellikle, siyasal, hukuksal ve ekonomik sorunlarımız, değerli 
bilim adamları ve konunun uzmanlarınca, biraz sonra daha irdelenecektir. 
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AB SÜRECiNDE TÜRKİYE 

Yüce Heyetinizi, Anadolu coğrafyasının vatan yapılmasının, hür ve 
bağımsız T.C. Devletinin kuruluşunun öndediğini yapan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün, onun dava arkadaşlarının ve bu yurdun kalkınmasına, 
yücelmesine emeği geçmiş ve aramızdan ayrılmışların manevi huzur
larında saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızın İcrasına davet ediyorum. 

İbrahim BİRLER-Aziz ruhları şad olsun. 

İstiklal Marşımızı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu, Şef Aykut 
Önder Sarıçiftçi yönetiminde İcra etti. Şimdi aynı koro çeşitli marşlar 
sunacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 81 inci Açılış Yıldönümü etkinlik
leri çerçevesinde düzenlenen bu bilimsel toplantımızın ev salıipliğini 

yapan tarih kenti, kültür kenti, sanayi kenti, termal turizm kenti ve üniver
sitesiyle üniversite bilim kenti olan Denizli İlinin Pamukkale Üniversitesi 
değerli rektörünü -bilimsel ev sahibi sıfatıyla- ilk konuşmayı yapmak 
üzere mikrofona davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Rektörüm; Profesör Doktor Hasan Kazdağlı. 
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Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI* 

Pamukkale Üniversitesi Rektörü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanvekili, Sayın Valim, 
değerli milletvekillerim; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür Sanat ve 
Yayın Kurulu'nun değerli üyeleri, Sayın Garnizon Komutanım, değerli 
Belediye Başkanım, saygıdeğer konuklar; Üniversiteınİzin değerli öğ
retim üyeleri, bu sempozyum için Ankara ve İstanbul'dan teşrif eden 
değerli bilim adamları, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli temsilcileri; 
yurdumuz için son derece önemli bir konu olan Avrupa Birliği'ne Geçiş 
Sürecinde Türkiye'nin Siyasal ve Ekonomik Sorunları konulu sempoz
yumu Milli Egemenlik Haftası münasebetiyle Denizli'de, Üniversitemiz
de düzenlemiş olmaktan büyük bir onur ve gurur duymaktayız. Bunun 
için, başta Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kültür Sanat Yayın Kurulu 
Başkanı ve üyelerine, Sayın Valimize, değerli Belediye Başkanımıza şük
ranlarımı arz ediyorum. Bu toplantıya onur verdiniz, şeref verdiniz. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, 21 inci yüzyıla girdiğimiz şu günlerde stratejik bir ikilemle 
karşı karşıya. 10 yıl önce Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Avrupa'da 
köklü değişiklikler oldu; demirperde kalktı, Berlin Duvarı yıkıldı. Avrupa 
Birliği, soğuk savaştaki hasımlarımız olan eski Varşova Paktı ülkeleri 
dahil tüm Avrupa Kıtasını ve hatta Kıbrıs'a kadar uzanan yakın çevresini 
içine alacak şekilde genişliyor. Ticari ve ekonomik bütünleşmesini 
tamamladı. Tek pazarını kurdu, tek para ve tek Merkez Bankasıyla parasal 
birlik yolunda ilerliyor. Aynı zamanda, askeri entegrasyon yolunda ilk 
adımlarını atmakta. Ortak kurumlara sahip, ekonomik, ticari, parasal, as
keri ve siyasi birlik temelinde bir bilgi toplumu haline gelmeyi hedefliyor. 
Müreffeh üyelerinin her birinde serbest piyasa koşulları, sosyal adalet, 
çevreye saygı ve en önemlisi, birey merkezli hukuk devleti kuralları ege
men olmakta. Başka deyişle, Atiantik'ten Doğu Akdeniz'e kadar uzanan 
bir bölgede bir askeri ve siyasi entegrasyon hareketi ve bilgi toplumu 

* O: geçmişi s. I 06 
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AB SÜRECiNDE TÜRKİYE 

meydana gelmekte; yani, yeni bir güç odağı oluşmakta. Bunun anlamı, 1 O 
yıl önce Avrupa'yı ve çevresini ikiye bölen demirperdenin yerine yeni bir 
perdenin inmesi, yeni bir Berlin Duvarının. yükselmesi. Bu perde ve bu 
duvar, Avrupa'yı, bilgi toplumu olan ve bilgi toplumu olmayan ülkeler 
diye ayıracak; kıtada yeni bir askeri entegrasyon hareketinin karar 
mekanizması içerisinde yer alacak ülkelerle, almayacak ülkeleri ayıracak. 

Avrupa Kıtası yeni bir bölünmeye doğru giderken, Türkiye, bir karar 
vermek zorunda. Ülkemizin Avrupa Birliği 'yle bütünleşmesi sürecine es
ki Varşova Paktı üyeleri, Kıbrıslı Rumlar ve Malta'yla birlikte kıtadaki 
yeni askeri ve siyasi entegrasyon hareketine dahil olmak istiyor mu, is
temiyor mu? Türkiye'nin vereceği bu karar yalnız bizi ilgilendirmiyor; ay
nı zamanda, Avrupa Birliği'ni de ilgilendiriyor. Çünkü, Türkiye gibi 
büyük bir ülkenin Avrupa'daki entegrasyon hareketine dahil olması, Av
rupa Birliği'nin kurumlarının işleyişini, ekonomik performansını, istik
rarını, el emeğini, sosyal güvenlik politikalarını, parlamentodaki den
gelerini ve nihayet askeri gücünü etkileyecek. Türkiye'nin, bu kararım 
açıklıkla ortaya koyması gerekiyor. 

Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz demek yeterli olmuyor; hatta, bu 
isteğin, hükümet programlarında, parti programlarında bulunması da yet
memekte. Programlarda yer alan bu isteğin gereklerini yerine getirmemiz 
lazım; yani, Avrupa Birliği'ne katılma müzakerelerinin açılması için 
gerekli olan koşulların yerine getirilmesine yönelik somut adımların atıl
ması lazım. Açıklanan Ulusal Program, bu yönde bugüne kadar atılmış en 
somut adımdır diyebiliriz. Bundan sonra yapılacak iş, Ulusal Programda 
yer alan hususların belirlenmiş takvim çerçevesinde yerine getirilmesidir. 

Kuşkusuz, ülkemizin siyasal ve ekonomik açıdan önemli sorunları 
var. Bu sorunları çözmek, hem kendi toplumsal yararımız için hem de 
Kopenhag Kriterlerini karşılayıp Avrupa Birliği içinde yer almak için 
gereklidir. Eğer bu konuda her kurum ve kişi kendi üzerine düşeni yapar
sa, sanıyorum, bu kriterleri karşılamak için mutlaka başarılı olacağız. 

Ben, bu duygu ve düşüncelerle, Milli Egemenlik Haftası nedeniyle bu 
toplantımn burada düzenlenmesinden dolayı tekrar teşekkürlerimi arz 
ediyor ve ev sahipliği yapmanın onuru içerisinde sizleri saygıyla selam
lıyorum. 

İbrahim BİRLER - İkinci konuşmacımız, Denizli ilimizin yerel tem
silcisi Belediye Başkanımız Sayın Ali Aygören. 

Buyurun Sayın Belediye Başkanım. 
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Ali AYGÖREN* 

Denizli Belediye Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok değerli Başkanvekili, Sayın 
V alim, Sayın milletvekillerimiz, değerli komutanımız, bu toplantıyı teşrif 
eden değerli bilim adamlarımız; öncelikle, bu sempozyumun, bu ak
tivitenin Denizli'de yapılmasından dolayı şükranlarımı arz ediyor, hepi
nize hoş geldiniz diyor, sizleri en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bu sempozyumda emeği geçen başta Sayın Valimize ve değerli Mec
lis Başkanvekilimize, değerli Denizli Milletvekilimiz Beyhan Aslan'a ve 
bu işte emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli konuklar, bu sempozyumda, ana düşüncenin ve tartışmaların 
genel hatlarıyla şu sorunun etrafında dönüşeceğini zannediyorum: Biz 
nasıl bir ülkeyiz ve Avrupa Birliği'ne dahil etmek için nasıl bir ülke is
tiyoruz? 

Avrupa Birliği'yle ilgili görüş bildirmeden önce, aynaya bakmak 
gerektiği kanısındayım. Aynada gördüğümüz Türkiye, ekonomik krizin 
had safhada yaşandığı, nüfusun en yoksul beşte biri ulusal gelirin yüzde 
beşiyle yetinirken, öte yandan en zengin beşte birinin de ulusal gelirin 
yarıdan fazlasını aldığı; okuma-yazma bilmeyen nüfusu 1 O milyon 
civarında olup, kadın nüfusunun yüzde onsekizinin okuma-yazmasının 
bulunmadığı; çalışanlarından sadece dörtte biri toplumsal güvenliğe 

sahipken, toplam nüfusunun sadece beşte birinin sigortalı olduğu bir ülke 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum ise, giderek artan nüfusun sosyal 
güvencesiz, kaderine terk edilmiş bir yapısı olduğunu göstermekte, endişe 
verici bir tablo çizmektedir. Görüldüğü üzere, bu tablo hiç de iç açıcı 
değildir. 

* Özgeçmişi s. 103 
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AB SÜRECiNDE TÜRKİYE 

Burada, hiç şüphe yok ki, en önemli sorun eğitimden kaynaklanmak
la beraber, kentlere yapılan göç, var olan sorunları büyütmekte ve üretilen 
çözümleri geçersiz kılmaktadır. Kente gelen vatandaşlar uyum sorunu 
çekmekte, gecekondular ile temeli olmayan sağlıksız evler inşa edip, alt
yapısı olmayan yerlerde yaşamaya başlamaktadırlar. Biz, belediye baş
kanları ise, bu insanlar yokmuş gibi davranamayız. Geri dönmeyecek
lerine göre, onlara da hizmet gitmesi gerekmektedir. Altyapı, yol, su, 
elektrik hizmetlerinin götürülmesi derken, sürekli inşa halinde şehirlerle 
karşı karşıya kalmaktayız ve yapılan hizmetlerin çoğu, eğitimsizlik 

nedeniyle zarar görmektedir. 

Öte yandan, Türkiye'ınizde belediyeler, 70 yıldır yürürlükte olan 1580 
sayılı Yasayla yönetilmekte, ekonomik açıdan İller Bankasına ya da dış
kaynaklı kredilere muhtaç durumdadırlar. 1930 yılında kentte yaşayan
ların nüfusu, genel nüfusun yüzde 25'i iken, bugün kentte yaşayan nüfus 
yüzde 70'lere ulaşmıştır. 70 yıl içerisinde yerel idarenin yetki ve imkan
ları, nüfus artışının aksine kısıtlanmış ve azalmıştır. 

Ortaya koyduğumuz bu Türkiye tablosunda Denizli İlimiz ise, kendi 
sanayisiyle ihracata ağırlık veren; yani, dışarıdan almaktan çok dışarıya 
satan, ekonomisiyle Türkiye'nin örnek alması gereken bir model olarak 
varlığını sürdürmektedir. Denizli 2000 yılı verileriyle, ekonomik faaliyet
leri bakımından iller sırasında ilk 13, sanayi bakımından ilk 9'da yer al
maktadır. Bu sanayimiz, aynı zamanda yüzde 49 oranında bir katma değer 
yaratmaktadır. 1999 yılı tekstil ihracatı ise, yaklaşık 1 milyar dolar 
civarında gerçekleşmiştir. 

Değerli konuklar, son yaşanan ekonomik kriz ve yaşadığımız olumsuz 
süreç, Deniziimizin ekonomisi üzerinde ciddi boyutlarda zararlara ve 
sıkıntılara yol açmıştır. İhracatın gerilemesi, pek çok şirketin kapanınası, 
bu sıkıntıların habercisidir. 

Her fırsatta dile getirdiğimiz bir utanç kaynağı vardır ki, Avrupa Bir
liği'ne geçiş sürecinin tartışılacağı bu sempozyumda üzerinde durmadan 
geçemeyeceğim: 21 inci Yüzyılın dünyasında ulaşım çoktan aşılıp, artık 
her şey iletişim üzerine kurulurken, Denizlİmize en yakın havaalanı 75 
kilometre uzaklıktadır. Ne yazıktır ki, bu kadar ihracatın gerçekleştirildiği 
ilimize havaalanı çok görülmüştür. 
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AliAYGÖREN 

Tüm bunların üzerine, Avrupa Birliği'nin ne istediğine ve neler ger
çekleştirmeyi hedeflediğine kısaca baktığımızda, aramızdaki uçurumlar 
daha net olarak ortaya çıkacaktır. Bu noktadan hareketle, Denizli 
Belediye Başkanı olarak, konumuma uygunluğu itibariyle, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartını örnek olarak ele almayı yerinde buluyorum. 
Şartın giriş bölümünde, daha çok yetki ve sorumluluklarla donatılmış 
yerel yönetimlerin, vatandaşiara yakın, daha etkili yönetim biçimine 
olanak sağlayacağı, Avrupa ülkelerinde yerel özerkliğin korunması ve 
güçlendirilmesinin, demokrasi ve yerinden yönetim ilkelerine dayalı bir 
Avrupa için büyük yararlar sağlayacağı belirtilmiştir. Bütün bunların 
demokratik yollarla oluşturulması, karar organları bulunan görevleri yer
ine getirirken, yeterli yetki, kaynak ve geniş özerkliğe sahip yerel 
yönetimlerin varlığıyla gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını çekincelerle de olsa 1992 
yılında kabul etmiş olan Türkiye ise, bu anlaşmayla, merkezileşmenin 
yanlış olduğunu, yerel ve yerinde yönetimlerin doğru olduğunu benim
semiş olmasına rağmen, bu doğrultuda bir gelişme ve çalışma gerçekleş
tirememiştir. Tam tersine, hazırlanan yeni reform tasarılarıyla, mer
kezlleştirmenin daha da güçlendirilip, Avrupa standartlarından gittikçe 
uzaklaştığına tanık olmaktayız. 

Türkiye'de yerel yönetimler özerk değildir. Gerek maddi, gerekse 
yönetim alanında Ankara'ya tabi tutulmuşlardır. B ir belediye başkanının 
iktidar partisinden değilse cezalandırıldığını bugün herkes bilmektedir. 
Bu örnek, yerel yönetimlerle ilgili Avrupa Birliği'yle aramızdaki farkı 
açıkça ortaya koyar niteliktedir. 

Sözlerime son vermeden önce, Avrupa Birliği'ne üyelikle ilgili olarak 
görüşlerimi bildirmek istiyorum. Bugün Avrupa Birliği, Türkiye'yi, ancak 
ve ancak bellibaşlı konulara çözüm getirdiği takdirde üyeliğe almayı 
kabul edeceğini defalarca dile getirmiştir. Birlik, çok doğal olarak, sırtın
da yük olacak bir ülke istemiyor. Türkiye ne zaman sorunlarını çözerse iş
te o zaman üye olmaya layık görülebilecektir. Bizl~r de "Hele bir Birliğe 
girelim" derdindeyiz. Birliği çıkış penceresi olarak görüp, Avrupa Bir
liği' nin çözülmesini istediği işsizlik, yüksek enflasyon ve benzeri sorunları 
Birliğe girdiğimiz takdirde çözebileceğimizi düşleyip duruyoruz. Demek 
ki, asıl sorun, Birliğe girip girmemek, kabul edilip edilmemek değil, ken-
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di başımıza sosyaı·ve ekonomik sorunlann üstesinden gelebilme beceri
mizi geliştirınemizdir; insanımıza, birbirimize güvenmeyişimizdir. 

Aslında, her geçen gün yaşianan nüfusuyla Avrupa, Türkiye ve genç 
Türk nüfusuna muhtaçtır. Bu bakımdan, Türkiye'nin Birliğe dahil edil
mesi kaçınılmazdır. Ancak, Avrupa, cahil ve bilinçsiz insana şüpheyle, 
temkinli olarak bakıyor. Bunun sebebi yine bizleriz. 

Bizler, Avrupalının gözünde insanına güvenmeyen ve belki de sırf bu 
yüzden, merkeziyetçi yapısını gittikçe güçlendiren bir ülkeyiz. Ülke 
olarak, kendi vatandaş ve temsilcilerine güvenmezken, onların bize 
güvenınesini beklemek çok da akılcı olmasa gerek. 

Sonuç olarak, Türkiye'nin ciddi bir silkinmeye ihtiyacı vardır. Eğitim
den sağlığa, sosyal hayattan güvenceye kadar, her alanda alınacak ciddi 
kararlara ve uygulanacak doğru politikalara ihtiyaç vardır. Doğru atılım
lar yapıldığı zaman, Denizli de kendi payına düşen gelişmeyi sağlamakta 
gecikmeyecektir. 21 inci Yüzyılın ikinci yılını yaşadığımız şu sıralarda, 
artık kaybedecek zaman da kalmamıştır. Beklenilen atılımların bir an ön
ce gerçekleşmesi ümidiyle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 

İbrahim BİRLER - Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Değerli konuklarımız, sizlerin temsilcisi ve Kurulumuzun değerli 

üyesi, Denizli Milletvekili Sayın Beyhan Aslan, Denizli milletvekilleri 
adına ve ev sahibi sıfatıyla, şimdi sizlere hitap edecektir. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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Beyhan ASLAN* 
Denizli Milletvekili 
ANAP Grup Başkanvekili 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Üyesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Saygıdeğer Başkanvekili, Sayın 
Valim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun 
değerli üyesi milletvekili arkadaşlarım, Belediye Başkanım, değerli bilim 
adamları, saygıdeğer hocalarım ve sevgili öğrenciler; hepinizi, Denizli 
milletvekili arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi TBMM yoğun bir çalışma temposu içerisine girmiştir. 
Bu sebeple Denizli milletvekillerimizin hepsinin bu etkinliğe katılmaları 
mümkün olamamıştır. Değerli milletvekili arkadaşlarımızin siz değerli 
katılımcılara selam ve saygıları vardır. Ben bu gün onları temsilen ve ay
rıca bu organizasyonu gerçekleştiren TBMM Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu Üyesi sıfatıyla zaten görevliyim. 

Bölünmez, devredilmez milli iradenin, demokrasinin kabesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 81 inci Yıldönümü etkinlikleri çer
çevesinde, biz, Denizli İlinde bir program yapılmasını düşündük ve bu 
düşüncemize, Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm 
fevkalade heyecanla ve iştiyakla katıldılar. Kültür, Sanat ve Yayın 

Kurulu'nun Başkanı Sayın Ali Ilıksoy ve Kurul üyesi arkadaşlarım da, bu 
yılki etkinliklerinilkinin Denizli'de yapılmasına oybirliğiyle karar verdi
ler. Kurul Başkanımız Sayın Ali Ilıksoy'a ve Kurulumuzun değerli üyesi 
arkadaşlarıma şahsım, Denizli milletvekilleri ve Denizli halkı adına 

teşekkürlerimi sunuyorum. Bize, örnek ev sahipliği gösteren Sayın 

Valimiz Yusuf Ziya Göksu'ya, Sayın Belediye Başkanımız Ali Ay gören' e 
ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kazdağlı'ya teşekkür ediyorum. 

* Ozgeçmi.şi s. 102 
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Ayrıca, bizleri kırmayarak Denizlİmizi onurlandıran değerli bilim adam
larımıza ki, gelen bilim adamlanmızdan, üniversite yıllarımda hocalığtmı 
yapanlar vardır; Hukuk Fakültesinin 1. sınıfında kendilerinden ders al
dığım Sayın Ergun Özbudun ve Sayın Ahmet Mumcu hocalarıma da 
teşekkürlerimi sunuyorum; onların varlıklan benim için onur oldu. 

Bizim insanımızın da, demokraside, insan haklarında, hukukun üstün
lüğünde, Avrupa Birliği standartlarına ihtiyacı vardır. Avrupa istediği için 
değil veya bir fantezi olsun diye de değil, bizim insanımızlayık olduğu 
için, Avrupa Birliği maratonunda koşmayı hedef almışız. Biz, bu Avrupa 
Birliği maratonunda, aday ülkelerle birlikte yarışıyoruz; ama, açıkça ifade 
edeyim ki, bulunduğumuz noktada, bizim, onlardan, özellikle uluslararası 
sözleşmelere onay açısından geri olduğumuz açık. Her zaman, Tür
kiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu iddia ediyorum; ama, 
ekonomimizin son durumu ve mall kriz karşısında, diğer aday ülkelerden 
çok daha fazla çalışmamız gerektiğine, çok daha fazla koşmamız gerek
tiğine inanıyorum. Mevzuatımızı Avrupa Birliği standartlarına gerek 
siyasal ve sosyal aç ısıdan, gerekse ekonomik açıdan yükseltmemiz gerek
tiği bilinciyle davranmamız gerektiğine inanıyorum. Avrupa Birliği yolu
nun, ince, uzun ve engebeli bir yol olduğunu biliyorum; uzun bir maraton 
olduğunun da bilincindeyiz. Bu maratanda koşup, Avrupa Birliği'nin 
ipini göğüsleme konusunda, başta hükümetlere, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine, tüm sivil toplum örgütlerine, basınımıza ve tüm in
sanımıza görevler düşmektedir. Bu görev bilinci içerisinde olduğumuz 
takdirde, Türk Milletinin aşamayacağı engel yoktur. 

Tarihe baktığımız zaman, atalarımız, Ortaasya'dan gelip batıya 

yürümüşler ve hep batıya doğru gitmişler ve daha sonra, Tanzimada baş
layan Batıcılık Hareketleri, Mustafa Kemal'le devam etmiş ve yine, bütün 
Cumhuriyet hükümetleri de Batı'yı, ilmi, teknolojiyi yakından takip 
etmişlerdir. İşte, bize, yine, Avrupa Birliği'ni hedef göstermekte, Mustafa 
Kemal'in bize gösterdiği hedefi yakalamak noktasında, yani, bu yüce mil
lete, çağdaş, muasır medeniyet seviyesini yakalama noktasında, fevkalade 
önemli bir görev düştüğüne ve hepimize görev düştüğünün idraki içerisin
de olacağımıza eminim ve Türkiye çok çalışmalı, çok büyük gayret 
içerisinde olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna hazırdır, ik
tidarıyla muhalefetiyle bu idrak içerisindedir. Ben umuyorum ki, uyum 
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yasaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde elbette tartışılacaktır; ama, 
doğru bulunarak, Avrupa Birliği hedefine ulaşılacaktır. Ben, umutluyum; 
eğer, dünyada birinci lig ülkesi olacaksak, ikinci lige düşmeyeceksek, 
zaten Avrupa Birliği maratonunun ipini göğüslemek zorundayız. Ken
dimizi, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslamamız gerekiyor. Fert başına 
düşen milli gelirde, enflasyonda, tüm ekonomik kriterlerimizde ve 
siyasal, sosyal kriterlerimizde, bizim, Avrupa Birliği ülkeleriyle ken
dimizi kıyaslamamız ve onlarla yarışmamız gerekiyor. Eğer çalışırsak ve 
Avrupa Birliği'ni hedef alırsak, ideolojik dogmalardan kurtulur, ken
dimize bilimi rehber edinir, objektifkriterlerle yürürsek bu ipi göğüsleriz; 
ama, iç çekişmelerle, iç boğuşmalarla, sloganlarla, ideolojik kamplaş
malarla, kutuplaşmalarla, dogmalarla vakit geçirirsek, biz bu ipi göğüs
leyemeyiz. O zaman, İran'la, Azerbaycan'la, Hindistan'la, Pakistan'la 
yarışır, ikinci lig ülkesi oluruz. Belki ikinci ligde şampiyon olabiliriz; 
ama, bizim hedefimiz, Türkiye'nin hedefi, dünyanın 16 ncı büyük 
ekonomisine sahip Türkiye'nin hedefi, ikinci lig ülkesi olmak değil, birin
ci lig ülkesi olmaktır. Bu nedenle, birinci lig ülkesi olma yönünde, genç 
arkadaşlarıma, tüm sorumlu arkadaşlarıma büyük görevler düşüyor. 

Ben, bu duygularla, tüm saygıdeğer misafirlerimizi, öğrencilerimizi 
saygıyla selamlıyorum. Denizli milletvekillerinin de size selam ve say
gılarını tekrar sunuyorum, hepinize teşekkür ediyorum. 

İbrahim BİRLER - Sayın Beyhan Aslan'a teşekkürlerimizi sunu
yoruz. 

Değerli konuklarımız, bu bilimsel organizasyonumuzun başından beri 
ısrarlı takipçisi, Denizli ilimizin değerli yöneticisi Sayın Valimiz Yusuf 
Ziya Göksu'yu, konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Valim. 
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Denizli Valisi 

Türkiye· Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanvekili, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun çok değer
li üyeleri, değerli milletvekillerimiz, değerli konuklar, Pamukkale Üniver
siteınİzin değerli mensupları, Ankara' dan, İstanbul'dan bu bilimsel toplan
tıyı teşrif eden çok değerli bilim adamlarımız, TRT ve basınımızın değer
li temsilcileri; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 81 inci Yıl
dönümü nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu Başkanlığı'mn eşgüdümünde, Valiliğimiz, Denizli Belediyesi ve 
Pamukkale Üniversiteınİzin işbirliğinde gerçekleştirilen bu bilimsel top
lantıya hoş geldiniz, şeref verdiniz. 

Siz değerli konukları, Denizli'de görmekten, sizleri ağırlamaktan duy
duğum mutluluğu vurgulamak istiyorum. Böyle önemli bir toplantımn bu 
güzel ilimizde gerçekleştirilmesine neden olan ve bu kararı veren Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu'nun Sayın Başkanı 
ve siz değerli üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli konuklar, Milli Egemenlik Haftası etkinliklerinin en önem
lisinin bu gün, ilimizde gerçekleştirilmesinin iki yönden çok büyük önemi 
vardır. Denizli İli, Kurtuluş Savaşına başından beri katılmış, önemli rol 
oynamış illerin başında gelmektedir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin ön
derliğinde toplanan Denizliler, istiklal sesini Ege'den yükselten ilk iller 
arasına girmişler, Denizli'ye düşmanı sokmamışlardır. Böylece, milli 
mücadele tarihinin şerefli sayfalannda yerini almışlardır. 81 yıl sonra, bu 
gün, Milli Egemenlik Haftası'nın Denizli'de kutlanması, bizler için gurur 
ve onur vericidir. Onun için, bir kez daha, bize bu onuru tattıran Değerli 
Başkanım ve sayın üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. 

* Ö=geçmişi s. 104 
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Diğer taraftan, ilimiz, bu gün, sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, hızla 
kalkınan illerin başında gelmektedir. Denizli İlimiz, bu hızlı kalkınması 
ve sanayileşmesi nedeniyle, Devlet Planlama Teşkilatımızca örnek gös
terilen bir ildir. Son yıllarda, 1 milyar dolara varan ihracatıyla, 174 trilyon 
TL. tahakkuk eden vergisiyle, ürettiği ürünlerin yüzde 90'ını ihraç etmesiy
le, bugün, Denizli İlimiz, ülkemizin parlayan yıldızı konumuna gelmiştir. 

Denizli sanayicisi, yıllardan beri, Avrupa Birliği üyesi ülkelere kendi 
ürettiği ürünleri ihraç ederek, fiilen Avrupa Birliği'ne girmiştir. Denizli 
Valisi olarak, ülke genelinde "Paraşüt operasyonu" ile başlayan "Hasat 
operasyonu" ile devam eden birçok operasyona hiçbir Denizli sanayi
cisinin ve işadamının adının karışmamasının mutluluğunu yaşıyorum. 
Yine, mutlulukla vurgulamak isterim ki, bugün, dünyanın birçok ül
kelerinin 5 yıldızlı otellerinde, en büyük hipermarketlerinde, Denizli'de 
üretilen bomoz, havlu, nevresim vb. ürünler kullanılmakta ve satılmak
tadır. İşte, bizi de yakından ilgilendiren, böylesi ekonomik içerikli bilim
sel bir toplantının Denizli'de yapılması da bizler için o kadar önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
kuruluşu, tarihimizin en büyük olaylarından biridir. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, egemenliğin millete ait olduğu ilkesini hayata geçirerek, Türk 
toplumunu kendi devletinin gerçek sahibi ve efendisi yapmıştır. Türk in
sanı, böylelikle, tebaalıktan kurtulmuş, vatandaşlardan oluşan çağdaş bir 
millet haline gelmenin şuuruna ermiştir. Büyük Atatürk'ün "En büyük 
eserim" dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatanın düşman işgalinden 
kurtulmasını sağladığı gibi, rejimierin en mükemmeli olan Cumhuriyeti 
de kurmuş, reformları yapmış ve Türkiye'ye Ulu Önder Atatürk'ün göster
diği yolda hayat vermiştir. Dün olduğu gibi, bugün, yarın ve gelecekte de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasiınİzin vazgeçilmez temel mües
sesesi olma niteliğini koruyacaktır. Bu bağlamda, hür ve güçlü bir Mec
lis, milli birlik ve bütünlüğümüzün de önde gelen güvencesidir. 

Hepimizin bildiği üzere, bugünlerde, ülke olarak, önemli bir krizden 
geçmekteyiz ve büyük bir krizle karşı karşıya bulunmaktayız; ama, bu 
krizi de aşacak irade ve güce sahibiz. Biz, Kurtuluş Savaşımızı birlik ve 
beraberlik ruhuyla kazandık. Bu krizi de aşacağımıza inancım sonsuzdur. 
Yeter ki, bu krizi aşarken, ülkemizin siyasal, yönetsel ve kamusal sorun
ları da Türkiye Büyük Millet Meclisimizce sorgulanabilsin. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, bu bilimsel toplantıyı onurlandıran Tür
kiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın Başkanvekilini, siz değerli millet
vekillerini ve sizlerin şahsında, Yüce Medisimizi saygıyla selamlıyorum. 
Bilimsel toplantının ilimizde gerçekleştirilmesi nedeniyle, şükranlarımı 
arz ediyor, bizlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhuriyeti ar
mağan eden Ulu Önder Atatürk'ü minnet, şükran ve rahmetle anıyor, he
pinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. 

İbrahim BİRLER-Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 81 
inci Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Avrupa Birliği'ne Geçiş 
Sürecinde Türkiye'nin Siyasal ve Ekonomik Sorunları Sempoz
yumu'nun Açış Konuşmasını, Gaziantep Milletvekili, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili ve Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 
Sayın Ali Ilıksoy' dan arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Başkanım. 
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Gaziantep Milletvekili 

TBMM Başkanvekili 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanı 

Sayın Valim, Sayın Tugay Komutanım, değerli milletvekili arkadaş
lanm, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım ve çok değerli basın 
mensuplan, değerli konuklar, saygıdeğer Denizlililer; yıl 1920, 23 
Nisan... Bu gün, 81 yıllık aradan sonra, yine 23 Nisan etkinlikleri kap
samında, Denizli İlindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 
yılların birer birer geçtiğini hep birlikte yaşadık, bir kısmımız da, tarihe 
dönerek, o günleri tarihin sayfalarında anyoruz. 

1920 yılına geldiğimizde, Osmanlı' nın parçalandığını, ülkenin işgal 
altında olduğunu; ama, o zorluklara karşın, o çok sınırlı ekonomik imkan
lara rağmen, Mustafa Kemal ve arkadaşları, Anadolu'yu kanş kanş dolaş
mış ve Ankara'yı mekan tutarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kur
muş; o kurduklan Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti 'nin temel
lerini atmış ve İstiklru Savaşımızı yönetmiş, başarıya ulaştırmış, gazilik 
unvanım alan yegane Meclistir. İşte o Meclis'in 81 inci yılını kutluyoruz. 
O kutlamalar kapsamında, bu yıl, Denizli İlindeyiz. 

Bu yıl, ekonomik kriz nedeniyle, ülkemizin ve insanımızın çok zor 
günler geçirdiğini hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz. Biz de, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak, bu zorluklar 
içerisinde, sınırlı olanaklarla, bu yılki kutlamalarımızı gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuz, 
ulus egemenliği ve demokratik yaşamla ilgili zaman zaman etkinlikler 
düzenlemektedir. 23 Nisan 2001 yılı etkinlikleri bağlamında bu gün bura
dayız. Konu, ülkemizin sorunlu olduğu bir konu. Eğer sorunlanmız ol
masaydı, belki bu toplantıyı yapmayacaktık Keşke sorunlarımız ol-

* Ö:geçmişi s. 105 
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masaydı da bu toplantıyı yapmamış olsaydık. Konumuzun Avrupa Birliği 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupa Birliği'ne geçiş sürecinde Tür
kiye'nin siyasal ve ekonomik sorunlarını, burada, değerli bilim adamlarıy
la birlikte tartışacağız. Bilim adamlarımızın sunacağı bildirilerin hepi
mize ışık tutacağı hepinizin malumlarıdır. 

Denizli İlinin birçok etkinliğe, bilimsel toplantılara ev sahipliği yap
tığını biliyoruz. Biraz önce, Sayın Rektörüm, 1500'e yakın konuğun bura
da bilimsel toplantıya katıldığını ve bilgilendirmede bulunduğunu ifade 
ettiler. Gerçekten, memnuniyet verici bir durum. Demek ki, Denizli İli, 
hakikaten, bu konulara bir hayli ilgili. Bizim Kurulumuz da, Denizli İlin
de 4 üncü defa etkinlik düzenlemiş bulunmaktadır. Bunları hatırlatmak is
tiyorum. En önemli etkinliğimiz ise, 22 Nisan 1992'de yapılan Sekizinci 
Milli Egemenlik Sempozyumudur. 

Denizli ilimizin değerli yönetici ve temsilcilerinin istemiyle, daha 
doğrusunu ifade etmek İstersek Kurul üyesi arkadaşım Sayın Beyhan As
lan'ın özellikli çabaları, Sayın Valimizin; Sayın Belediye Başkanımızın da 
onu destekler mahiyette bizimle yaptıkları temaslar sonucunda, Kurul 
üyesi arkadaşlarımla birlikte, 23 Nisan 2001 yılı etkinliklerinin ilkini 
burada yapmaya oybirliğiyle karar verdik. Ben, arkadaşlarıma, bu karar
larından dolayı, sizler adına teşekkür ediyorum. Hakikaten, içtenlikli bir 
karşılamayla karşılaştık, onu da ifade etmeliyim. 

Değerli konuklar; Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne katılma 
yönündeki önemli çabalarının sonucu, bugün, ülkemiz, aday ülkeler kon
umuna gelmiş vaziyettedir. Bu, ulusumuzun, 150 yılı aşkın bir süredir 
sürdürdüğü Batılılaşma çabalarının en somut sonuçlarından birisidir. Ger
çi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş aşamasında da, Batı'ya yönelik 
faaliyetleri hep gözlemliyoruz. Bursa başkent yapılmış; ama, bakıyor
sunuz, Osmanlı, Batı'ya, Balkaniara yönelmiş, Edirne'yi başkent tutmuş; 
orada kalmamış, Balkanların içlerine, Avrupa'nın içlerine doğru yönel
miş. Amacın, Batı'ya yönelik olduğu, Batılılaşma olduğu o tarihte de var ... 
Anadolu'nun birçok beyliklerinin Osmanlı İmparatorluğuna katılması, o 
tarihlerden sonradır. Bu, Osmanlının özellikle Batı'ya yöneldiğinin açık 
bir göstergesi olsa gerek. 

Cumhuriyetimizin kurulduğu günlerden bu yana da, bir Batılılaşma, 
çağdaşlaşma daha doğru ifadeyle, çağcıllaşma, çağdaştaşma sürecini 
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yaşadığımızı, bu süreci yaşamak istediğimizi, Cumhuriyeti kuran Ulu Ön
der ve silah arkadaşlarının da hedefi olduğunu hepimiz biliyoruz. Onların 
Cumhuriyetin kuruluşu aşamasında gösterdikleri hedefi "Çağdaş uygarlık 
düzeyine erişmek ve onun üzerine çıkmaktır" şeklinde özetleyebiliriz. 

Biz, elbette ki, bu çağdaşlaşma ve uygarlıkla bütünleşme sürecini 
yaşarken, birtakım özverilerde bulunacağız, ama, ulusal niteliklerimizden 
ve özelliklerimizden önemli sayılacak özverilerde bulunmamız da müm
kün değildir. Esasen, bu, girmek istediğimiz Avrupa Birliği normlarında 
da vardır. Eğer, böyle bir düşüneeye kapılırsak, bu, ulusal varlığımızın 
devamı için zorunlu bir koşul olur diye düşünüyoruz. Amacımız, Batı'nın 
içerisinde yer alıp, oraya monte olmak değildir. Biz, onların sahip olduğu 
değerleri ve standartları, kendi ülkemizde de görmek istiyoruz. Avrupa 
Birliği, bir kurallar ve düzenlemeler bütünlüğüdür. Biz, bunların Tür
kiye'de hayata geçirilmesini istiyoruz. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası, özgürlükçü demokratik rejimi korumak 
isteyen Batı Avrupa ülkeleri -savaş sırasında herkesin neler çektiğini, han
gi acıları çektiğini hepimiz biliyoruz- bir araya gelerek, ortak bir çalışma 
kararı alırlar ve 1950 yılında Avrupa Konseyi 'ni oluştururlar. Türkiye de, 
yaklaşık o Konseyin başlangıcından bu yana üyesidir ve bu üyeliğimiz 
devam etmektedir. Hızla gelişen demokrasimiz dolayısıyla, bizi de o Kon
seye almakta tereddüt gösterilmez ve başlangıcından bu yana da oradayız. 
Konseyin aldığı kararlara ve üyelerle yaptığı görüşmelere de bugüne 
kadar önemli ölçülerde uymuş bulunuyoruz. 

Avrupa Konseyi'nin kurulmasından sonra, özellikle Batı Avrupa ül
keleri arasında işbirliğinin giderek arttığını görüyoruz. İlk önce, 6 ülke, 
ekonomik bakımdan birleştiler; bunun sonucunda da önemli bir güç oluş
turduklarını hep birlikte gözlemledik. O zamanlar, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu adını alan bu birliğe, giderek diğer ülkeler de katılmışlar ve 
bunun sonucunda, birlik bir ortaklık anlaşması imzalamış idi. Bir süre 
sonra, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun hedeflerini aşan, daha kapsamlı 
bir proje uygulamaya konuldu. Topluluk üyesi ülkeler, 1993 yılında im
zaladıkları Maastricht Anlaşmasıyla, siyasal birliğe doğru büyük bir adım 
atarak, Avrupa Birliği'ni kurmuşlardır. 

Birlik üyesi ülkeler, iç ve dış konularda ortak hareket etmeyi üst
leniyorlardı. Birlik içinde, ekonomik dayanışma kadar, siyasal, hukuksal 
normlarda benzerlik, daha sonra, giderek aynılık esas alınıyordu, bunun 
sağlanması yönünde çaba gösteriliyordu. 
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Bunun için, üye bir devlet, istemese de, Birliğin yetkili organlarından 
çıkacak kararlara itiraz edilemeyecek ve gereği derhal yerine getirilecek
ti. Kararlara uymamanın ise ağır yaptırırnlara bağlandığını biliyoruz. Öy
le ki, Birlikten çıkmak neredeyse olanaksız gibidir. Birliğin son amacı, 
demokrasi ve onun temeli olan insan haklarını kendine dayanak yapmak 
ve tüm Avrupa ülkelerini bir çatı altında toplamaktır. Bu nedenle, ortak 
anayasa düşüncelerinin ortaya atıldığını da belirtmek isterim. 

Şu anda, Birlik üyelerinin, ulusal kimliklerinden ödün vermeksizin, 
her alanda ortak davranmalarının sağlanması istenmektedir. Avrupa Bir
liği, bu ekonomik güce erişmesiyle birlikte, Amerika Birleşik Devletlerin
den sonra en büyük güç konumuna erişmiş bulunmaktadır. Eğer son 
amacına da ulaşır ise, ortaya, çok kapsamlı bir siyasal yapının çıkmış 
olacağından da kuşku duymayacağız herhalde. 

Çağdaşlaşma amacını hiçbir zaman ihmal etmeyen Türkiye'nin, bu 
Birlik dışında kalması düşünülemez; bu, hem bölgenin hem de Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerin yararına olan bir durumdur. Aksi, Avrupa Bir
liği'nin güvenliğini ve ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşürebilir. Bu 
nedenle, Birliğe katılmamız, hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin yararı
na olsa gerek. Ulusumuzun büyük bir çoğunluğunun istemi bu yöndedir. 

Elbette ki, Avrupa Birliği'ne girebilmemiz için yerine getirmemiz 
gereken birtakım koşullar da gerekmektedir. Bunlar arasında en önem
lileri, anayasal bakımdan Birlik normlarına uyum sağlamaktır, hukuk sis
temimizi de bunun üzerinde yapılandırmaktır. Ekonomik bakımdan yeni 
bir anlayışın içine girmek zorundayız ve bu anlayışı da gerçekleştir
meliyiz. Avrupa' da, bazı odakların, bu koşulları yerine getiremeyeceğimiz 
konusunda iddiaları vardır. Bu gibi haksız savlara karşı, başta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olmak üzere, bütün kurumlarımız ve halkımızın 
olumlu çabalarıyla bu odaklara karşı gerekli yanıtı vermek bir ulusal 
görev olsa gerek. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, ulusun isteklerini yerine 
getireceğimizi taahhüt ediyoruz. Muhalefetiyle, iktidarıyla, bir bütünlük 
içerisinde, Avrupa Birliği'ne uyum yasaları konusunda, elbette ki, ik
tidarın, muhalefetin yapıcı eleştirileriyle birlikte, isteklerimizi, özellik
lerimizi o nonnlara uydurma yönünde üzerimize düşeni yapmaya hazırız, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi buna hazır. Hükümetimizin hazırladığı ve 
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kamuoyunun bilgisine sunduğu Ulusal Programda, hakikaten, önemli öl
çüde bir mesafe kaydedildi. Orada belirtilen normları süratle yasalaş
tırarak, en azından yasal düzenleme boyutunda bugünkü Avrupa norm
Ianna gelmek, herhalde, hepimizin hedefi olsa gerek diye düşünüyorum. 
İşte, biz, o hedefleri Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak yapmaya hazır 
olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Biz, bu günkü toplantıda, anayasal sorunların en başta geleni; yani, 
egemenliğin belli ölçülerde devri -çünkü, Avrupa Birliği normlarında bu 
da var, kriterlerinde bu var- ve ekonomik sorunları burada ele alacağız. 
Bu toplantıda çok değerli bilimadamı hocalarımız var, onların görüşlerin
den, elbette ki, hepimiz istifade edeceğiz. Biz, burada, onların bu yol gös
tericiliğini bir metin haline getirip, ilgili kişi ve kurumlara ileteceğiz. Mil
letvekili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak bunu bir görev ad
dettik ve bunu yapacağız. Burada elde edilecek bilgileri, özellikle, Avrupa 
Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısına, o kuru
lun sekreteryasına iletmeyi bir görev kabul ediyoruz. Buradaki görüş
meleri, konuşmaları dikkatle izleyip gerekli sonuçları da hep birlikte 
çıkaracağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, biraz önce söylediğim gibi, üzer
ine düşen uyum yasaları konusundaki hazırlıklara ivedilikle ve gerekli 
nonnlara ulaşma konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu 
ifade ettim. Bu, son derece yaşamsal konudaki bilimsel sempozyumun 
Denizlililerce ve Denizli'nin temsilcilerince burada yapılmasının isten
mesinden dolayı hakikaten büyük bir mutluluk duydum. Bu arada, bu top
lantının gerçekleşmesinde emeği geçen sayın milletvekillerimize, Deniz
li milletvekillerimizeve yine Denizli Milletvekilimiz Sayın Beyhan As
lan'a, Sayın Valimize, Değerli Rektörümüze ve Belediye Başkanımıza, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu adına en iç
ten şükranlarımı sunuyorum. 

Bu arada, İstanbul'dan, Ankara'dan bilimadamı sıfatıyla buraya kadar 
gelerek, bizlere ışık tutmayı görev sayan çok değerli hocalarımıza da, en 
içten duygulada şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Sempozyumun başarılı geçmesi ve hepimize ışık tutması dileğiyle 
sempozyumu açıyorum ve tüm katılımcılara en derin sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 
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İbrahim BİRLER - Biz de Sayın Başkanımıza şükranlarımızı sunu
yoruz. 

Değerli konuklarımız, bu gün, bu etkinliğimize, Sayın Ali Ilıksoy'un 
Başkanlığında ve Beyhan Aslan'ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanlık 
Divanı'nı temsilen, Başkanlık Divanı Üyeleri ve Kültür, Sanat ve Yayın 
Kurulu üyeleri Bursa Milletvekili Sayın Burhan Orhan ve Erzincan Mil
letvekili Sayın Sebahattin Karakelle, Kurul Koordinatörümüz ve Adana 
Milletvekili Sayın İbrahim Yavuz Bildik, Kurulumuzun Üyesi ve Burdur 
Milletvekili Sayın Süleyman Coşkuner şu anda aramızda bulunmaktadır
lar; onlara da hepiniz adına hoş geldiniz diyorum. 

Bu bilimsel toplantımızın başarılı geçmesi, sonuçlarının ülkemize ve 
milletimize yararlı olması dileklerini ve siz değerli katılımcılara iyi dilek
lerini sunan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam Sayın Ömer İzgi 'ye, 
Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit' e, Başbakan Yardımcılarımızdan 

Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Mesut Yılmaz' a, Anamuhalefet Partisi 
Genel Başkanı Sayın Recai Kutan'a, diğer Siyasi Parti Genel Başkanları
na, Bakanlar Kurulu üyelerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lık Divanı üyeleri ve ihtisas komisyonları başkanlarına ve aramızda bulu
namayan Denizli milletvekilierimize şükranlarımızı sunuyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli konuklar, toplantımızın protokol ve sunuş 
bölümlerini tamamladıktan sonra, sözü, işin asıl sahiplerine, ebillerine 
teslim edeceğiz. 

Birinci bölümün oturum başkanı Prof. Dr. Ahmet Mumcu; Sayın 
Mumcu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 'nın ve Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu'nun danışmanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda, Başkent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin öğretim üyesidir. 

Birinci bölümde bildirilerini sunacak olan Prof. Dr. Ergun Özbudun, 
yakın bir tarihe kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 'nın ve 
Kurulumuzun danışmanlığını yürütmüş ve halen Bilkent Üniversiteınİzin 
değerli bir öğretim üyesidir. 

Bir diğer bilimadamı ve kamu üst düzey yöneticisi Doç. Dr. Şeref 
Ünal, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısıdır. 

Oturum Başkanı ve değerli bilimadamlarımızı sempozyumun birinci 
oturumunu başlatmak ve yönetmek üzere sahneye davet ediyorum. 
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OTURUM BASKANI 
Prof. Dr. Ahmet MUMCU 
TBMM Başkanı Danışmanı 
Başkent Üniversitesi Hukuk Hakültesi Öğretim Üyesi 

KONUSMACILAR 
• Doç. Dr. ŞerefÜNAL 

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

"AB Adalet ve İçişleri Politikası ve Türkiye" 

• Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN 
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 

"Avrupa Birliği ve Anayasa Değişiklikleri" 

İKİNCİ OTURUM 

OTURUM BASKANI 
Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI 
Pamukkale Üniversitesi Rektörü 

KONUSMACILAR 

• Prof. Dr. Erdoğan ALKİN 
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi 
"Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler" 

• Prof. Dr. İnan ÖZER 
Pamukkale Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
"Uluslararası Ekonomik Kuruluşlarla Bütünleşme Sürecinde 
Ulusal Egemenlik Sorunu" 

• Prof. Dr. Sübüdey TOGAN 
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 
"Avrupa Entegrasyonu ve Türkiye" 
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OTURUM BAŞKANI 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU* 
TBMM Başkanı Danışmanı 
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

Sayın Başkan, Değerli konuklar; zamanın ilerlemiş olmasına karşın bu 
gün burada toplanmamızın asıl amacı Avrupa Birliği 'yle ilgili sorunları 
tartışmak olduğu için, ben, zaman açısından bir kısıtlamaya git
meyeceğim. Her iki konuşmacı arkadaşımıza yarımşar saat süre tanımak 
zorundayız; çünkü, programda yer alan Galatasaray Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Sayın Necmi Yüzbaşıoğlu, çok önemli bir mazeretine 
dayanarak, son anda, katı lamayacağını söyledi. O arkadaşımızın açığını 
da değerli meslektaşiarım kapatacaklar. O yüzden, her biri yarımşar saat 
konuşacaklar. 

Efendim, bu sempozyumu iki bölümde yapmayı planladık. Birinci 
bölümde; yani, öğleden önceki bölümde, egemenliğin devriyle baş

layacak ve daha sonra ortaya çıkacak hukuksal sorunlar; öğleden sonraki 
oturumda da ekonomik sorunlar görüşülecek 

Hukuksal sorunları Türkiye'de en iyi bilen iki değerli meslektaşımız 
aramızda. İlk sözü, Sayın Doç. Dr. Şeref Ünal'a vereceğim. Sayın Şeref 
Ünal hem bir bilimadamı dır, hem de Adalet Bakanlığımızın temel direk
lerinden biridir. Özellikle, Avrupa hukukunu, bildiği üç dil dolayısıyla 
son derece yakından tanıyan ve Türkiye ile Avrupa Birliği ve Avrupa 
Konseyi ilişkilerini büyük bir yetenekle yürüten hem akademisyen hem 
yüksek yargıçtır, mükemmel bir meslektaşımızdır. Kendisi, aynı zaman-

* Ö=geçmişi s. 107 
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da, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bazı kritik davalar
da girişimleriyle, çalışmalanyla, Türkiye'nin tezini büyük ölçüde kabul 
ettirebilmiş bir meslektaşımızdır. 

Yanın saati aşmamak ricasıyla, Sayın Şeref Ünal Bey' e sözü veriyo
rum; buyurun efendim. 

34 



Doç. Dr. Şeref ÜNAL* 

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

t'AB ADALET VE İÇİŞLERi POLİTİKASI VE TÜRKİYE" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin Sayın Başkanvekili, Sayın Vali, 
Sayın milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Rektör, sevgili öğ
renciler; biraz önce, Sayın Başkanımız, egemenliğin kısmen devrinden 
bahsettiler. Bu konu, Prof. Yüzbaşıoğlu'nun konusuydu; fakat, kendisi ol
madığı ve önemli olduğu için, ben, bu konuda da kısa bir takdim yapmak 
istiyorum; daha sonra, Avrupa Birliği'nin adalet ve içişleri politikası kar
şısında Türkiye'nin durumu, konumu nedir, onu kısaca anlatmak is
tiyorum. 

Gerçekten, Milli Egemenlik Haftası 'nda, egemenliğin ne ölçüde dev
redildiği konusu son derece önem taşıyor. Bu, Türkiye'de, üzerinde en çok 
tartışılan konulardan birisi. Ben, bazı örneklerle bunun gerçeklik dere
cesini sizlere açıklamak istiyorum. 

Türkiye, aday ülkedir şimdi, Topluluğa katıldığı takdirde ne yapacak
tır? Topluluğun kurucu sözleşmelerine taraf olacaktır. Hangileri bunlar? ' 
Roma Antlaşması, Avrupa Birliği'ni kuran 1992 tarihli Maastricht Ant
Iaşması ve 1997 tarihli Amsterdam Antlaşması. 

Uluslararası sözleşmelerin iç hukuktaki yeri konusunda gerek doktrin
de gerek uygulamada iki yaklaşım vardır. Bunlardan tekçi görüşe göre, 
uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk arasında bir fark yoktur, iki hukuk 
düzeni tektir. Bir devlet uluslararası sözleşmeye taraf olduğu takdirde, o 
sözleşme iç hukuk açısından da uygulanır ve hüküm ifade eder. 

Diğer görüşe göre, düalist (ikici) görüşe göre, uluslararası hukuk ve iç 
hukuk ayrı hukuk dallarıdır. Sözleşmeye taraf olmak, uluslararası hukukun 

* Ozgeçmişi s. ll 1 
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iç hukuka geçmesi ve uygulanması için yeterli değildir; ayrıca, sözleş
menin iç hukuka transformasyonu yani intikal ettirilmesi ve uyum kanun
larının çıkanlması gerekir. Kuzey ülkeleri, İngiltere ve Nordik ülkeler bu 
görüşü uyguluyor. Bizim mensubu olduğumuz Kıta Avrupası hukuk sis
temine dahil ülkeler ise tekçi görüşü uyguluyor. Sayın Özbudun da, belki 
bu konudan bahsedecektir. Bu konuda Anayasanın 90 ıncı maddesi var. 

Topluluğa katıldıktan sonra, Birlik hukukunun özellikleri vardır. Üye 
devletlerde Birlik hukuku ve özellikle tüzükler doğrudan uygulanabilme 
yeteneğine sahiptir ve Topluluğun yetkili organları kabul ettiği takdirde, 
tüzükler doğrudan hüküm ifade etmektedir. İç hukukla çelişınesi halinde 
onun üstünlüğü söz konusudur. Diğer birlik tasarruflarında, direktiflerde 
-adı üzerindedirektif-ikici görüşe uygun olarak, direktif bağlamında, il
gili devlet iç hukukunda gerekli yasal düzenlemeleri yapacaktır. 

Şimdi, bu yaklaşımda egemenlik ne ölçüde devredilmiştir? Türkiye, 
Birliğe katıldığı takdirde Birliğin organlarında temsil edilecektir. Birliğin, 
600'ün üzerinde Avrupa Parlamentosu milletvekili vardır, Birliğin komis
yonu vardır, Birliğin konseyi vardır. Türkiye, bu organlarda, Birlik organ
larında temsil edilecektir. Ayrıca, yargı organı olan Avrupa Topluluğu 
Adalet Divanında da temsil edilecektir. Yani, Türkiye'nin temsilcileri, 
milli iradeyi, kendi milletinin iradesini götürüp orada savunacaklardır. 
Dolayısıyla, bazı yetkiler devrediliyor; ama, gerçek anlamda bir egemen
lik devrinden, kanımca, söz etmek pek doğru değildir; çünkü, ilgili üye 
devlet, kendi çıkarlarını o topluluk organlarında savunabilme hakkına 
sahiptir. Aslında, bir devletin herhangi bir sözleşmeye taraf olması, bir 
anlamda kısıtlamadır; yani, yetkilerde birtakım kısıtlamaları da birlikte 
getirir. Bunun örnekleri zaten vardır. 

Anayasada hangi değişiklikler yapılacak? Gayet tabii, bazı düzen
lemelere gitmek gerekir. Bunun için, diğer devletler ne yapıyorsa, ne yap
mışsa Türkiye de onu yapacaktır, fazla bir şey yapmayacaktır. Türk 
Anayasasında kuvvetler ayrımı ilkesine uygun olarak bazı özel hükümler 
var, "Bu yetkiler hiçbir şekilde devredilemez" şeklinde hükümler var; 
buna dayanılarak, Anayasanın tümünde değişiklik yapılması doğrultusun
da bazı görüşler öne sürülüyor. Benim görüşümce, diğer devletler ne yap
mışsa, Türkiye de onu yapmak zorundadır ve diğer devletlerin hiçbirisin
de bu kapsamda bir anayasa değişikliği yoktur. Örneğin, Alman 
Anayasası'nın 24 üncü maddesinde bu konuda kısa bir hüküm var, Fran-

36 



Doç. Dr. Şeref ÜNAL 

sız Anayasası'nın 55 inci maddesinde var, İtalyan Anayasası'nın 10 uncu 
maddesinde var, Yunan Anayasası'nda ve diğer devletlerin anayasaların
da var. Bazılarında daha kapsamlı bir şekilde "Yetki uluslararası organ
Iara devredile bilir" şeklinde hüküm var; ama, teker teker "Yargı yetkisini 
devredebilir", "Yasama yetkisini devretmek zorundadır" veya "Yürütme 
yetkisini devretmek zorundadır" şeklinde hiçbir değişiklik yoktur. Genel 
olarak, yetkinin uluslararası kurumlara genel devri konusunda, tek mad
delik bir hüküm vardır. Ben, anayasa hukuku açısından uzman değilim; 
ama, Anayasanın 90 ıncı maddesinde, yapılacak biraz kapsamlı bir 
değişiklikle, bu konudaki gereğe uyulmuş olacağı kanısındayım. 

Şimdi, bu görüşlerimi kanıtlamak için birkaç örnek vermek istiyorum: 
Bakınız, Türkiye, Irak'a ambargo uygulamaktadır; neye göre uygulamak
tadır? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aldığı bir karara dayanarak 
uygulamaktadır. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyesi 
midir? Türkiye aday olmaya çalışıyor, ama, henüz Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nin üyesi değildir, fakat, Türkiye bu karara uymak 
zorundadır. Değiştirmeye çalışıyor; ama, netice itibariyle, genel çizgisi 
itibariyle Türkiye uyuyor. Demek ki, temsil edilmediği bir kurumun aldığı 
kararı Türkiye uyguluyor ve bunu Anayasada herhangi bir değişiklik ger
çekleştirmeden yapmaktadır. Başka bir örnek: Birleşmiş Milletler şartına 
göre, devletlerin egemen eşitliği ilkesi geçerlidir; yani, bir devlet diğer 
devleti yargılayamaz, herhangi bir uluslararası kurum, kuruluş, mahkeme 
bir devleti yargılayamaz, egemen bir devlet ancak kendi iradesiyle yar
gılanabilir. Türk Hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 'nde, sık sık 
yargılanmaktadır ve sık sık da kararlar çıkmaktadır. Peki, Anayasasında, 
yargı yetkisini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi' ne devrettiği konusunda 
bir değişiklik yapmış mıdır? Hayır, yapmamıştır. Türkiye, Anayasasında 
değişiklik yapmadan, yargı yetkisinin bir kısmından vazgeçmiştir. Bütün 
devletler de bunu yapıyor. Yani, bununla şunu söylemek istiyorum: Taraf 
olunan her uluslararası sözleşme, yasama, yürütme ve yargı açısından 
bazı kısıtlamaları birlikte getirir, bu herkes için geçerli olduğundan, diğer 
devletler için de geçerli olduğundan, her devlet eşit konumdadır. 

Yargı yetkisi konusunda başka bir örnek: Suçluların İadesine İlişkin 
Avrupa Sözleşmesi var. Biliyorsunuz, iade konuları son derece günceldir. 

Fransa'dan bir kişiyi Türkiye'ye getirdik, 5 suçtan iadesini istedik; 2 
suçtan iade kabul edildi. Türkiye, bakınız, kendi vatandaşını kendi ül
kesinde ancak 2 suçtan dolayı yargılayabiliyor. Peki, Türkiye, Suçluların 

37 



AB SÜRECiNDE TÜRKİYE 

İadesi Sözleşmesine taraf olurken Anayasasında değişiklik mi yapmıştır? 
Hayır. Dolayısıyla, bir devletin taraf olduğu herhangi bir uluslararası söz
leşme; örneğin, Ticaret anlaşmasına göre Bulgaristan'dan elektrik alacak
sınız, Yunanistan'dan alamazsınız, belli bir kotayı ona ayırmak zorun
dasınız. Bu da, yürütme erkinin, yetkisinin bir anlamda kısıtlanmasıdır. 
Dolayısıyla, bazı yetkilerde devir söz konusu olmakla beraber, herkes eşit 
konumda olduğundan, ortak bir uygulama söz konusudur. Egemenlik 
devri konusu, kanımca, korkulacak boyutlarda değildir. Kısaca bu konuya 
değinmek istedim. 

Sayın Başkan Ilıksoy, biraz önce konuşmasında Avrupa Konseyinden 
bahsetti; ve Avrupa Konseyi'nin kararlarının çoğuna büyük ölçüde uy
duğumuzu belirtti; bu doğrudur. İkinci Dünya Savaşından sonra Av
rupa'da başlıca iki örgütlenme modeli görüyoruz; birisi -başlıcası- Avrupa 
Konseyi, birisi de Avrupa Birliği, o zamanki ismiyle Avrupa Topluluğu. 

Avrupa Konseyi, Avrupa'nın hukuki entegrasyonu için, Avrupa Kon
seyi'ne üye devletlerin hukuklarını birleştirmek için kurulan bir örgüttür. 
işbirliğine dayalı bir kuruluş modelidir. Avrupa Topluluğu ise, ekonomik 
ve siyasi entegrasyona; yani, birisi kooperasyon, öbürü entegrasyona 
yönelik bütünleşme modelleridir. 

Avrupa Konseyi'nde, şimdiye kadar, 1950'den beri, 175 sözleşme, 
binlerce karar ve tavsiye karan kabul edilmiştir. Türkiye, bu sözleşmeler
den büyük bir kısmına taraftır, onaylamıştır ve bunlar etkin bir şekilde uy
gulanmaktadır. Onay durumu itibariyle, Türkiye, Avrupa Konseyi'ne üye 
41 devlet arasında ortaların üzerindedir. Bunu niye söylediğimi, Avrupa 
Konseyinden niye bahsettiğimi biraz sonra açıklayacağım. 

Avrupa Birliği'ne döndüğümüzde, Avrupa Birliği 1992'de kuruldu. 
Daha önce, 1950'li yıllarda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu; bu üç 
kuruluş 1960'lı yıllarda, tek bir sekreteryada toplandı, organlar birleştiril
di, Avrupa Topluluklan ismini aldı. 1992 Maastricht Antlaşmasıyla birlik
te Avrupa Birliği kuruldu. 1997 Amsterdam Antiaşması Avrupa Birliği 
Antlaşmasım biraz daha geliştirdi. 

Her üç topluluk AB (Avrupa Birliği) çatısı altında toplandı; ancak, Av
rupa Birliği'nin tüzelkişiliği yoktur. Tüzelkişiliği olsa siyasi bir yapıya 
kavuşmuş olacak ve devlet sayılacaktır. Teker teker Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu tüzelkişiliklerini korumaktadır. 
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AB, devamlı arayış içerisindedir. İşbirliği alanlarını genişleterek 
derinleştirdiği takdirde, nihai amaç olan siyasi entegrasyonun daha kolay 
gerçekleştirileceği inancı hakimdir. Bu nedenle, yeni işbirliği alanları 

aradılar ve buldular. Bunlardan birisi, ortak dış politika ve ortak güvenlik 
politikasıdır; bildiğiniz gibi BAB ve ortak dış politika. Niye Yunanistan 
politikasında, hep Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı çıkıyor? Çünkü, 
Yunanistan'ın politikası AB'nin ortak politikası oluyor, onun için Yunan 
sorunları konusunda, AB blok halinde Türkiye'nin karşısına çıkıyor. Tür
kiye üye olduğu takdirde, Türkiye'nin kendi dış politikası da Birliğin dış 
politikasına mal edilecektir ve yine blok halinde Türkiye adına bir hareket 
söz konusu olacaktır. 

Avrupa Birliği'nin, son durumda, üç ayak üzerine kurulduğu var
sayılıyor. Bunlardan birinci ayağı Avrupa Toplulukları dediğimiz top
luluklar; ikinci ayağı, ortak dış politika ve güvenlik politikası; üçüncü 
ayağı, ortak adalet ve içişleri politikası. Bu şekilde, üç ayak üzerinde 
kurulduğu varsayılıyor. Bu şekilde işbirliği alanları genişletilerek yaygın
laştırtldığı takdirde, üye devletlerin politikaları birbirine yaklaşacak, dev
letlerin iç hukukları arasında farklılıklar ortadan kalkacak ve birleşme, 
siyasi entegrasyon, bütünleşme daha kolay olacak düşüncesi hakim. Onun 
için, Avrupa Birliği üyeleri, adalet ve içişleri politikasını da programına 
üçüncü ayağı olarak almıştır. 

AB'nin temel ilkeleri şunlardır: 

a) Kişilerin serbest dolaşımı; 

b) Hizmetlerin serbest dolaşımı; kişilerle birlikte şirketler de dolaşıy
or. Üye ülke şirketleri birbirinin ülkesinde şube açıyor. Başka türlü hiz
metleri yapıyorlar. 

c) Malların serbest dolaşımı, 

d) Sermayenin serbest dolaşımı, 

Bu konulardan bir kısmı, öğleden sonraki değerli konuşmacıların gün
deminde olacak. Ben, sadece, kişilerin serbest dolaşımı üzerinde durmak 
istiyorum. 

Kişiler, serbest dolaşınca, bu kişilerin arasında suçlular da serbest 
dolaşacaktır. Örgütlü suç, uluslararası organize örgütlü suçlular, kaçak
çılar, uyuşturucu ticareti yapanlar, kadın ve çocuk ticareti yapanlar, insan 
kaçakçıları, her türlü suçlu serbest dolaşım söz konusu olduğu için, üye 
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ülke devletleri sınırları içerisinde kendilerine buldukları en elverişli dev
let ülkesinde faaliyet gösterebileceklerdir. Bu açıdan, bu tür suçlularla 
mücadele için, İçişleri ve Adalet makamları arasında işbirliği politikası da 
AB programına dahil edilmiştir. 

Yalnız, bu konular, büyük ölçüde, ilgili milli devletlerin mevzuatıarına 
bırakılmıştır, yabancılar hukuku politikasını ilgilendirir; çünkü, bir ülkeye 
giriş, ikamet, çalışma şartları, diğer konular, ilgili devletin yabancılar 
hukuku politikasına dahildir ve devlet güvenliğini de ilgilendirdiği için, 
ilgili devletler bu konuda son derece hassastır ve yetkilerini devretmek is
temezler. İşte bu zorlamaya karşı, ilgili devletler arasındaki bu farklı uy
gulamaları ortadan kaldırmak için bu alanda işbirliği yapılıyor ve böy
lece, AB üyesi ülke vatandaşlarına bütün AB üyesi ülkelerde güvenli bir 
yaşam ortamı sağlanmak isteniyor. 

Bu işbirliği alanları, Maastricht Antlaşmasıyla belirlenmiş ve daha 
sonra da Amsterdam Antlaşmasıyla da genişletilmiştir. Bunları başlık 
itibariyle sayıyorum: 

- İltica ve göç politikası; 

- Üye ülkeler, dış sınırlarında geçiş yapacak kişilere uygulanacak 
kurallar; 

- Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele; 

- Sınır ötesi örgütlü suçlarla mücadele; 

- Hukuki işlerde işbirliği; 

- Ceza hukuku alanında işbirliği; 

- Terörizm; 

- Kanunsuz uyuşturucu trafiği; 

- Diğer uluslararası suçlarla mücadele. 

Bu işbirliğinin; uzmanlar komiteleri, onun üstünde adalet, içişleri 

bakanlarından oluşan konsey gibi organları da vardır. Örneğin, iki hafta 
önce konsey toplantısı vardı. Türkiye de aday ülke olarak davet edildi, biz 
de katıldık bu toplantılara. 

Tabii, bu konuların hepsi zorlama konular. Demin bahsettiğim gibi, 
kişilerin bir ülkeye giriş, ülkeden çıkış, ikamet, çalışma ve diğer şartlar, 
ilgili devletin güvenlik politikasını ilgilendirdiği için, devletler bu 
konulardaki yetkilerinde son derece hassastır. Nitekim, Türkiye'de de bu 
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konu, 1950 tarihli Yabancıların İkarnet ve Seyahatleri Hakkında Kanunla 
düzenlenmiştir ve bu kanun sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. 

Diğer saydığım konular, ya o konuda Birleşmiş Milletler sözleşmeleri 
var; ya Avrupa Konseyi'nin sözleşmeleri var. Yani, yapılan iş, Avrupa 
Birliği içerisinde bir zorlama, duplikasyon, yani, ikinci bir iş. Bütün 
amaç, o sözleşmeleri daha etkin bir şekilde uygulamak. Bu maksatla, içiş
leri alanındaki işbirliğinin en önemli unsurlarından birisi olarak Europol 
kuruldu. Üye devletler arasındaki içişleri alanındaki işbirliği zaten İnter
pol alanında mevcuttur. İnterpol, Birleşmiş Milletierin bir kuruluşu, daha 
yaygın bir teşkilat. Şimdi bunlar tuttular, merkezi Lahey'de Europolü kur
dular. 15 üye devlet, Avrupa Polisi adı altında bu teşkilatta temsil edili
yor, merkezi makamlar aracılığıyla bilgi alışverişinde bulunuyor ve suç
lulukla mücadele yapmaya çalışıyor. 

Tabii, bu konuda çeşitli programlar geliştiriliyor. Ben onlara fazla gir
mek istemiyorum. Ancak bu konu Türk vatandaşlarını da çok yakından il
gilendirmektedir. Bildiğiniz gibi, Schengen Antiaşması var. Antlaşma 
1985'te hazırlandı ve 1995'te uzun çabalardan sonra yürürlüğe girdi. İz
landa ve İngiltere dışında bütün üye ülkeler bu anlaşmaya taraftır. Bunun 
amacı, AB ülkelerine blok halinde girişte, giriş hangi ülkeden yapılıyorsa 
o ülkede sıkı bir denetim yapılsın, diğer ülkelere geçişte sınırlardaki dene
tim ortadan kaldırılsın. Onun için, tek tip bir vize geliştirilmiş. Üye ül
kelerden birisinden alınan vizeyle giriş yapıldığı takdirde, giriş yapanlar 
diğer üye ülkelerde serbestçe dolaşabilecekler. Tabii, bu şekilde denetim 
tamamen ortadan kaldırılmamış, yine, fiiliyatta, basit de olsa, pasaport 
yerine kimlik soruluyor, vizenin şekline bakılıyor. Sığınma talepleri olur
sa ona göre de bazı hükümler var. Sığınınayı hangi devlet makamları, kim 
inceleyecek, bu konular anlaşmayla düzenlenmiş; fakat, üçüncü devlet 
vatandaşları bu konuda çok ağır şekilde yakınıyorlar; çünkü, bu serbest 
dolaşım, yani, iç sınırlardaki denetimin kaldırılması, sadece AB üyesi ül
ke vatandaşları için tanınmış gibi görünüyor ve üçüncü ülke vatandaş
larına gene denetim var. Nitekim, hepimiz, çoğumuz yaşıyoruz. AB ül
kelerine girişte, ''Avrupa Birliği üyesi devlet vatandaşları", "Üçüncü ülke 
vatandaşları" diye ayırım oradan başlıyor ve giderek bu politika büyük 
bir ayrımcılığa yol açıyor. 

Ortak adalet politikasından kısaca bahsetmem gerekirse, burada konu 
şu: Hak arama özgürlüğünün önünde yabancılıktan kaynaklanan bazı en
geller vardır. N edir bunlar; yargıya başvurmada teminat istenir, harçlar 
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ağır gelebilir, adli yardım konusu vardır. Adli işbirliğinin amacı, bir üye 
ülke vatandaşı, diğer üye ülkede aynı haklara sahip olsun, adli yardımdan 
istifad~ etsin, yargıya başvuru hakkı kolaylaştırılsın, kendisinden teminat 
alınmasın. Gerçekten, bu gibi durumlarda şu sorunlar ortaya çıkıyor: Bir 
konuda hangi mahkeme yetkilidir? O mahkeme yetkiliyse, hangi üye ül
kenin mahkemesi yetkilidir? O mahkeme yetkiliyse, hangi hukuku uy
gulayacaktır? Uyguladıktan sonra, karar verdiği takdirde bu karar diğer 
üye ülkelerde nasıl uygulanacaktır? Avrupa Birliği, bu sorunlarda yoğun 
işbirliği içinde görünüyor. Ta önceleri başlanmış zaten bu konudaki çalış
malara. 1968 tarihli Brüksel Sözleşmesi var; malıkernelerin yetkisi ve uy
gulanacak kanuna ilişkin bir sözleşme. Bu, hukuki ve ticari konulardaki 
mahkeme kararları açısından geçerli. Şimdi, aile hukuku alanındaki 

çocukların velayeti, boşanma gibi konulardaki yetkiyi de kapsayacak 
şekilde bu anlaşma, Brüksel-I, Brüksel-2 şeklinde genişletiliyor. 

Türkiye, bu açıdan kötü bir durumda değildir. Türkiye'nin, bazı AB 
üyesi ülkelerle "Tanıma tenfiz anlaşmaları" vardır; mesela, Avusturya'yla 
var, İtalya'yla var. Bunun dışında, Türkiye topluluğa katıldığı takdirde 
Brüksel Antlaşmasına otomatik olarak taraf olacağı için, bu konudaki 
uyum kendiliğinden sağlanmış olacaktır. 

Ceza hukuku alanındaki işbirliği, ceza davaları açısından, suçların 
kovuşturması açısından, polis alanındaki işbirliğinden başlayarak, sav
cılık alanında, davaların nakli, ceza ilamlarının tanınması ve tenfızi ve en 
son aşamada, mahkftmiyet hükmünden sonra bu kararın infazı sırasında 
hükümlünün cezasım ülkesinde çekmesi gibi konularda işbirliğini kap
sıyor. Bu konuların hepsi -başlangıçta bahsettiğim- Avrupa Konseyi'nin 
sözleşmeleriyle düzenlenmiş. AB üyesi ülkelerin tümü Avrupa Kon
seyi'nin de üyesi ve bu sözleşmelerin hepsine taraf. Bu sözleşmelerin 
hepsine Türkiye de taraf. Hangileri bunlar? Kısaca, başlık itibariyle: 

-Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, 

-Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesi, 

-Ceza Kararlarının Tanınması Avrupa Sözleşmesi, 

-Ceza Davalarının Nakli Avrupa Sözleşmesi, 

- Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi, 

- Hükümlülerin Nakli Avrupa Sözleşmesi. 
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Bu alanda, hatta, bazı AB ülkeleri bu sözleşmelerden bir-ikisine taraf 
dahi değildir; Türkiye ise bunların tümünü onaylamıştır. Yani, şu anda ad
li alandaki işbirliği açısından Türkiye ile AB arasında hemen hemen yüz
de 1 OO'e yaklaşan bir uyum vardır; çünkü, bu konu, anılan sözleşmelerle 
daha önce zaten düzenlenmiştir. Yalnız, AB bünyesinde yapılan nedir? Bu 
sözleşmelere daha iyi bir işlerlik kazandırmaktır. Mesela, Suçluların İade
si Sözleşmesinde iade için 40 günlük süre öngörülüyor. Bunu indirmiş 1 
haftaya ve birbirlerine daha fazla kolaylıklar sağlamış; yani, bir yerde, bu 
alandaki işbirliği, adalet ve içişleri alanındaki işbirliği, yeni arayışların 
sonucu ortaya çıkan bir politikadır ve nihai amaç, işbirliği alanlarını 

genişleterek üyeler arasında uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak 
ve dolayısıyla, siyasi birliğe daha kolay bir şekilde erişmektir. 

Tabii, bu işbirliği alanları, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini doğ
rudan ilgilendiren, yakından ilgilendiren konulardır. Bu açıdan, AB üyesi 
ülke vatandaşlarıyla, üçüncü ülke vatandaşları arasındaki ayırım giderek 
artmaktadır. Hatta, son zamanlarda ortaya çıkan Avrupa Birliği Vatandaş
lığı -European Citizenship- kavramıyla, AB üyesi ülkelerin milli vatan
daşlığının üzerinde, bir de Avrupa Birliği vatandaşlığı tanımak suretiyle 
üçüncü ülke vatandaşlarıyla, AB vatandaşları arasındaki ayırırncılık 

giderek açılmaktadır. Avrupa Birliği vatandaşlığı suni bir kavramdır. Bu, 
bizim bildiğimiz anlamda bir vatandaşlık değil; çünkü, AB'nin zaten tüzel
kişiliği yok. Devlet olsa,· vatandaşı olurdu. Bu birtakım haklar sağlıyor; ör
neğin, üye devletlerden birisinin vatandaşının, yerel seçimlerde, diğer dev
letin ülkesinde oy verme hakkı var; diğer bazı haklar daha tanınmış. 

Adalet ve İçişleri alanındaki diğer bir işbirliği konusu, ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığıdır. 

!rkçılık, yabancı düşmanlığı ve Yahudi düşmanlığı (rascism, xeno
phobia, anti-semitizm) bütün AB ülkelerinde büyük sorunlar yaratmak
tadır. Bir türlü ardı arkası kesilmeyen bu tür olaylar en çok yabancının 
bulunduğu Almanya'da yoğunlaşmakta ve bundan da en çok Türk vatan
daşları etkilenmektedir. Ancak bu olaylar sadece tek bir ülkeyle sınırlı 
kalmamaktadır. Başta Fransa olmak üzere, diğer AB ülkelerinde de 
Kuzey Afrika kökenli müslümanlara saldırılar yapılmaktadır. Ancak, İtal
ya, Belçika, Hollanda ve İspanya'da da ırkçılık ve yabancılık düşman
lığından kaynaklanan yoğun olaylar yaşanmaktadır. Bu olayların önlen
mesi için Avrupa Parlamentosu sayısız karar ve tavsiye kararı kabul etmiş 
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ve üye devletleri alınacak önlemler konusunda uyarmıştır. Aynı şekilde, 
AB 'nin diğer organlarınca da bu konuda çeşitli kararlar alınmışsa da, 
olayları önlemek mümkün olamamıştır. 

Bu nedenle, bu konular da AB adalet ve içişleri işbirliği politikası kap
samına alınmıştır. 

Topluluk içişleri ve adalet bakanları bu amaçla 1 O Mart 1995'te yap
tıkları toplantıda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı bir rapor kabul 
etmişlerdir. 

Rapor ırkçılık ve yabancı düşmanlığının nedenleri üzerinde durmakta 
ve bunun önlenmesi için bir polis ve gümrük makamları arasında işbir
liğinin yöntemlerini düzenlemektedir. Raporda üye ülkelerin konuya iliş
kin mevzuatları arasında karşılaştırmalı bir çalışmaya da yer verilmiş ve 
bunlar arasındaki boşluk ve çelişkiler belirlenmiştir. Raporda ayrıca, ırk
çılık ve yabancı düşmanlığıyla etkin bir şekilde mücadele amacıyla ulus
lararası işbirliğinin teşvik edilmesi ve konuya ilişkin milli mevzuatın 
iyileştirilmesi önerilmektedir. 

Bu konuda son olarak, AB Komisyonu, Köln Konseyi sonucu yayın
ladığı 3-4 Haziran 1999 tarihli bildiride, bu kez AB adayı ülkelerde, ırk
çılık, yabancı düşmanlığı ve anti-semitizme karşı alınacak önlemlere dik
kat çekmiştir. 

Bildiride birliğin, özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve 
hukukun üstünlüğü ortak değerlerine dayandığı ve ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığının bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Bildiride, azınlık hakları özellikle vurgulanarak, Avrupa Konseyi (AK) 
Milli Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesine atıf yapılmakta ve 
aday ülkelerden Litvanya, Letonya, Polonya ve Türkiye dışında diğer
lerinin bu sözleşmeyi onaylarlığına dikkat çekilmektedir. Aynı şekilde, 
Türkiye'nin 150 devlet tarafından onaylanan Her Türlü Irk Aynıncılığına 
Karşı 1969 Tarihli BM Sözleşmesini de onayiamaclığına işaret edilmiştir. 

AB üyesi devletler vatandaşları, birbirlerinin ülkesine serbest seyahat 
hakkına sahiptir. AB içindeki kişilerin serbestçe dolaşımı kavramı zaman
la değişmiştir. Serbest dolaşım başlangıçta işçiler için tanınmış ve 15 
Ekim 1968 tarihli Tüzük (1612/68) ve (68/360) sayılı yönetmelik işçilerin 
bu hakkını güvence altına almıştır. Maastricht Antlaşmasıy la, 1993 'ten 
itibaren dolaşma özgürlüğü genel bir hak haline gelmiş, turistler, öğren
ciler, serbest meslek sahipleri, emekliler dahil bütün AB üyesi devlet 
vatandaşları bu haktan yararlanır hale gelmişlerdir. 
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Maastricht Antiaşması ayrıca, Avrupa Vatandaşlığı (European 
Citizenship) kavramını getirmiştir. Buna göre, bu devletlerden birisinin 
vatandaşı aynı zamanda Birliğin de vatandaşıdır. Avrupa vatandaşlığı 
kavramı, hukuken devletler hukukunun klasik devlet vatandaşlığı gibi ol
masa da, bireylere bazı haklar sağlamaktadır. Avrupa vatandaşlığı; tüm 
üye ülkelerde oturma ve serbestçe dalaşma hakkını, Avrupa Parlamentosu 
ve belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını, üçüncü ülkelerde dip
lomatik temsilciliğin olmaması durumunda, temsilciliği olan bir üye ül
kenin diğerini temsil hakkını ve Avrupa Parlamentosunu dilekçeyle 
şikayette bulunma hakkını kapsamaktadır. 

Üye devlet vatandaşlarının bu şekilde geniş haklara sahip olmaları ve 
iç sınırlarda denetimierin kaldırılması, üye devletlerin iç güvenliği açısın
dan bazı sorunları da birlikte getirmiştir. Bu nedenle, suçluların, uyuş
turucu tacirlerinin, kaçakçıların veya yasa dışı göç ve insan ticareti 
şebekelerinin ve bu özgürlüklerden yararlanmalarını engellemek üzere, 
içişleri ve adalet alanlarında işbirliği yapmak zorunlu hale gelmiştir. 

Ancak, sadece AB üyesi devletler vatandaşları yararına böylesine kap
samlı hak ve özgürlüklerin tanınması, bunlarla üçüncü devlet vatandaşları 
arasında aynıncılığa neden olmaktadır. AB üyesi ülkelere giriş yapmak 
isteyen üçüncü devlet vatandaşlarının da serbest dolaşımdan yararlan
dırılmamaları, bu ayrımcılığı giderek belirgin hale getirmektedir. Bu 
konuda üye devletler arasında bir görüş birliği yoktur. Birlik üyesi ül
kelerden ''Avrupa Kalesi" taraftarları, kendi yabancılar hukukunu saklı 
tutarken, liberaller adalet ve içişleri politikalarında sistemli bir işbirliğine 
razı görünmektedir. 

Türkiye aday ülke sıfatıyla, her alanda olduğu gibi bu alanda da 
AB'nin geliştirmekte olduğu politikaları yakından izlemekte, Birliğin 

aday ülkelerle gerçekleştirmekte olduğu etkinliklere katılmaktadır. 
Sayın Başkan, müsamahanıza sığınarak bağlamak istiyorum. Sayın 

Rektör, açış konuşmasında Avrupa Duvarından bahsetti. Gerçekten de bu 
terim var. Daha çok kale şeklinde kullanılıyor. 1991 'de Marmaris'te 
yapılan bir sempozyumda bir Avrupa Parlamentosu milletvekili "Biz Av
rupa'da bir kale kuruyoruz, bunun dışında kalanların vay haline" dedi. 
Toplantı, Devlet Planlama Teşkilatı'nın tatil köyünde yapılıyordu. Ben 
toplantıya girerken, tesadüfen 1 mil açıkta bir adada kale harabesi gör
düm. O kale deyince aklıma geldi: "Sayın Milletvekili, tarihte, yıkıl
mamış, yakılmamış, ele geçirilmemiş hiçbir kale yoktur. Bunun bir ör
neğini, hemen, ara verildiğinde çıkıp baktığınızda koyun karşısında 
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göreceksiniz" dedim. Onun üzerine kıpkırmızı oldu ve "Siz bu kalenin 
içindesiniz" dedi. Bunun üzerine ben de "Biz böyle bir kalenin içinde ol
mak istemiyoruz" dedim. 

Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN - Efendim, Sayın Ünal'a teşekkür ederiz. Özellikle, çok 
teknik, hukuki sorunlar üzerinde durdu; ama, ben çizdiği tabioyu oldukça 
iyimser gördüm. Özellikle Avrupa Konseyi yoluyla katıldığımız bazı söz
leşmeler, bizim uyum alanındaki çalışmalanmızı kolaylaştıracak. 

Efendim, şimdi, değerli anayasa hukukçusu ve siyasal bilimci Prof. 
Dr. Ergun Özbudun arkadaşımıza söz vereceğim; ama, daha önce, ken
disini tanımayanlar için ufak bir tanıtma açıklaması yapmak istiyorum. 
Kendisi, bizim 59 mezunu sınıfın birincisiydi. Bizim Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinin 59 sınıfı ilginç bir sınıftır. Mesela, Deniz Baykal ve 
Sayın Sami Selçuk da bizim sınıftan mezundur; Doğru Yol Partisinin 
Sayın Grup Başkanvekili Turhan Güven de bizim sınıfın mezunudur; ilk 
Yargıtay Daire Başkanı hanım yargıç Türkan Güven de bizim sınıfın men
subudur. İlginç bir sınıf. Ama, sınıfın yıldızı, yanımda duran değerli ar
kadaşım Ergun Özbudun'du. Bu yıldızlık sıfatını da hakkıyla kazanmıştır. 
Kendisi, belki, uluslararası alanda en çok parlamış hukukçu meslek
taşımızdır. Şu anda, Avrupa Konseyi'nin önemli bir organı olan Hukuk 
Yoluyla Demokrasiyi Geliştirme ve Koruma Venedik Komisyonu'nun ak
tif üyeleri arasındadır. Yıllarca, gene, Avrupa Komisyonu 'nun çok önemli 
bir organı olan İşkenceyi Önleme ve işkence Olaylannı Soruşturma 
Komisyonu'nun Türkiye temsilciliğini yapmıştır. Uluslararası Siyasal 
Bilim Derneği 'nin -ki, çok önemli, çok çalışkan ve dünyanın her yerine 
sesini duyuran bir demektir- yönetim kurulunda 1 O yıla yakın bir süre 
bulunmuştur, çalışmıştır; ama, bence, bütün bunlann zirvesinde, bilim 
adamı olarak, dünyanın en gözde iki üniversitesi Princeton ve Columbia 
üniversitelerinde öğretim üyesi olarak yıllarca ders vermiştir. Aynca, 
Harward gibi de bir büyük üniversitede araştıncı profesör olarak çalışmış
tır. 

Kendisi, bu kadar gerçekleri söylediğim için belki bana kızacak; ama, 
ben, tam 46 yıllık arkadaşlığımızın hatınna çok değerli arkadaşıının bu 
tarafını da sizlere tanıtmak istedim. 

Şimdi söyleyecekleri de, mutlaka, tamamen kendi uzmanlık alanına 
girdiği için bize ışık tutacaktır. Sayın Ünal'ın tuttuğu ışığı böylece tamam
lamış olacağız. 

Buyurun Sayın Özbudun. 
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 

''AVRUPA BİRLİGİ VE ANAYASA DEGİŞİKLİKLERİ" 

Sayın Başkan, teveccühlerinize teşekkürlerimi sunuyorum. Beni mah
çup ettiniz. Böylesi iltifatların şöyle bir sakıncası bulunmakta: Beklenti 
çıtanızı yükselttiniz, şimdi o çıtayı aşmak lazım, bu beklentileri tatmin et
mek lazım; dolayısıyla, işimi bir ölçüde güçleştirmiş oldunuz Sayın 
Mumcu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanvekili, Sayın Valim, 
sayın milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Komutan, değerli 
meslektaşlar ve sevgili öğrenciler; ben bu konuşmamda, Avrupa Bir
liği'yle anayasal açıdan uyum hareketlerini biraz daha geniş bir perspek
tif içinde ele almak istiyorum. Bu perspektif de, özellikle son 20-25 yıldır 
kendisini gösteren, demokratikleşme dalgasıdır. Ünlü Amerikalı siyaset 
bilimeisi Samuel Huntington, bunu, demokratikleşmenin üçüncü dalgası 
olarak tanımlamaktadır. Bu konuda bir kitabı da vardır ve naçizane bu 
kitabı Türkçeye çevirmiştim. Bu üçüncü dalganın başlangıç tarihi olarak 
da 1974 Portekiz Karanfil Devrimini göstermektedir. Bu devrim ki, 40 
yılı aşkın bir Salazar-Caetano diktatörlüğüne son vermiş ve Portekiz'de 
demokrasiyi, pek kolay olmamakla birlikte, neticede başanlı bir şekilde 
gerçekleştirmiştir. 

Tabii, buna üçüncü dalga dediğimize göre, bundan evvelki dalgalar da 
var. İki demokratikleşme dalgası daha var, iki de buna karşı gelen ters dal
ga var; yani, demokrasilerin geriye gittikleri dönemler, dünya yüzündeki 
demokratik ülke sayısının azaldığı dönemler var. Özellikle, bunlardan 
birinci demokratikleşme dalgasını takip eden ters dalga ilginç. 1920 ile 

* O:geçmişi s. 108 
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1945 yıllan arasında kendini gösteren bu ters dalgada, bir ara demokratik 
devlet sayısı tüm dünyada 12'ye kadar inmiştir. Bildiğiniz gibi, Avrupa' da, 
Rusya'da Sovyetler Birliği diktatörlüğü kurulmuştur, Almanya'da nas
yonal sosyalist diktatörlük, İtalya'da faşist diktatörlük, İspanya ve Por
tekiz'de gene yan faşist-yan otoriter diktatörlükler ve Avrupa'nın pek çok 
ülkesinde; yani, İngiltere, Benelüx ülkeleri ve İskandinav ülkelerini istis
na ederseniz, Avrupa'nın pek çok ülkesinde şu veya bu biçimde değişik 
otoriter ülkeler yer almıştır. 

197 4 Portekiz Karanfil Devrimini ya da demokratik devrimini, çok 
kısa bir zaman içerisinde Güney Avrupa'nın diğer iki ülkesi İspanya ve 
Yunanistan izlemiştir. 1970'li yıllar içinde bu iki ülke de otoriter rejimleri 
terk ederek -ki, İspanya durumunda gene 40 yıllık bir Franco rejimi söz 
konusudur- demokrasiye geçmişlerdir. 

1989'dan itibaren demokratikleşme dalgası Doğu Avrupa'yı da sarmış, 
Sovyet Blokundaki Marksist-Leninist totaliter rejimler birer birer çök
meye başlamışlardır. Nihayet bu değişim Sovyetler Birliği'nin kendisini 
de etkilemiş ve Rusya'da da komünist diktatörlüğün yerini, demokratik 
diyebileceğimiz bir rejim almıştır. Geçtiğimiz yıl içerisinde Yugoslav
ya'da Miloseviç diktatörlüğünün devrilmesiyle birlikte, bugün Avrupa 
Kıtasında demokratik olmayan bir ülke kalmamıştır. 

Üçüncü demokratikleşme dalgası sadece Avrupay la sınırlı kalmamış, 
aynı zamanda, Latin Amerika Kıtasının hemen hemen tümünü, Doğu As
ya' da Güney Kore, Tayvan, Bangladeş ve Endonezya gibi önemli ülkeleri 
ve siyah Afrika'nın bir bölümünü -ki, en tipik örneği Güney Afrika Bir
liğidir- etkilemiştir. Üçüncü dalganın dışında kalmış olan tek belli başlı 
bölge, içinde bulunduğumuz Ortadoğu bölgesidir. 

Halen dünya devletlerinin 120'sinin, yani, mevcut devletlerin yüzde 
63'ünün demokratik rejime sahip olduğu kabul edilmektedir. Bir zaman
lar -daha 1940'larda- demokratik devlet sayısının 12 ile sınırlı olduğu 

düşünülürse, 120 demokratik devletin ne büyük bir demokratikleşme 
hareketini ifade ettiği açıkça ortaya çıkmış olur. Ancak, bu 120 dem ok
rasinin hepsi, pekişmiş ya da konsolide olmuş veya liberal demokrasiler 
değildir. Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet gösteren Freedom 
House (Hürriyetler Evi) adlı bir kuruluşun değerlendirmelerine göre, bun
ların bir kısmı, liberal olmayan demokrasiler veya yan liberal demok-
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rasilerdir. Maalesef, şunu da söylemek zorundayım ki, Hürriyetler Evinin 
değerlendirmesine göre, Türkiye, liberal bir demokrasi değil, hatta, yarı 
liberal bir demokrasi de değil, liberal olmayan bir demokrasi kategorisin
de belirtilmektedir. 

Demokratikleşmenin üç dalgasına, üç anayasacılık hareketi tekabül 
etmiştir. Burada birinci ve ikinci dalgaların anayasacılık hareketleri 
üzerinde durınayacağım. En güncel olması itibariyle üçüncü demokratik
leşme dalgasının beraberinde anayasacılık alanında ne gibi yenilikleri 
getirdiğini belirtmeye çalışacağım ve özellikle de bizi bu günkü konumuz 
bakımından ilgilendirmesi açısından bu demokratikleşme akımının Av
rupa'daki yansımaları üzerinde duracağım. 

Üçüncü dalga Avrupa anayasacılık hareketlerinin en belirgin özellik
lerinden bir tanesi, anayasa yargısının ve bunun merkezileşmiş türünün 
fevkalade yaygınlaşmış olmasıdır. Bir zamanlar anayasa yargısı, tıpkı 
Broadway müzikalleri veya kovboy filmleri gibi Amerika'ya özgü bir 
nitelik olarak görülüyordu; fakat, özellikle İkinci Dünya Savaşından son
ra, önemli Avrupa ülkeleri İtalya, Almanya ve Avusturya, anayasa mah
kemelerini kabul etmişlerdir. Fransa, 1958 Anayasası 'yla, tam anayasa 
mahkemesi niteliğini taşımamakla birlikte, bir Anayasa Konseyi kabul et
miştir. Ve Türkiye, kabul etmek gerekir ki, 1961 Anayasası'yla bu konu
da fevkalade büyük ve önemli bir adım atmıştır, Anayasa Mahkemesini 
kurmuştur. Anayasa Mahkemesi, ana hatları itibariyle 1982 Anayasasın
da da muhafaza edilmiştir ve aradan geçen 40 yıl içerisinde Anayasa 
Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti siyasi sisteminin en önemli unsurların
dan biri haline gelmiştir. Bu bakımdan Avrupa'dan bir geriliğimiz yok. 
Türk Anayasa Mahkemesi, Avrupa anayasa mahkemeleri içinde en es
kilerinden, en yerleşiklerinden ve en geniş yetkililerinden biridir. Mevcut 
olabilecek bir iki soruna daha sonra değineceğim. 

Merkezileşmiş anayasal yargı denetimi derken, bu yetkinin bütün 
mahkemelere değil; fakat, tek bir mahkemeye, bir anayasa mahkemesine 
verildiği sistemleri kastediyorum. Bunun karşıtı olan sistem, Amerikan 
sistemi ya da merkezileşmemiş sistemdir ki, burada kanunların anayasaya 
uygunluğunu denetleme yetkisi, sadece bir mahkemeye değil; fakat, 
bütün yargı yerlerine, bütün mahkemelere verilmiştir. 
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Üçüncü dalga Avrupa demokrasilerinin Yunanistan hariç hepsi -3 Kaf
kasya devleti de dahil olmak üzere- merkezBeşmiş yargısal denetim sis
temini kabul etmişlerdir; yani, anayasa mahkemesi kurmuşlardır. Bunda, 
Avrupa Konseyi 'nin ve özellikle benim üyeliğim dolayısıyla Sayın Mum
cu'nun bahsetmek lütfunda bulunduğu Venedik Komisyonu'nun ya da Av
rupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu'nun büyük rolü ve etkisi ol
muştur. 

Biz, anayasa yargısını nispeten eski bir tarihte kabul etmiş olmakla 
birlikte, bu konuda değiştirilmesi veya düzeltilmesi gereken birtakım 
noktaların olduğuna daha önce kısaca değinmiştim. 

Genellikle anayasaya uygunluk denetiminin kapsamına bütün kanun
lar ve anayasada belirtilen diğer hukuki işlemler girer ve girmelidir. Bazı 
kanunlara ilişkin olarak denetim yasağı konulması, anayasa yargısının et
kinliğini azaltır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın geçici 15 inci mad
desinin üçüncü fıkrası gereğince, Milli Güvenlik Konseyi rejimi 
döneminde çıkarılan kanunların Anayasaya uygunluğunun denet
lenememesi bunun çarpıcı bir ömeğidir. Hukuk devleti bakımından hiçbir 
şekilde savunulması mümkün olmayan bu yargı istisnasının, bu denetim 
istisnasının, bir an evvel, öncelikle Anayasadan çıkarılması gerekir. 

Gelişmekte olan ortak Avrupa anayasa hukukunun, dikkat çekici bir 
özelliği de, birçok yeni anayasada, milletlerarası hukukun iç hukuk kar
şısında üstünlüğünü tanıyan hükümlere yer verilmesidir. Bunun sonucu 
olarak, milletlerarası hukukun genel ilkeleri ve ilgili ülkenin taraf olduğu 
milletlerarası anlaşmalar, anayasa yargısında kullanılan ölçü normlar 
arasına girmiştir. Bulgaristan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, 
Polonya ve Slovenya'da anayasa mahkemeleri, kanunların anayasaya uy
gunluğunu olduğu kadar, milletlerarası anlaşmalara uygunluğunu da 
denetlemektedir. Türkiye'de ise, bilindiği gibi, Anayasanın 90 ıncı mad
desi gereğince, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaş
malar, kanun hükmündedir. Yani, kanundan üstün bir mertebede değildir. 
Diğer bir deyimle, Anayasamız, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası 
anlaşmalara, kanundan üstün değil, kanunlara eşit bir konum vermiştir. 
Bu durumda, Anayasa Mahkemesi'nin ve diğer mahkemelerin, Tür
kiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmaları destek ölçü norm olarak 
kullanınası mümkün olmakla birlikte, anayasaya uygunluk denetiminde 
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bağımsız ölçü norm olarak kullanması mümkün değildir. Kanaatimce, bu 
hususun da bir anayasa reformunda ele alınması gerekmektedir. 

Oluşan ortak Avrupa anayasa hukukunun -ki, bu, ceza hukukunu da il
gilendirmektedir- önemli özelliklerinden biri de, Avrupa Kıtasının idam 
cezasından arındırılmış bir kıta haline gelmesidir. Avrupa Konseyi, son 
dönemde, yani, Sovyet Blokunun çökmesinden sonra yeni üye olarak 
kabul ettiği bütün devletlerden, idam cezasının kaldırılmasına ilişkin Al
tıncı Potokolü imzalamaları şartını koşmuştur ve onları bu şartla üye al
mıştır. Bu gün Türkiye, 41 üye arasında, Altıncı Protokolü imzalamamış 
olan ve idam cezasını mevzuatında muhafaza eden tek Avrupa Konseyi 
ülkesidir. Bu cezanın mevzuatımızda muhafaza edilmesi ve özellikle 
1984'ten beri süregelen moratoryumdan vazgeçilerek bunun infazına 

yeniden başlanması, sadece Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizi fevkalade 
güç bir mecraya sokmakla kalmayacak, fakat kurucu üyesi olduğumuz 
Avrupa Konseyinden dışlanma tehlikesini de birlikte getirecektir. Tür
kiye'nin, bu konuda, Amavutluk'tan, Makedonya'dan, Gürcistan'tan, Er
menistan'dan geri bıraktınlmasını kabul etmek mümkün değildir. Bu 
konuda Ulusal Programda yer alan ifade, maalesef, tatmin edici olmaktan 
uzaktır. Burada, bağlayıcı bir taahhüt olmaktan çok uzak kalan bir ifadey
le, idam cezalarının yerine getirilmesinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin münhasır yetkisinde olduğu belirtilmektedir. idam cezasının kal
dırılmasının şekil ve kapsamının orta vadede ele alınacağı belirtilmek
tedir; yani, oldukça muğlak ve bağlayıcı olmayan bir ifadeyle yetinilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlar, Atatürk Şapka Devrimini yaptığı zaman "Bu 
kenar/ı serpuş" gibi laflar etmedi; Kastamonu'da halkın huzuruna çıktı ve 
sözlerine "Efendiler, bunun adı şapkadır" demekle başladı. Türkiye'de, 
artık, böyle muğlak, yuvarlak ifadelere yer olmaması lazım. Avrupa Bir
liği'ni istiyorsak, bu konuda da "Efendiler, bunun adı şapkadır" diyecek 
bir siyasiliderliğe ihtiyacımız var. 

Gene oluşan Avrupa ortak anayasa hukukunun önemli öğelerinden bir 
tanesi de, ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin hükümlerin, gerek mil
letlerarası anlaşmalarda gerek birçok yeni ulusal anayasada yer almasıdır. 
Avrupa Konseyi bünyesinde bu konuda iki sözleşme hazırlanmış, imzaya 
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açılmış ve pek az devlet dışında Avrupa Konseyi üyesi devletlerin büyük 
çoğunluğunca imzalanmıştır. Biri, Yerel ve Bölgesel Dillerin Korunması 
Hakkındaki Anlaşma; diğeri de, Ulusal Azınlıkların Korunması Hakkın
daki Çerçeve Sözleşmedir. Türkiye, bunları imzalamayan az sayıda ül
keden biridir. 

Ulusal Programda bu konuda yapılan vaatler de gene muğlak ve bağ
layıcı olmaktan uzaktır. Burada, Türkiye'nin resmi ve eğitim dilinin Türk
çe olduğu ifade edilmektedir ki, buna kimsenin itirazı yoktur, kimse de 
Türkiye'den başka bir şey talep etmemektedir; fakat, ondan sonra, gayet 
nötr bir ifadeyle, günlük kullanımda yerel dillerin kullanılabileceği ifade 
edilmiştir. Değerli arkadaşlar, günlük kullanımda yerel dillerin kullanıl
ması hiçbir dönemde yasaklanmamıştır. Hatta, Konsey döneminde 
çıkarılan ve Türkçeden Başka Dillerin Kullanılmasına Dair Kanunun 
yürürlükte olduğu dönemde dahi -ki, bu kanun 1991 'de kaldırılmıştır
günlük kullanımda yerel dillerin kullanılmasına müdahale edilmemiştir, 
edilmesi de pratikte mümkün değildir. İki vatandaşın kendi arasındaki 
konuşmasını hangi polis hangi güçle men edecektir. Fakat, burada Avrupa 
Birliği'nin bizden beklentisi, yerel dillerde yayın ve yerel dillerin eğitim 
yoluyla öğretilebilmesi hususlarıdır. Burada bizden başka hassas olan ül
keler de vardır. Kimse, bizden azınlıkları kolektif bir varlık olarak tanı
mamızı ve bunlara kolektif haklar verınemizi istememektedir, Avrupa 
Birliği'nin böyle bir talebi yoktur. Kopenhag Kriterlerini tatmin etmek 
için, mesela, Fransa'nın yaptığını yapmak kafidir. Fransa, üniter devletin 
prototipi olmuştur. Dünyaya Türkiye'den çok daha evvel üniter devletin 
örneğini vermiş olan Fransa'dır ve Fransa, kültürel birliği konusunda da 
fevkalade hassas bir ülkedir; fakat, yerel dillerde yayına ve yerel dillerin 
öğretilmesine de müsaade etmektedir. Dolayısıyla, burada Avrupa Bir
liği 'nin Türkiye'den beklentisi çok aşırı bir beklenti değildir. 

Nihayet, Avrupa Birliği'yle ilişkilerimizde uyum açısından sorun 
oluşturan bazı hususlar, Anayasadan değil, fakat, birtakım özel kanunlar
dan kaynaklanmaktadır. Bunların arasında, özellikle Türk Ceza 
Kanununun 312 nci maddesi ve Terörle Mücadele Kanununun 8 inci mad
desi zikredilebilir. Burada ayrıntılara girmek istemiyorum. Özellikle, 
Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesine benzer maddeler Avrupa'da da 
vardır ve bu madde, bilindiği gibi, halk arasında din, sınıf, bölge, mezhep 
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gibi esaslara dayanarak, bu farklılıkları istismar ederek kin ve nefret duy
gularının açıkça tahrik edilmesini yasaklamaktadır. Böyle bir maddeye ih
tiyaç olduğu kanısındayım; çünkü, kin ve nefret duygularının tahrik edil
mesi, fikir hürriyetinin, ifade hürriyetinin, meşru sınırları içerisinde yer 
alan bir husus değildir; ama, öte yandan öyle bir uygulama var ki, bu 
maddeye dayanarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle ilgisi çok zor 
kurulabilecek olan birtakım beyanlar da mahkfuniyetle sonuçlanmaktadır. 
Dolayısıyla, burada suçun unsurlarını daha açık ve seçik şekilde belir
leyecek ve belki suça bir tehlike unsurunu da katacak; yani "Umumun em
niyetini tehlikeye düşürecek biçimde" ifadesini e kleyecek bir tadile ihtiyaç 
vardır. 

Değerli arkadaşlar, Avrupa Birliği, Türkiye açısından niçin önemlidir 
ve ne derece önemlidir? Bence, Avrupa Birliği'ne üyelik, Türkiye 
bakımından basit bir dış politika tercihi değildir. Avrupa Birliği'ne üyelik, 
Türkiye'nin 200 yıldan beri devam eden ve Kemal Atatürk döneminde 
doruk noktasına ulaşan modernleşme, çağdaşlaşma çabalarının son ve 
nihai halkasıdır. Dolayısıyla, Türk toplumu bakımından temel bir tercih 
söz konusudur. Türkiye, ya Atatürk'ün hayal ettiği, tahayyül ettiği medeni 
milletler camiasında şerefli, onurlu yerini alacaktır ya da Suriye, Irak, Ür
dün gibi, ikinci veya üçüncü sınıf bir Ortadoğu ülkesi olmaya devam 
edecektir. 

Türkiye bunu yapabilecek mi? Biraz evvel söylediğim ve gerçekleş
mesi çok zor olmayan anayasal değişiklikleri, yasal değişiklikleri yapa
bilecek mi? Çok aşındığı için tekrarlamak istemiyorum. Sloganlaştı adeta; 
fakat, bugün içinde bulunduğumuz noktada top Türkiye'nin sahasındadır 
demek pek yanlış olmaz. Elbette, Avrupa Birliği'nden kaynaklanan bir
takım zorlukların hala var olduğunu inkar etmiyorum; fakat, gelinen şu 
noktada güçlük, artık Avrupa Birliği'nden değil kendi içimizden geliyor 
gibi ve bu güçlük de, hukuksal olmaktan çok, bence büyük ölçüde 
psikolojik. Hala toplumun birtakım kesimlerinde ve birtakım siyasi güç
lerde, Avrupa Konseyi 'nin bize bir şeyleri dayatmakta olduğu, empoze et
mekte olduğu hissi var ve tabii bu dayatma duygusu da bir psikolojik 
reaksiyon yaratıyor, tepki yaratıyor. Oysa, Avrupa Birliği bize birşey 
dayatmıyor; Avrupa Birliği, sizi illa üye alalım da demiyor. Avrupa Bir
liği'ne üye olmaya talip olan biziz. Avrupa Birliği "Üyeliğimin şartları 
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budur, kabul edersen seninle üyelik müzakerelerine otururum" diyor. Av
rupa Birliği, Türkiye'den özel şartlar talep etmiyor; Bulgaristan'dan, 
Romanya'dan, Slovakya'dan, Malta'dan neler talep ediyorsa, diğer aday 
ülkelerden neler talep ediyorsa -ki, bunlar Kopenhag Kriterleridir- Tür
kiye'den de bunları talep ediyor. Dolayısıyla, bunları Türkiye üzerinde bir 
dayatma, hatta, bir oyun olarak görmek, Avrupa Birliği'yle olan iliş

kilerimizi son derece güç bir mecraya sokmak olur ki, bundan kaçın
mamızda yarar vardır. 

Şunu anlamamız gerekir ki, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye özgü bir 
üyelik statüsü tanımayacağı ve tanıyamayacağı, artık hepimiz tarafından 
idrak olunmalıdır. Bir zamanlar Fransız üniversiteleri, şark ülkelerinden 
gelen öğrencilerinin diplomalarına "Bon pour !'orient", yani, şark için, 
doğu için geçerli damgasını basıyorlardı. Avrupa Birliği'nin doğu için 
geçerli bir diplaması yoktur. Olsaydı dahi, bir an için olduğunu farz etsek 
dahi, böyle ikinci sınıfbir üyeliği kabul etmek, asıl o zaman Türkiye'nin 
ulusal onuruna aykırı olurdu. Biz, şark için geçerli bir diplamayla değil, 
herkes için evrensel açıdan geçerli bir diplamayla Avrupa Birliği'ne gir
meliyiz. 

Bundan yaklaşık 90-100 yıl önce İkinci Meşrutiyet döneminde o 
zaman garpçılık cereyanı denilen Batılılaşma akımının önde gelen temsil
cilerinden Abdullah Cevdet Bey şunları demişti: "Batı medeniyeti bir 
bütündür; gülü almak istiyorsak, dikenlerini de almak zorundayız. " Öyle 
zannediyorum ki, aradan geçen 1 00 yıla rağmen bu söz geçerliliğini 
muhafaza ediyor. Kaldı ki, bizden almamız istenen şey dikenler de değil
dir. Bunlar -gene klasikleşmiş bir sözü söyleyeceğim için özür diliyorum
fakat Avrupa Birliği'nin hatırına değil, Avrupa Birliği hiç mevcut ol
masaydı dahi Türk toplumunun huzuru, refahı, özgürlüğü için yapmamız 
gerekli olan şeylerdir. Bunları yaptığımız takdirde, Avrupa Birliği'yle 
uyum sürecinin büyük ölçüde güç kazanacağını zannediyorum ve bu 
konuda ümidimi muhafaza etmek istiyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Özbudun'a çok teşekkür ediyorum. 

Minicik bir tamamlamada bulunmama izin verin. Bu diller konusunda 
Lozan Antiaşması'nın 34 üncü maddesi var. Lozan Antlaşmasını biz yere 
göğe koyamayız; yani, hükümlerine uyulmasını isteriz. 34 üncü mad-
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desinde, Türkiye'de her türlü dilin serbestçe konuşulup, yazılıp, kul
lanılabileceği, Türkiye Devleti tarafından -o zaman Cumhuriyet ilan edil
memişti daha- kabul edilmiştir. Yani, iyi ki, Avrupa Birliği üyeleri bu 
maddeden haberdar değiller. 

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN (Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi) -
Haberdarlar. 

BAŞKAN- Ya da haberdarlarsa, yapılacak bir şey yok. O zaman, 
Lozan'ın o maddesini uygulayamıyoruz dersek, biz Lozan Antlaşmasını 
inkar etmiş oluruz; ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Lozan Barışıyla 
atılmıştır. Bu, kısa bir hatırlatma. 

Efendim, çok zengin, doyurucu açıklamalarından dolayı arkadaşımıza 
teşekkür ediyorum. 

Doç. Dr. Şeref ÜNAL (Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) - Bir 
ilave yapmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Peki efendim. Bir cümle de Sayın Ünal konuşacak. 

Doç. Dr. ŞerefÜNAL (Devamla)- Sayın Özbudun üyelik için Kopen
hag Kriterlerinden bahsetti. Doğru, herkesten ne isteniyorsa Türkiye'den 
de o isteniyor ve bu da her şeyden önce bizim için gerekli. Aslında, Kopen
bag Kriterleri dediğimiz kriterler yeni değildir. Kopenhag Kriterleri 
1993'te AB Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Ancak, Avrupa Kon
seyi'nin kurucu statüsünün 3 üncü maddesinde de, Avrupa Konseyi'ne 

üyeliğin ön şartı olarak ülkedeki rejimin demokratik olması ve insan hak
larına saygılı olması öngörülmüştür ve bunlar Kopenhag Kriterlerinin ta 
kendisidir. Bunun müeyyidesi, yaptırımı 8 inci maddede belirtilmiştir. 

Eğer ülkedeki rejim kesilmişse, demokratik rejime ara verilmişse veya iş

lemiyorsa ve insan haklarına saygı yoksa üye devlet çekilmeye davet edili
yor; çıkmazsa, Avrupa Konseyinden atılıyor. Yani, Türkiye, zaten 50 yıl ön
ce bu taahhütte bulunmuş; demokratik ilkelere saygı ve insan haklarına say
gı konusunda. Dolayısıyla bunun, 50 yıl sonra Kopenhag Kriterleri şeklin
de AB tarafından Türkiye'ye dayatılması gibi birşey söz konusu değildir. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Efendim, saat 14.00'te ikinci toplantıda buluşmak üzere 
oturumu kapatıyorum, hepinize teşekkür ediyorum. 
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İbrahim BİRLER - ''Avrupa Birliği 'ne Geçiş Sürecinde Türkiye 'nin 

Siyasal ve Ekonomik Sorunları" başlıklı toplantımızın ikinci oturumuna 
geçiyoruz. 

Bu otururnun Başkanlığını, Pamukkale Üniversitesi Rektörümüz 
Sayın Prof. Dr. Hasan Kazdağlı yöneteceklerdir. 

Diğer konuşmacılar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Alkin, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnan Özer ve Bilkent Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sübüdey Togan' dır. 

Sayın Rektörümü ve değerli konuşmacıları sahneye davet ediyorum. 
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Sayın Başkan, Sayın Valim, değerli konuklar; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kuruluyla birlikte gerçekleştirmekte ol
duğumuz ''Avrupa Birliği 'ne Geçiş Sürecinde Türkiye 'nin Siyasal ve 
Ekonomik Sorunları" konulu sempozyumun ikinci oturumunu baş

latıyorum. 

Bu oturumda, daha çok ekonomik konuları gözden geçireceğiz. 

Sabahki oturumda, konunun siyasi ve hukuki yönleri ele alındı; şimdi de 
ekonomik yönden değerlendirmeye çalışacağız: 

Bu bölümde dört konuşmacıya yer verilmişti. Ancak, Sayın Nahit 
Töre rahatsızlığı nedeniyle katılamadı; ben kendilerine acil şifalar diliyo
rum. Buna göre, programda ufak bir revizyon yaptık; kendisinin yok
luğunu hissettirmemeye çalışacağız. 

İlk sözü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Erdoğan Alkin Hocamıza veriyorum. Kendileri, bize, dünya ve Tür
kiye ekonomisinde son gelişmeler konusunda bir çerçeve çizecekler, on
dan sonra da, bu çerçeve üzerinde konuşup, içini doldurmaya çalışacağız. 

Buyurun Sayın Hocam. 
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İstanbul Üniversitesi 

İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi 

"DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SON GELİŞMELER" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanvekili, sayın milletvekil
leri, Sayın Vali, sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler; ben, şimdi, bol 

bol Türkiye'deki krizden bahsedip gözünüzü fal taşı gibi açtırma niyetin

de değilim, çünkü ben aslında iyimser bir kişiyim. Bazı gazeteciler, An

kara'nın, İstanbul'daki krizi anlamadığını, abartma olarak gördüğünü söy
lüyorlar. Ben de biraz abartıldığı kanısındayım. Bir de, tabii, biz, profes
yonel iktisatçı olarak geçmişi ve dünyayı yakından izlemek zorunda ol
duğumuzdan, devamlı karşılaştırma yapıyoruz. Eğer şöyle bir, dünyaya 
bakarsak -bu toplantıda görevimin bir kısmı da dünya ekonomisiydi- şu 

anda, bunalım endişesinde olan başka milletler de var. Mesela Amerika, 
Amerika'mn korktuğu kriz tabii bizimkine pek benzemiyor. Özellikle -1929 
büyük dünya bunalımının hatıraları, hala, benim yaşımda olanlar dahi o 
sırada hayatta olmasalar da, babalarından, dedelerinden dinlemiş olduk
larından- o tip bir kriz ihtimalinden çekiniliyor. Çünkü, öyle bir kriz 

büyük bir işsizlik kitlesi yaratıyor. Krizin nedeni, milletin birden tüketim 

harcamalarını kısması; sonunda üreticiler de üretimlerini daraltmak 
zorunda kalıyorlar. Üretimi daraltırken de birtakım kişileri işten 
çıkarıyorlar. 

* Özgeçmişi s. 1 O 1 
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İşsizlik lafı medyada bomba gibi patlayınca -ki, öyle olmuştur hep
bunun üzerine korkan vatandaş büsbütün elini sıkıyor. Yarın birgün işsiz 
kalırsam ben ne yaparım diye yahut halen işsiz kalmış sa, ben ney le 
geçineceğim diye elini sıkıyor, tüketim harcamalarını kısıyor. Halk büs
bütün cimrileşince, tabiidir ki, üretim de büsbütün daraltılıyor, işsizlik de 
büsbütün artıyor. Böylece bir kısır döngü yaratılıyor. Halk elini sıktıkça üre
tim daralıp işsizlik artıyor. İşsizlik arttığı için halk elini daha da fazla daral
tıyor, daha da cimrileşiyor, işsizlik daha da artıyor; böyle bir kısır döngü! .. 

Amerika Birleşik Devletlerinde İkinci Dünya Savaşından sonra, bu tür 
kriz bir iki defa tekrarladı. Gerçi, 1929'daki gibi yıkıcı olmadı; ama, epey
ce önemli etkiler ortaya çıktı. Onun için, Amerika halkı bundan korkuyor, 
korktuğu anda da cimrileşiyor. 

Bu arada, meşhur New York Borsası, sık aralıklarla inip çıktıkça tabii, 
Amerika ekonomisinin geleceği hakkında birtakım kuşkular oluşmakta. 

Öbür tarafta Japon ya var; Japonya' da bankacılık sistemi hemen hemen 
çöktü sayılır. Japonya'nın çok uzun yıllardan beri gerçeği gizlediği ortaya 
çıktı. Burada herhangi bir milleti kınamak söz konusu değil, diplomatik 
de olmaz; ama, Japonya resmi makamları, önce bankaların kötü kredi
lerinin; yani, geri dönmeyecek kredilerin, Türkçesi batık kredilerin 700 
milyar dolar olduğundan başladılar. Şimdi, anlaşıldı ki bu rakam 3 trilyon 
doları geçiyor. Japonya'da 16-17 kadar önemli banka çökmek üzere, 
finans sistemi çökmek üzere. Bunun korkusu, tabii ki, Güneydoğu Asya 
ülkelerini, Avrupa'yı, hatta Türkiye'yi, Latin Amerika'yı da sarıyor. 

Japonya ekonomisinin çökmesi demek, aslında, onunla yoğun ticarette 
bulunan Güneydoğu Asya ülkelerinin de ekonomilerinin çökmesi demek
tir; Güney Kore de dahil olmak üzere ki, Güney Kore, beş yıllık bir 
bunalımdan sonra ağır ağır belini doğrultınaya başlıyor. Demek ki, on
ların milli terbiyesinde, milletin onuru kırılmasın diye yalan söylemek 
mubah sayılıyor. Bazen, Türkiye'deki resmi rakamlara da şüphe duyan ar
kadaşlarımız oluyor; fakat, biz, işin içerisinde olduğumuzdan, Devlet İs
tatistik Enstitüsü, Hazine, Merkez Bankası'nın kesinlikle hilafı hakikat 
rakam yayıniamaclığını biliyoruz. Türkiye'nin geleneğinde böyle bir ayıp 
yok, hiçbir zaman. Ben, Devletin bütün verdiği rakamlara güvenirim. 
Yöntemi yanlış olabilir, yöntemin geliştirilmesi gerekebilir, ama, bütün 
rakamlar doğrudur, kuşku duymanın hiçbir anlamı yok. 
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Finans kesimindeki sorunlara ek olarak son yıllarda Japon ekonomisi 
duraladı. Biliyorsunuz, önceki hafta sıfıra kadar indirdiler banka faiz
lerini; fakat, piyasa bu sıfır faizi hazmetmedi; yani, reaksiyon göstermedi. 
Çünkü, Amerikan Milleti gibi harcamaya meraklı bir millet harcama kor
kusu içerisine düşerse, Japonya gibi zaten harcamaktan hoşlanmayan, 
harcama meraklısı olmayan bir toplumun büsbütün elini sıkacağı açık; 
yani, ekonomiyi canlandıramıyorlar. Bunları, tabii, Türkiye'deki derdi 
unutun diye söylemiyorum. Ama, bazıları, televizyonlarda ''Artık krizsiz 
Türkiye istiyoruz" diyorlar. Yok canım, öyle şey olur mu? .. Bir insanın 
hayatında olduğu gibi milletierin hayatında her zaman kriz olur. Daha 
bizim çocuklarımız, torunlarımız ne krizler görecekler. Daha şimdiden 
onu bilelim de, sonra geldiğinde, aman ne oluyoruz demeyelim. İşte, 
Amerika toplumu krizden bahsediyor, dünyanın en zengin, en güçlü top
lumu, kriz diye tir tir titriyor. İnsanların hayatında da milletierin hayatın
da da ebedi saadet veya ebedi felaket olmaz. Krizler, güzel günleri izler, 
güzel günleri de krizler izler; böylece inişli çıkışlı gideriz; ama, istikamet 
hep yukarı oldukça, aslında, moralleri fazla bozmamak lazım. Türkiye'nin 
de istikameti hep yukarı olduğuna göre, çok da fazla morali bozmamak 
gerekiyor. 

Bir de kriz mukayesesİ çıktı. Efendim, 1994 krizi mi daha derindi, bu 
kriz mi daha derin! .. Bu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük krizi diyor
lar. Tabii, geçmiş çok kolay unutulur. Hani, politik ve diplomatik nezaket
sizlik olmasın diye, geçmiş krizleri tekrarlamakta bir yarar yok; ama, 
1994 çok yakındır. 15 Ocak 1994 'te 15 000 lira olan dolar, 5 Nisanda 40 
500 liraya çıktı. Enflasyon, Türkiye rekoru kırdı, üç ay içerisinde yüzde 
157 oldu, büyüme de eksi 6,5 oldu, Merkez Bankasında rezervler de bir 
ayda eridi, sıfıra indi. O zaman kilomuz daha azdı, pencereden düşünce 
canımız daha az acıdı. Şimdi kilomuz daha fazla, daha şişmanladık 
ekonomi olarak, düşünce biraz daha sağımız solumuz sızlıyor, orası 

muhakkak. 

Dünyanın bir. sorunlu bölgesi de, biliyorsunuz Latin Amerika. Özel
likle Arjantin bizdeki krizden etkilenip derin bir krize girecek diye çok 
endişeler doğdu, ama öyle olmadı. Orada da bir Kemal Derviş buldular, 
Cavallo'yu getirdiler, eski ekonomi kahramanını, 1990'da Arjantin'i kriz
den kurtaran kişiyi; O, Sayın Derviş'ten daha tecrübeli; çünkü, Arjantin'in 
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politik yapısını da biliyor. Geldiğinin ikinci gününde, yalan da olsa güzel 
beyanatlarda bulundu. Kemal Derviş, aldığı eğitim ve görgü gereği, böy
le birşey yapamadı. Bana sorarsanız, on beş gün içerisinde, olmayacak 
şeyleri bile vaat etseydiniz, krizin bir kısmı, hiç olmazsa halkın bir kıs
mının paniği durulabilirdi. 

Avrupa ekonomisinin de önemli sorunları var. Tony Blair İngiltere'de 
seçimleri erteledi şap hastalığı yüzünden. Şu anda, kayıp, 6 milyar sterlini 
buldu ki, 16-17 milyar sterline kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Salgın Av
rupa'ya da sirayet etti. 

Fransa'da başkanlık seçimi çok kritik. Yerel seçimlerde ilginç sonuç
lar çıktı; tartışmayalım, vaktimiz çok az. 

Almanya'da, nihayet, metal iş sendikasının mukavemetine rağmen, 
galiba, çalışma mevzuatına elastiklik getirildi. Ayrıca vergi oranları da 
düşürülüyor. Amerika'da Bush'un tasavvurunda olduğu gibi Almanya da 
vergi oranlarını düşürmeyi deniyor. Almanya Doğu Almanya'yla birleş
menin iktisadi şokunu tam atlatamadı. 

Avrupa'nın en sorunlu ülkesi İtalya. İhtar üzerine ihtar alıyor Brük
sel'den. Sanıyorum ki, eğer bu yıl sonuna kadar İtalya söz verdiği reform
ları gerçekleştiremezse, muhtemelen önümüzdeki yılbaşında tek para sis
teminden çıkabilir. 

İngiltere'de seçimden sonra kritik bir halk oylaması var. İngiliz halkı 
tek para sistemine girip girmemeyi oylarıyla belli edecek. Reddetme ih
timali çok kuvvetli. O zaman tek para sisteminin hiçbir anlamı kalmaz. 
Zaten tek para sistemi ne teorik ne pratik bakımdan hiç anlamı olmayan 
bir girişimdi. Bakalım, Avrupa Birliği'nin istikbali ne olacak? .. Çok acele 
ediyorlar siyasi birlik için, haklılar, ama, öyle bir siyasi birliğin dünyada 
örneği yok. Amerika Birleşik Devletlerini örnek alıyorlarsa o apayrı bir 
alan. 

Peki, Türkiye'de ne oldu. 57 nci Hükümet bir istikrar programına evet 
dedi. Ben 65 yaşındayım, kusuruma da bakmayın, fikirlerimi ister 
beğenirsiniz ister beğenmezsiniz, ister eleştirirsiniz ister eleştirmezsiniz, 
ben inandığımı söylüyorum, doğru olabilir, eğri olabilir; ama, ben inan
dığıını söylüyorum. Eğer, 57 nci Hükümet, önüne getirilen programı 
onaylamasaydı ki, 2000 yılında, tüm bütçe geliderimizle borç taksit ve 
faizlerini karşılayamayacak hale gelecektik, yani duvara dayanacaktık 
Onun için, bence, enflasyonla mücadele bu programın yan ürünüdür. Esas 
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mesele, Devletin nakit yönetimindeki sürekli zorluğudur. Şu anda da, ben, 
Hazinedeki, Merkez Bankası'ndaki, Maliye Bakanlığı'ndaki bürokratların 
evde karısı, çocuğu hasta olsa, onları düşünecek hali olmadığını ve harıl 
harıl Mayıs, Haziran geri ödemelerinin nasıl gerçekleşeceğini planladık
larını sanıyorum; Çünkü, Mayıs ayında 5,4 katrilyon geri ödeme var. Onu 
atlatırız gibime geliyor; çünkü, bu yeni program, ne çıkarsa çıksın, 15 
Mayıs IMF İcra Kurulu toplantısında onaylanacak O onaydan sonra 3,5 
milyar dolar kadar para gelirse, biz o parayla 5,4 katrilyonluk geri öde
meyi çeviririz. Yalnız, Haziran' daki 8,8 katrilyonluk geri ödeme için bir 
miktar daha paraya ihtiyacımız var. Dünya Bankası ilk 2,5 milyar dolar
lık dilimi açarsa, biraz da yurt dışından 2,5-3 milyar dolarlık para gelirse, 
sanıyorum, biz, Haziran'daki 8,8 katrilyonluk geri ödemeyi de başarırız. 
Yani, ben, başarınama ihtimalini hemen hemen sıfır görüyorum. Bizim 
bürokratlar bu işi beceriyorlar, çok rahatlıkla ... Temmuz, Ağustos ayların
da geri ödemeler çok düşük. Şu anda, tekrar ediyorum, devletin en büyük 
derdi geri ödeme. Enflasyonla mücadeleymiş, büyüme durmuş, esnaf 
yürüyormuş da, reel kesim sıkıntıdaymış, hep geri planda. Tabii ateş düş
tüğü yeri yakar; ama, şu anda, Devletin esas sorunu, Mayıs ayındaki geri 
ödeme ile Haziran ayındaki geri ödemedir. Onlar bittikten sonra, Temmuz 
ayından itibaren piyasaların ağır ağır oturmaya başladığını ve Ağustos ayın
da ekonomide hafifbir kıpırdanma olduğunu göreceğiz. Ekim ayından son
ra da bu kıpırdanmanın arttığını, ekonominin tekrar çalıştığını göreceğiz. 

Esnaf haklıdır; çünkü, şu andasattığı malı hangi maliyetle yerine kay
acağını bilmiyor. Biliyorsunuz, Anadolu'da adettir, baba hacca gider, oğ
luna dükkanı bırakır, döndükten sonra kasaya bakmaz, doğru gider raf
lara bakar; çünkü, kasadaki para onu ilgilendirmez, rafta mal eksiimiş mi 
eksilmemiş mi. Tezgahta mal azalmışsa, o zaman başarısızdır kendisi, reel 
sektör de, tabii, birtakım sıkıntılar içerisinde. 

Yalmz, tabii, burada, politik konuşmak pek yakışmaz; ama, ben, san
ki öyle bir şey hissediyorum ki, memleketimizin seçkin kitleleri, biz de 
ülkeyi azıcık idare edelim diyorlar. Laubali konuştuğum için özür diler
im. Ama öyle yağma yok. Türkiye'yi idare etmeye heveslenen, kendisi 
girmese bile, Amerika'da olduğu gibi, oğlunu kızını yetiştirsin politikaya 
soksun. Türkiye'nin seçkin insanları, hakikaten Türkiye'nin yönetiminde 
söz sahibi olmak istiyorlarsa, çocuklarını politikacı yetiştirsin. Sonra bun
lar partiye girerler, mücadele ederler. Öyle tepeden inme olmaz bu iş. İs
mail Cem'le beraber 1956'da Cumhuriyet Halk Partisi Teşvikiye Bucağını 
kurduk. Ben üniversitede asistan oldum diye Partiden istifa ettim, o 
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içeride kaldı, çıraklık, · kalfalık, ustalık, aşamalarını geçti, nihayet de, işte 
Dışişleri Bakanı oldu. Öyle tepeden inme yönetime talip olmak yok. 

Memleketi idare etmeye heveslenen, çoluğunu çocuğunu yetiştirsin 
politikaya soksun. Ne yapalım, politika, onurlu, güzel bir meslek. Dün
yanın her tarafında da politikacılar kınanır, karikatürlere konu olur, bu, 
Türkiye'ye mahsus bir şey değil. 

Böyle, kamuoyu yoklaması - mamuoyu yoklaması nerede yapsanız 
böyle çıkıyor, farklı çıkmıyor ki başka memleketlerde. 

Şimdi, millet enteresandır, kendi seçtiği adamı eleştirmeye bayılır; 
çünkü, nazının geçeceği başka adam yok ki, kime nazını geçirsin. Millet
vekili de kuzu kuzu dinliyor, ne yapsın. Gitsin de bir bürokrata söylesin, 
ağzının payını alsın, görür bakalım, kolay mı o iş. 

Efendim, son açıklamarn da, enflasyon ilerde ne olur konusudur. Şim
di, Mart ayı enflasyonunun zaten yüzde 1 O'un bir miktar da üzerinde ola
cağı belliydi. Nisan da o civarda çıkacak muhtemelen; geçen senenin 
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları aylık enflasyon rakam
ları çok düşüktü. Hatırlayacaksınız, bir ara, yüzde 1 'in de altına düştü enf
lasyon rakamı. Onun için, bu sene, kriz de olmasaydı, Ağustos sonuna 
kadar 12 aylık enflasyon rakamları her ay yükseğe gidecekti. Şimdi, daha 
da yükselerek gidecek. Benim tahminim, Ağustos ayı rakamı Eylül başın
da ilan edildiğinde, biz, yüzde 75'lik bir toptan eşya fiyatları enflasyon 
rakamını görebiliriz. Sonra, geçen sene Ekim, Kasım, Aralık, rakamları 
çok yüksek olduğundan Ekim'den itibaren enflasyonun boynunu eğmeye 
başladığını göreceğiz. Benim tahminim, yıl sonu enflasyonunun toptan 
eşya fiyatlarında 65 civarında, tüketici fiyatlarında 60 civarında olacağı, 
normal olarak, doların da o civarda olması gerekiyor. Hepimizin tahmini, 
yabancılar da dahil, doların yıl sonunda ı ,5 milyon lira ile ı milyon 400 
bin lira arasında bir yerde dengeleneceği. Eğer kendi kendimize sorun 
çıkarmazsak, etrafı telaşa vermezsek, ı milyon 400 bin sınırına daha 
yakın olur. Büyüme muhtemelen eksi 2 filan olacak; ama, herhalde, gele
cek sene hayli yüksek çıkacak. 

Şimdi, efendim, son cümle; ben bir makro ekonomistim; yani, olay
lara hem uzun vadeli hem toptan bakıyorum. Türkiye'nin önümüzdeki on 
yıl içerisinde ortalama yüzde 5,5-6 büyüyeceği muhakkak; belki arada bir 
kriz daha görebiliriz, ama, ortalamanın 5,5'ten aşağı düşeceğini zannet
miyorum. O da, hiç fena bir performans değil. 

Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz, sizi ayda bir 
buraya çağıralım. Yemek sonrası gayet iyi geldi. Gerçekten, iyi bir iyim
serlik havası verdiniz. inşallah, bunlar düş değildir. Bugün, artan petrol 
fiyatları, memur sıkıntıları, yürüyüşler, vesaire -bunlar psikolojik faktör
inşallah ortadan kalkar. Kamu açıklarımız, bankacılık sistemimizdeki 
hasarlar tamir edilir ve söylediğiniz geleceğe doğru gideriz. 

Çok teşekkür ediyoruz. 

Şimdi, uluslararası ekonomik kuruluşlarla bütünleşme sürecinde 
ulusal egemenlik sorununu, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnan Özer ele alacak. Bu, biraz, 
sabahki konuşmalar ile bu oturumu birleştiren bir konuşma da olacak. 

Buyurun Sayın Özer. 
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Pamukkale Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 

''ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARLA 

BÜTÜNLEŞME SÜRECiNDE ULUSAL EGEMENLİK SORUNU" 

Sayın Başkan teşekkür ederim. 

Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin giderek yakınıaşması önceleri belki 
üzerinde pek fazla durolmayan bir konunun birden önem kazanmasına yol 
açtı. Avrupa Birliği 'ne geçiş sürecinde Türkiye'nin karariılı ğı, ekonomik 
ve siyasal sorunların tartışılmasını gündeme getirdi. Bunlardan biri de 
ulusal egemenlik meselesidir. AB'ye katılmak ulusal egemenliğimizden 
vazgeçme anlamına mı gelmektedir? Ya da birtakım ödünler mi verilecek
tir? Egemenlik kısmen mi devredilecektir? AB 'nin üye ülkeleri bütünleş
me sürecinde bu sorunu nasıl çözmüşlerdir? 

Ben, konuşmama öncelikle egemenlik kavramını tanımiayarak 
açılımım yaparak başlamak istiyorum. Egemenlik kavramı tarihsel bir 
sürecin ürünüdür. Toplumsal ekonomik ve siyasal değişimlere bağlı 

olarak kavramın bir evrim geçirdiği söylenebilir. İlk çağlarda egemenlik; 
devletin belirgin bir niteliği olarak bilinmekteydi. Örneğin, Aristo'ya 
göre bu nitelik, bugünkü anlamı ile egemenlik değil otarşi yani kendi ken
dine yeterlilik idi. Başka bir devlete muhtaç olmadan toplum olarak yaşa
manın temeli olarak görülmekteydi (Eroğlu, 1987: 2). Orta çağın sonları 
ve yeni çağın başlarında egemenlik kavramı, kralların, ülke içinde kendi 
iktidariarına rakip olabilecek bir iktidar, ülke dışında da kendilerinden üs
tün bir kudret tanımadıklarını ifade eden bir hukuki formül olarak kul
lanılmıştır. 

* Ozgeçnıişi s. 109 
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Egemenlik kavramını ilk kez tanımlayan, onu sistemleştirerek belirli 
bir teori haline getiren Fransız hukukçusu Jean Bodin'dir. Bodin, 
egemenliği, "Bütün vatandaşlar ve tebaa üzerinde kanunla kısıtlanmayan 
en üstün iktidar" olarak tanımlamıştır. Ona göre; egemenlik, sınırsız ve 
mutlak bir iktidardır. Egemenlik aynı zamanda tektir, bölünemez ve dev
redilemez. Başka bir deyişle, belli bir ülke üzerinde ancak tek bir egemen 
kudret olabilir ve bu egemen kudret bölünemeyeceği gibi başkasına da 
devredilemez (Kapani, 2000: 56). 

Egemenlik deyiminin Fransızcadaki karşılığı olan "Souverainete" 
kelimesi, kökünü latincede "En . üstün iktidar" anlamına gelen 
"Superanus" sözcüğünden alır. Egemenlik bir defa, dış egemenlik ve iç 
egemenlik diye ikiye ayrılmaktadır. Dış egemenlikte, kısaca, devletin 
dışarıda başka hiçbir devlete tabi bulunmaması anlaşılır (Kapani, 
2000:58). İç hukukta (milli hukukta) en üstün kudret, milletler arası 
hukukta da bağımsız bir gücü ifade eder. Kısaca, egemenlik üstün devlet 
gücüdür, bir diğer deyimle, devlet gücünün her alanda üstün bir biçimde 
belirmesidir. Egemenlik aynı zamanda hukukidir, bir hukuk düzenine 
bağlıdır. Egemenlik başıboş bir kuvvet değildir (Tunaya, 1980 : 151 ). 

Egemenlik lügat anlamı ile hakimiyet, hükmeden, huyuran üstün gücü 
ifade etmekte, hakimlik, amirlik ve üstünlük anlamında kullanılmaktadır. 
Burada egemenlik deyimi iktidarın kendisini değil fakat onun belirli bir
takım karakteristik niteliklerini ifade etmektedir. Egemenlik; bu anlamıy
la devlet kudretinin bir vasfıdır. İkinci anlamıyla egemenlik, devlet ik
tidarının niteliğini değil fakat doğrudan doğruya kendisini, onun içeriğini 
ve kapsamını ifade eden bir terim olarak karşımıza çıkar. Milli egemenlik 
ise, bir milletin kendi kaderine hakim olarak, kendi geleceğini tayin etme 
gücünü elinde. bulundurması demektir. Yani bir milletin kendini idare et
mesi, kendine hükümet edecek heyeti seçmesi anlamına gelir. İç görünüşü 
itibarı ile demokratik rejimi, yani egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 
olduğunu ortaya koyarken, dış görünüşü ile de milletin özgür ve bağım
sız yaşamasını, yani dışa karşı millet birliğini ve bütünlüğünü ifade eder 
(Turan. 1999 : 31 0). 

Egemenlik, millet denilen varlığın, toplumun genel iradesidir. Bu 
irade üstün iktidar ve güç olarak millete aittir. Egemenliğin kaynağı, tan
rısal iradeye değil, milli iradeye dayanmaktadır. Millet iradesi ise birey
lerin iradelerinin toplamına eşit değildir. Bireysel iradelerin biraraya gel
mesinden, kaynaşmasından, sentezinden meydana gelmiştir. Milli 
egemenlik, milletin bölünmez iradesidir. Egemenlik, devletin unsuru ol
duğu kadar onun kişiliğinin de ifadesidir (Eroğlu, 1987 : 5). 
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Kısaca egemenlik; üstün hukuk kuralları ile sınırlandırılmış, bir 
ulusun dışa karşı bağımsızlık, içte ise en üstün, rakipsiz ve bağlayıcı em
retme, yönetme ve düzenleme gücüdür. Egemenlik kavramı günümüzde 
artık yeni bir içerik kazanmıştır ve hukuki sınırlar içinde hukuka kayıtlı 
bir yetkidir. Bu açıdan egemenlik kavramı belirli şeyleri yapabilmek im
kanını, yani bir yetkiyi ifade eder. Egemenlik hukuk alanı içinde ve yal
nızca hukuki sonuçlar doğuran belli işlemleri yapma yetkisidir (Kapani, 
2000: 57). 

Bu noktada egemenliğin kaynağı ve sahibi sorunu ile kimin tarafından 
nasıl kullanılması gerektiği problemine de açıklık getirilmelidir. 

"Egemenliğin kaynağı ve sahibi kimdir?" sorusuna tarih içerisinde 
farklı doktrinler tarafından farklı cevaplar verilmiştir. Fransız Dev
rimi'nden günümüze kadar varlığını sürdüren, milli egemenlik (Ulusal 
Egemenlik) ve halk egemenliği adları ile bilinen iki teoriye göre bu 
soruya cevap verilmeye çalışılmıştır. Her iki teoriye göre de, egemenliğin 
kaynağı ve sahibi, Devletin temel unsuru olan toplum (Millet ya da 
halk)'dır. Etik bakımdan egemenliğin ancak ve yalnız sahibi olan toplum 
ya da toplumun temsilcileri tarafından toplumun iradesine uygun olarak 
kullanılması gerektiği herhalde tartışmasızdır. Ancak bu teorilerden 
birinin ya da diğerinin Anayasada kabulü, farklı sonuçlar doğuracak 
mahiyettedir. 

Halk egemenliği anlayışı kaynağını,. bir ülkede yaşayan bireylerin 
somut iradelerinin toplamında bulmaktadır. Bu anlayışın J .J .Rousseau'ya 
göre saf şeklinde; böyle bir irade ve egemenliğin, temsil edilemeyeceği, 
devredilemeyeceği, bu nedenle doğrudan demokrasi öngörülmüş olmakla 
birlikte günümüze kadar bu teori temsile elverişli olacak şekilde evrim 
geçirmiştir. 

Milli egemenlik teorisi ise 1 789 Fransız ihtilali ve onu izleyen dönem
de ve hatta günümüze kadar savunulmuş ve anayasalarda uygulanmış, 
halk egemenliğine karşı bir teoridir. Buna göre millet, belli bir ülkede, 
belli bir anda yaşayan insanların toplamından ibaret olmayıp geçmişi ve 
geleceği de içine alan bir manevi birlik ve şahıstır. Dolayısıyla egemenlik 
millete aittir ve egemenliği halk kendisi prensip olarak doğrudan kul
lanamaz; ancak millet adına temsilcileri kullanabilirler. 

Kapani'ye göre, milli egemenlik teorisinin değişik bir türü "Halk 
egemenliği" teorisidir. Siyaset literatüründe çoğu zaman bu ikisi arasın
da bir ayrım yapılmadığı ve iki terimin de aynı anlamda kullanıldığı 
görülmektedir. Başlangıçta bu iki doktrin hem teorik hem de pratik 
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bakımlardan farklı demokrasi anlayışlarını yansıtan görüşler olarak or
taya çıkmıştır. Temel anlayıştaki farkı şöylece özetlemektedir: Milli 
egemenlik teorisinde, egemenliğin soyut bir bütün olarak kendisine 
manevi kişilik tanınan millete verilmesine karşılık halk egemenliği 
teorisinde egemenlik somut olarak belli bir zamanda milli topluluğu mey
dana getiren vatandaşlar kitlesine verilmiştir (Kapani, 2000 : 73). 

İki doktrinin saf mantık sistemleri bakımından ortaya çıkan ve klasik 
anayasa kitaplarında uzun boylu üzerinde durulan bu farkların 

zamanımızda pek önemi kalmamıştır. Zira günümüzde bu teorilerin pratik 
alanda geniş ölçüde birleştiğini ve kaynaştığını görmekteyiz. Bunun en 
açık örneğini ı 946 ve ı 958 Fransız anayasalarında bulmak mümkündür. 
2. Dünya Savaşı' ndan sonra yeni Fransız Anayasası hazırlanırken Kurucu 
Meclis'te milli egemenlik ve halk egemenliği teorilerinden hangisinin 
benimsenmesi gerektiği konusunda uzun ve hararetli tartışmalar olmuştu. 
Neticede anayasaya şu karma formülün geçtiği görülür: "Milli egemenlik 
Fransız halkına aittir" (Kapani, 2000 : 74-75) 

Bugün hala klasik teorilerin etkisi altında bulunan ülkelerde ve bu 
arada Türkiye' de daha çok milli egemenlik doktrini kabul edilmektedir. 
Fakat söylemek gerekir ki doktrinin bugünkü uygulanışı eskisinden bazı 
noktalarda farklı olup "Halk Egemenliği" teorisinin bazı unsurlarını da 
içine alır. (Oy kullanınanın bir hak olarak tanımlanması ve genel oy il
kesinin kabulü gibi) Böylece ı 8. Yüzyılın sonlarına doğru demokratik 
meşruluğa bir temel sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan bu görüşler, 
pratikte değişik şekiller almakla beraber, pozitif hukuka geçmiş ilkeler 
olarak zamanımıza kadar sürüp gelmiştir (Kapani, 2000 : 75). 

Bizim Anayasamız da esas olarak milli egemenlik anlayıştın benim
semiştir. Anayasanın 6/1. Maddesindeki "Egemenlik kayıtsız şartsız mil
letindir. " ifadesi bunu teyit etmektedir. Ancak Anayasamızın yukarıda 
açıklanan milli egemenlik anlayışını saf şekli ile kabul ettiği ileri sürüle
mez. Hukuk bilimi ve metodolojisinin sunduğu yorum teknikleri ve 
"Geliştirme ci yorum" yöntemi ile, anayasanın diğer kuralları, bütün 
olarak değerlendirildiğinde, bu görüşümüz doğrulanınaktadır. Ayrın

tılarına, egemenliğin kullanımı paragrafında değinilecektir. 

Özet olarak denilebilir ki, ı 982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi 
egemenliğin kaynağı ve sahibi bakımından, milli egemenlik; kullanılması 
bakımından ise halk egemenliği ve milli egemenlik anlayışı sentezini 
benimsemiştir. 
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Günümüzde uluslararası alanda "Egemen devlet" kavramı aydınlatıcı 
olmaktan uzaktır. Devletler hala egemenliklerine sıkı sıkıya bağlı gözük
melerine rağmen uluslararası a1anda egemenliklerini sınıriayacak yüküm
lülüklerin altına uluslararası anlaşmalarla girmektedirler (Erdoğan, 
ı 999: ı 3 ı). Birleşmiş Milletler Teşkilatı egemen devlet kavramını hareket 
noktası yapmıştır. Egemenlik hakkım saklı tutmak için de Birleşmiş Mil
letler Antiaşması'nda bir hüküm vardır. Antlaşmanın 2. Maddesinde yer 
a1an bu hüküm; "Özü itibariyle bir devletin ulusal yetki alanına giren 
konulara karışılamayacağı" ilkesini getirmektedir. Peki herhangi bir 
konunun ulusal yetki alanına girip girmediğini kim belirleyecektir? 
(Kapani, ı 996 : 93 ). 

Bir görüşe göre; her devlet ulusal yetki alanını bizzat kendisi tayin 
eder. Buna karşılık, bugün giderek yaygınlaşan ve paylaşılan görüşe göre 
ise; uluslararası hukukun veya antlaşmaların kapsamına giren konular, 
devletlerin özel yetki alanının (İç hukukun) sınırları içinde sayılamazlar. 
Devletlerin aralarında yaptıkları anlaşmaların alanı ve kapsamı açık ve 
bellidir. Bu anlaşma veya sözleşmelerle devletler kendi iradeleri ile bir
takım yükümlülük altına girerler. Her yükümlülük, egemenlik hakların
dan bir ölçüde vazgeçme, egemenliğin bir ölçüde sınırlandırılmasına razı 
olma anlamına gelir. Bu, açıkça söylense de söylenmese de böyledir. Kim 
derse desin, egemenlik kavramı bugün için eski mutlak anlamını yitirmiş 
bulunmaktadır (Kapani, 1996 : 93 ). 

Hemen hemen bütün devletler, kurallarını kendilerinin koymadıkları 
apaçık olan, uluslararası hukuka göre yükümlülükler üstlenmektedirler. 
Bundan da öteye, Avrupa Topluluğu üyesi olan devletler topluluk huku
kuna üstünlüğüne boyun eğmek durumunda oldukları gibi, uluslararası 
ortak insan hakları hukuku da devletlerin kendi takdirlerine göre kural 
koyma ve uygulama yetkilerini büyük ölçüde sınırlandırmaktadır 
(Erdoğan, 1999 : 13 ı). 

Yirmibirinci yüzyılın başında, en güçlü devletler bile karşılıklı bağım
lılığın gerçekleriyle yüzleşrnek zorundadırlar. Devletler ulusal sınırlara 
riayet etmeyen çokuluslu şirketler, sermaye akışları, mal ve hizmet 
dolaşımı gibi ekonomik problemlerle karşı karşıyadırlar. Bu sorunlara 
karşılık olarak, çoğu devlet şimdi bir uluslararası örgütler ağına ve 
egemenliği kısıtlayan anlaşmalara girmektedirler. Eski moda egemenlik 
anlayışlarının artık pek işe yaramaclığını kabul etmek zorundadırlar 
(Erdoğan, 1999: ı32). 
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Türk anayasalarında egemenlik kavramına nasıl yer verildiğine bakıl
dığında ise, öncelikle gerek 1961 Anayasası, gerekse 1924 Anayasaların
da Türk Devriminin temel prensiplerinden sayılan milli egemenlik ilkesine 
gereken önemin verildiği görülmektedir. Örneğin 1961 Anayasası 'nın 4. 
Maddesinde "Egemenlik kayıtsız, şartsız Türk milletinindir. Millet, 
egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle 
kullanır. Egemenliğin kullanılması Hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye 
veya sınıfa bırakılamaz; hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan 
almayan bir devlet yetkisi kullanamaz" demek suretiyle Anayasanın kayıt
sız şartsız millete ait olduğunun yanında Devlet yetkilerinin sınıriarım ve 
nasıl kullanılacağını da belirtmektedir. Bir hukuk devletinin zaruri bir 
sonucu olarak bu yetkiler ancak Anayasamn koyduğu esaslara göre kul
lanılabilecektir. Burada söz konusu olan egemenlik, devletler hukukundaki 
bağımsızlığı değil, devlet iktidarımn sahibi veya kaynağı olarak ifadesini 
bulmuştur. Bu anlamdaki egemenliğin sahibi millettir. 

1961 Anayasasındaki düzenleme, çağdaş demokratik rejimin gerek
lerine uygun bir düzenlemedir. Anayasadaki hükümler kişi diktatörlüğünü, 
faşizmi, zümre egemenliğini, oligarşik rejimi, proleterya diktatörlüğünü ve 
komünizmi reddeden bir demokrasi anlayışının ifadesidir. 1961 
Anayasası' mn lafzı ve ruhu, açık ve belirli bir şekilde hiçbir sımfın diğer 
bir sınıf üzerinde hakimiyet kurmasına hiçbir şekilde imkan ve fırsat ver
meyecek bir şekilde düzenlenmiştir. Egemenliğin bölünmezliği ve millete 
aidiyeti kadar, milli egemenliğin demokratik niteliği de bunu gerektirir. 

1982. Anayasasında ise, Anayasa komisyonu, milli egemenlikle ilgili 
maddenin gerekçesinde, milli egemenlik ilkesini, "İstikliil harbimizde, 
Atatürk' ün esas teşkilat hukukumuzun vazgeçilmez bir ilkesi olarak koy
duğu ve demokrasi rejiminin hukuki ifadesi olan bir kavramdır." diye 
değerlendirmiştir. Komisyon tarafından hazırlanan tasarının 5. maddesi 
1961 Anayasası 'nın 4. maddesini aynen almış ve ayrıca, "Milletlerarası 
yetkileri bulunan kuruluşlara üyeliği öngören antlaşmalar hükümleri sak
lıdır." fıkrası maddeye eklenmiştir. Başlangıç hükmünün S.fıkrası "Millet 
iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine 
ait olduğu ... " hükmüne yer vermekle, Anayasanın Cumhuriyet'in nitelik
lerini belirten 2. maddesinde yer alan "Başlangıçta belirtilen temel il
kelere dayanan" denilmekle, milli egemenlik hem Anayasadaki hukuki 
dayanağını bulmakta, hem de Cumhuriyetin dolaylı da olsa nitelikleri 
arasında yer almaktadır. 
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1982 Anayasası'nın 6. maddesi, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletin
dir. " hükmüne yer vermektedir. Bu madde Anayasanın temel direğidir. 
Devletin varlığı milli egemenliğin varlığına bağlıdır (Eroğlu, 1987 : 46-50). 

1961 Anayasası' nı yapanlar da "Milletin egemenliğini" aynı anlayışla 
Anayasanın temel ilkeleri arasına koymuş bulunmaktadırlar. 1982 
Anayasası bunu aynen aktarmıştır. Bu alışılmış ve yerleşmiş formülle 
ifade edilmek istenen şey, aslında siyasal iktidarın kaynağının halkta ol
duğunu belirtmekten ibarettir. Anayasa, sadece halktan gelen, halka da
yalı bir iktidar fikrini benimsediğini, bu ideale dönük olduğunu açıklamak 
istemiştir, o kadar. "Egemenlik. .. milletindir" deyiminin bunun ötesinde 
bir anlamı, klasik teori. ile bir ilişkisi yoktur. Kaldı ki, her şey bir yana, 
kanunların anayasaya uygunluğunun yargı denetimine bağlanmasını 

kabul eden bir anayasa, "Milli irade" edebiyatına hiç de elverişli sayıla
maz. Gerçekten, kanunun kendisinden daha üstün bir hukuk normuna ay
kın olduğu gerekçesi ile bir yargı organı tarafından iptal edilebilmesi ve 
geçersiz sayılabilmesi, hiç şüphe yok ki Rousseau' nun ve onun düşün
cesini benimseyenlerin akıllarının alamayacağı bir şeydir. Bu sistem 
"Millf iradenin karşısına hiçbir şey çıkamayacağı ve bu iradeyi temsil 
edenlerin sınırsız bir iktidara sahip oldukları" anlayışı ile taban tabana zıt 
olan, onu açıkça ve kesinlikle reddeden bir sistemdir (Kapani, 2000: 80). 

AB'nin oluşum sürecinde de egemenlik sorunu önemli bir tartışma 
alanı oluşturmuştur. 

1950'li yıllardan bu yana gelişen ve giderek derinleşen bir uy
gulamaya kavuşan süreç içerisinde belirgin iki yaklaşım rol oynamıştır. 
Avrupa'da egemenlik devrini de içeren derinlemesine ve bütüncül enteg
rasyon modelini öngören Federalİst yaklaşım ile Avrupa'yı geniş bir işbir
liği çerçevesi olarak algılayan Hükümetler arası (Intergovernmental) Bir
lik "Unionist" yaklaşım. Günümüz Avrupası işte bu iki fıkrin son 50 yıl 
içinde birbiri üzerinde yaptığı etkilerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır 
(Duna, 2000 : 704 ). 

Uygulamaya bakıldığında her iki fıkrin de dönem dönem ön plana çık
tığı, ancak federal bir merkezi otoritenin kurulmasının kolay olmadığı, bu 
alandaki kazanımların dar bir çerçevede kaldığı ve uzun zaman gerektir
diğini söylemek mümkündür. Siyasi otorite ve yetki, genelde ulus devlet
lerin tekelinde muhafaza edilmektedir (Duna, 2000 : 705). Borchardt, 
zamanı geçmiş , dokunulmaz ve bölünmez ulusal egemenlik kavramının, 
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yerini artık yeni bir anlayışa bırakmakta olduğuna işaret eder. Bu anlayışa 
göre, ulus-devlet sisteminin kendine özgü yetersizlikleri ve bir devletin 
ötekilere üstünlük kurmasının taşıdığı tehlikeler, ancak tek tek devletlerin 
egemenliklerini uluslar üstü bir topluluğun çatısı altında birleştirmeleri ile 
aşılabilir (Borchardt, 1995 : 27). 

Başlangıçta, üye devletler II. Dünya Savaşı sonrası gibi henüz yakın 
sayılabilecek bir dönemde yeniden elde ettikleri ve pekiştirdikleri ulus
devlet yapılarından tamamen vazgeçmeye ve bunu bir Avrupa federas
yonunun eline teslim etmeye istekli değildi. Bir kez daha federal bir yapı 
kurmayı zorunlu kılmaksızın konfederasyon temelindeki işbirliğinin 

ötesinde bir gelişme sağlayacak bir uzlaşma yolu bulma gereği doğdu. 
Bulunan parlak ve basit çözüm , kademelİ bir süreç içinde ulusal özerklik 
ve Avrupa federasyonu arasındaki uçurumu kapatmaya çalışmaktı. Üye 
devletlerden egemenliklerini birdenbire bırakmaları yerine, sadece 
egemenliğin bölünmezliği dogmasından vazgeçmeleri istendi 
(Borchardt, 1995 : 27). 

Bu noktadan sonra ortaya çıkan ilk sorun, devletlerin hangi alanlarda 
egemenliğin bir bölümünün uluslar üstü bir topluluğa bırakmaya hazır ol
duklarına karar vermekti. Sorunun cevabı Avrupa Birliği'nin kuruluşuna 
ilişkin anlaşmalarda yer almaktadır. Bu metinlerde topluluğun egemenlik 
yetkilerini kullanabileceği özel alanlar açıkça belirtilmektedir. Topluluğa 
ve kurumlarına anlaşmalarda yer alan hedeflere ulaşmak için gerekli ön
lemleri alma yönünde genel bir yetkinin tanınması söz konusu değildir. 
Bunun yerine, söz konusu yetkileri, niteliği ve kapsamı sınırlı yetki ver
me ilkesi uyarınca ilgili antlaşma hükümlerine dayanmaktadır. Üye dev
letler bu yolla devrettikleri yetkileri gözetim ve denetim altında tutabil
mektedir. Bütünleşmenin daha sonraki gelişimi ve izleyeceği yol 
konusunda sadece üye devletler karar verebilir: Üye devletler antlaş
maların "Efendileri" dir (Borchardt, 1995 : 27). 

Politika belirlemeye ilişkin birçok değişik alanda, topluluğa yasama 
yetkisinin devri, katı yapılara dayalı merkezi bir devlet kurma amacına 
dönük değildir. Birleşmiş bir Avrupa ancak tek tek ülkelerin, bölgelerin 
ve kültürlerin geçmişten gelen çeşitliliğinin korunması halinde gücünü ve 
canlılığını koruyabilir (Borchardt, 1995 : 27). 

AB Antiaşması'nda açıkça yer alan ve bir anayasa ilkesi düzeyine 
çıkarılmış olan yetki ikamesi ilkesinin temelinde yatan niyet de budur 
(Borchardt, 1995 : 27). Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısına bakıldığın-

72 



Prof. Dr. İnan ÖZER 

da, hem devletlerarası, hem de devletler üstü boyutların birarada sürdürül
meye çalışıldığını görebiliriz. Topluluklar Komisyonu uluslar üstü; AB 
Konseyi hükümetler arası; Avrupa Parlamentosu ise uluslar üstü ilginç bir 
yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı ikilem sadece kurumsal boyutta 
değil, konuları itibarı ile de Avrupa Birliği'nin önemli sorunlarından biri
ni oluşturmakta ve geleceğin şekillenmesinde etkili olmaktadır. Nitekim 
1992 Maastricht kararlan ile birlikte oluşan ve üç sütun üzerine kurulması 
öngörülen Avrupa'da sadece birinci sütun yani Ekonomik ve Parasal Bir
lik, egemenliğin devrini de içeren ulus-devlet üstü "Supra- national" bir 
hüviyete sahiptir. Diğer ikisi Savunma ve Dış Politika ile Adalet ve İçiş
leri sütunları bugün için hükümetlerarası "Intergovernmental" bir boyut
tadır (Duna, 2000 : 705). 

Avrupa kesin sınırlar, belirlenmiş insan gruplan veya tartışılmaz değer 
sistemleri değildir. Avrupa sürekli gelişim halinde olan bir süreçtir. 
Günümüz Avrupa'sımn kuruculanmn en önde gelen siması olan Jean Man
net, ''Avrupa bir anda ve tek bütün olarak yaratılmayacaktır, somut 
kazanımlarla ve öncelikle de facto dayanışma ile gerçekleşecektir. " derken 
bu ikilemi de izah etmekle birlikte amaç, devletler üstü bir rejim veya or
ganizasyonun oluşumudur. Avrupa entegrasyonu fikri geniş bir siyasi yel
pazeye cazip gelebilecek esneklikte oluşmaktadır (Duna, 2000 : 704 ). 

Gerçekten de Avrupa Birliği adım adım daha ileri entegrasyon düzey
lerine yönelmekte ve adı ne şekilde konulursa konulsun federal bir yapıya 
yönelmektedir. Uzmanlar bu durumu, "Egemenliğin devrinden ziyade, 
belirli bir görevi birlikte yerine getirmek amacı ile egemenliğin bir mik
tarından ortak bir havuz oluşturmak" olarak ifade etmektedir (Duna, 
2000: 705). 

Böylelikle, örneğin kömür ve çelik üretimi veya tarım politikaları, 
ulusal kontrol ve karar alma sürecinden çıkartılarak, herhangi bir ulus 
devlet gözetiminde olmayan fonksiyonel bir kuruma devredebilmektedir 
(Duna, 2000 : 705). 

Birkaç ülke tarafından ulaşım, petrol veya benzer konularda baş
latılabilecek bir yaklaşım ileride diğer ülkeleri içine alabileceği gibi, 
tereddütü olanların ayrılmasını da mümkün kılar. Dahası, üyeliği çeşit
lendirerek, bazı ülkelerin belirli konularda, diğerlerinin ise başka konular
da biraraya gelmesini öngörür ki katı siyasi düzenlernelerin bu tip seçim
leri engelleyeceği açıktır. "Değişken hızlı" Avrupa'nın ana fikrini bu yak
laşım oluşturmaktadır (Duna, 2000: 705). 
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_ Türkiye Cumhuriyeti, kurulmasından bu yana kendisini ilgilendiren 
uluslararası kurumların aktif katılımcıları arasında yer almış ve bu bağ
lamda Avrupa Birliği'nin günümüze kadar uzanan gelişme sürecini de iz
leyerek, entegre olmaya çaba göstermiştir. Egemenlik devri Türkiye'nin 
yöneticileri için önemli bir sorun olmamış ve örneğin savunma konuların
da NATO'ya üye olarak bunun en belirgin örneklerinden birini sergilemiş
tir. Bugün de Avrupa savunmakimliğinin giderek oluşması, toplu savun
ma "Collective defense" kavramına yeni bir boyut getirmekte ve AB'nin 
savunma anlayışının ve dolayısıyla NATO'nun bu süreçte yeniden tanım
lanmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin Avrupa savunma sis
teminin bir parçası olarak egemenlik paylaşımının fonksiyonalist bir an
layışla yerine getirmesi beklenmektedir (Duna, 2000: 706). 

Kaldı ki egemenlik devrinin en üst örneğini Türkiye, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'ne kişisel başvuru hakkını tanımakla gerçekleştirmiş 
ve hiçde yanlış bir iş yapmamıştır (Duna, 2000:706). 

Önemli olan egemenlik kavramının geleneksel tanımlarına sıkı sıkıya 
sarılarak küresel gelişmelerden uzaklaşmak değil, tersine, kavramı ulusal 
çıkarlarımız için dinamik bir şekilde kullanmak üzere mevcut süreçlere 
katılmaktır (Duna, 2000: 706). 

Avrupa Birliği'ne tam üye olan bir ülke, birliği kuran antlaşmaların 
oluşturduğu hukuk düzenini aynen benimsemekte ve egemenlik yet
kilerinin bir kısmının, birlik organlarınca kullanılmasını kabul etmektedir. 
Bu organların tasarrufları arasında tüzük, yönetmelik, karar, tavsiye ve 
görüşler yer alır. Bunların üye ülkelerin tümünde yürürlüğe girmesi için 
birlik resmi gazetesinde yayınlanması yeterlidir. 

Yolun başlangıcındaki bu oluşumların AB'yi oluşturacağı tahmin edil
miyordu. Fakat bugün son derece ileri bir bütünleşme vardır. Çünkü bir 
ulusal bir devlette bulunabilecek bütün kurumlarAB'de de vardır ve artık 
tam bir olgunluğa ulaşınaya başlamıştır. Bu kurumlar, parlamento, kon
sey-hükümet, sayıştay, merkez bankası, adalet divanı gibi temel kurumlar 
Avrupa Topluluğu'nun bünyesini oluşturmaktadır. AB'nin ilke olarak 
kabul ettiği bazı kriterler vardır ve yeni üye olmak isteyen ülkeler mutlaka 
bu kurallara uymak zorundadır. Bunlar, Amsterdam Kriterleri, Maastrich 
Kriterleri, Kopenhag Kriterleridir. 

Bu temel kriterler, ekonominin genel yapısından, demokrasi, insan 
hakları ve sosyal yapının düzenlenmesine kadar geniş bir boyuttadır. Ay
rıca üye ülkelere ve aday ülkelere empoze edilen müktesebatın uyumlaş-
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tınlması da göz önüne alındığında ulusal devletlerin, egemenlikle ilgili 
birtakım soru işaretleri ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 

Bu çerçevede; Türkiye AB'ye aday ülke olmakla ve üye ülke olmayı 
ümit etmekle, egemenliğini kaybedeceği konusu uzun süredir tartışılmak
tadır. AB'ye aday ülke olmakla karşı karşıya kalınan sorun, bazı ulusal 
yetkilerin AB'ye devridir. Burada çerçeveyi belirleyen, yukarıda da ana 
hatları açıklanan Maastrich, Amsterdam, Kopenhag Kriterleri ve. diğer or
tak yasalardır. Bu çerçevede şu anda aday ülke olarak Türkiye b!rtakım 
karar mekanizmaianna katılmadan alınan kararlaramuhatap olmaktadır. 
Fakat ilişkiler her zaman karşılıklı müzakerelerle yürümektedir ve anlaş
ma zemini oluşturulmaktadır. Türkiye'nin istemediği hiçbir şey uygulan
mamaktadır. Dolayısıyla Türkiye, egemenliğiniAB'nin isteklerine bırak
mamıştır. Fakat şu unutulmamalıdır ki, AB'ye üye olmak isteyen Tür
kiye'dir ve AB'ye üye ülke olmaktan büyük çıkarları vardır. Bu çıkarlar 
hem sosyal, siyasal hem de ekonomik alandadır. 

AB'ye üyeliğimiz Türkiye'ye yeni bir hedef sunacak ve yapısal, siyasi, 
ekonomik, sosyal yaşamın bütün yönlerinde daha yüksek rasyonellik 
düzeyine ulaşma imkanını genişletecektir. Ülkemiz daha ileri bir dem ok
rasiyi, siyasal, toplumsal ve bireysel ilişkileri her alanda gerçekleştirmenin 
yolunda ilerlerken, AB adaylığının hızlandırıcı, kolaylaştıncı dinamik
lerinden, AB'nin bilgi ve deney birikiminden yararlanacaktır. (Cem, 2000: 
479-480) Avrupa'nın geleceğinin alacağı şekli bugünden kestirebilmek, 
yapısı gereği mümkün olamamaktadır. Önemli olan Avrupalılar arasında 
en geniş ortak çıkar sahalarını tedricen yaratmak, bunlara ortak demokratik 
kurumlar ile hizmet sunmak ve bu kurumları gerekli egemenlik hakları ile 
donanımlı kılmak gerekmektedir (Duna, 2000: 706). 

AB'nin halihazırdaki yapısının idamesinin üye devletlerin egemenlik
lerinden önemli ölçüde feragat etmelerine bağlı olduğu bir gerçek olmak
la beraber, bir uluslar topluluğu modelinde bağımsızlığın, yasama özerk
liğinin ve piyasa aktörlerinin bağımsız karar alabilmesi için sadece ik
tisadi anlamda değil, hukuki ve siyasi anlamda da rekabetçi seçenekleri 
açık tutması ölçüsünde değerlidir. Başka bir ifadeyle, bireysel özerklik ve 
özgürlüğü desteklemeyen bir ulusal egemenlik anlayış ve pratiğinin her
hangi bir insani değeri yoktur (Erdoğan, 2000 : 621 ). 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa, 
egemenlik yetkilerinin bir kısmını da olsa Birliğe "Süresiz" olarak devret
mek zorundadır. 
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Kanımızca T.C.'nin AB'ye girmesi, küreselleşen dünyada gelecekteki 
ulusal çıkarlarımız ve topluluk içerisinde hak ettiğimiz yeri alabilmemiz 
için gereklidir. Bunun için T. C. Anayasasında gereken değişikliklerin bir 
an önce yapılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak geleneksel anlamdaki egemenlik anlayışı günümüzde 
katı bir biçimde uygulama alanı bulamamaktadır .. Gerek küreselleşme, 
gerek devletler üstü kurumların etkinlik kazanması ile ülkelerin birtakım 
egemenlik yetkileri sınırlanmaktadır. Ulus-devlet anlayışı da bu değişime 
ayak uydurarak bu kısıtlamalara razı olmaktadır. Bugün bazı tavizler veril
miş görünse de, bunlar zaten Türkiye'nin yapması gereken ekonomik, 
siyasal ve sosyal reformları içermektedir. Türkiye ya bunu tercih edecek
tir, ya da sorunlarla boğuşup enerjisini bu alanda harcayacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özer. 

Gerçekten, herhangi bir iktisadi ya da siyasi bütünleşmeye girilirken, 
belki de en önemle üzerinde durulacak konu, egemenlik haklarının devri 
meselesi. Bu konuyu Sayın İnan Özer, tarihsel geçmişi, teorik temelleri ve 
Türkiye pratiğini ele alarak kapsamlı bir şekilde ortaya koydu. An
ladığımız o ki, ülkemiz bu konuda çok büyük dirençler göstermeyecek. 
Sabahki oturumlarda, hukuk alanında da büyük örtüşmelerin var ol
duğunu öğrenmiştik. Belki, idam cezası ve azınlık hakları gibi, Sayın Öz
budun Hocaının önemle vurguladığı konular hallolursa, herhalde, ulusal 
egemenliğin devri konusunda ya da uluslarüstü bir entegrasyona üye ol
mada bir anlamda egemenliği paylaşma konusunda, Türk toplumunda bir 
irade belirmesi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi, konunun biraz daha 
ekonomik yönüne geliyoruz. 

Biliyorsunuz, Nice Zirvesinde, Avrupa Birliği, 27 Avrupa ülkesinden 
oluşacak 21 inci Asır Avrupasının siyasal coğrafyasını bir anlarnda çizdi. 
Türkiye'nin, bu coğrafyanın neresinde olacağı henüz belli değil; ancak, 
sabahki açış konuşmamda da vurgulamaya çalıştığım gibi, muhakkak 
olan bir şey varsa, o da, 21 inci Asrın ilk çeyreğinde, bu coğrafyada, 
ekonomik, siyasal ve askeri birlik bazında bütünleşmiş, federal veya kon
federal yapıda dev bir sanayi ve bilgi toplumunun oluşacağı. Bu oluşu
mun dışında kalması durumunda ise, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'yle 
gümrük birliği ilişkisine rağmen, Avrupa ekonomisiyle bağları zayıf
layacaktır. Türkiye, ekonomik gelişme alamnda, Yunanistan, Portekiz ve 
İspanya'yla bir anlamda girdiği yarışta uğradığı ağır yenilginin bir ben
zerini, bu sefer de eski Sovyet Bloku üyesi devletlerle yaşayacaktır. Yeni 
katılanlar da bizi geçmiş olacaklardır. Bu bakımdan, entegrasyonun ne 
kadar önemli olduğu ve bizim nasıl bir yol ayrımında olduğumuz ortaya 
çıkıyor. 

Sayın Hocam, Sübüdey Togan, bu konularla uzun yıllardır yakından 
uğraşan değerli bir bilim adamı; kendisi, uzun yıllar, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra, şimdi Bilkent Üniver
sitesinde öğretim üyesidir. Bize, Avrupa entegrasyonu ve Türkiye-AB 
ilişkileri, Avrupa Topluluğu ilişkileri konusunda bilgiler vereceklerdir. 

Buyurun efendim. 
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi 

"AVRUPA ENTEGRASYONU VE TÜRKİYE" 

Teşekkür ederim. Sayın Başkan. 

Küreselleşmenin önem kazandığı bugünkü dünyamızda görülen 
önemli bir gelişme iktisadi bölgesel entegrasyon hareketlerinin hız kazan
ması dır. Bu hareketler arasında en başarılı olanı şüphesiz ki Avrupa Bir
liği (AB) dir. Avrupa entegrasyonu ile Türkiye-AB ilişkilerinin incelen
diği bu tebliğde konu üç başlık altında ele alınmaktadır: AB üyeliğinin 
hak ve sorumlulukları, Avrupa ticaret sisteminde öngörülen gelişmeler, ve 
Türkiye için AB üyeliğinin iktisadi maliyet ve yararları. 

1. AB Üyeliğinin Hak ve Sorumlulukları 

Bilindiği gibi bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olması durumunda 
üyelik ülkeye sekiz türlü sorumluluk ve hak getirmektedir. Bu sorumluluk 
ve haklar şu şekilde sıralanabilir: 

1. Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin Birlik içinde serbest 
dolaşımı; 

2. AB ortak gümrük tarifesi ile ortak dış ticaret politikasına uyum; 

3. AB Ortak Tarım Politikası'na uyum; 

4. Ticari konularda hukukun armonizasyonu ve AB müktesebatına 
uyum; 

5. Avrupa Para Sistemi ile ileride söz konusu olacak para sistem
lerine katılma; 

* Özgeçmişi s. ll O 
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6. AB müktesebatının üye ülkeler tarafından tam olarak uygulan
masını sağlamaktan sorumlu olan uluslarüstü bir sistemin kabul edil
mesi; 

7. AB kamu ihaleleri politikalarına uyum; 

8. AB kasasına yapılacak katkılar ve AB' den sağlanacak fonlar. 

Söz konusu sorumluluk ve haklardan birinci koşul şu şekilde açık
lanabilir. Birlik içinde ticarete uygulanan gümrük vergileri ile gümrük 
vergisine eş etki yapan tüm diğer vergi ve fonlar sıfırlanacaktır. Ancak, 
serbest ticaretin bu durumda bile sağlanamadığı görülmektedir. Ülkeler 
ticareti sınırlamak için çeşitli önlemler alabilmektedir. Bu önlemler ül
kelerin değişik teknik standartlar, kamu ihale yöntemleri, katma değer 
vergisi ve gider vergisi oranları, ulaştırma ile ilgili kısıtlamalar, ve· ser
maye piyasasında çeşitli kontroller uygulamaları ve Topluluk Hukuku'
nun değişik şekillerde yorumlanması şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 
Gümrük vergisi dışındaki tüm diğer kısıtlamalar tarife dışı engeller olarak 
tanımlanmaktadır. AB üyeliği ticareti engelleyen tüm tarife ve tarife dışı 
engellerin kaldırılmasını gerektirmektedir. 

Ekonomilerdeki mallar genellikle üç başlık altında toplanmaktadır. 
Bunlar tarımsal mallar, sınai mallar ve hizmetlerdir. Üyeliğin birinci 
koşulu altında serbest ticaret sınai malların ticareti ile sınırlı değildir. Ser
best ticaret tarımsal mallar ile hizmetleri de kapsamaktadır. Bilindiği gibi 
bankacılık, sigortacılık ve telekomünikasyon gibi sahalar son zamanlara 
kadar rekabetin nisbeten az olduğu piyasalar olmuştur. Teknolojik geliş
me sonunda bu piyasalar da rekabete açılmıştır. 

Avrupa Topluluğu'nu kuran Roma Antiaşmasında hizmetlerin serbest 
dolaşımına ilişkin hükümler 59 ila 66. maddeler arasında yer almaktadır. 
Hizmetlerin serbest dolaşımı ayrıca antlaşmanın yerleşme hakkına ilişkin 
hükümlerine tabidir. Hizmetlerin serbest dolaşımında ana hedef hizmet 
sunuınunda şirketlere ve farklı üye ülke vatandaşlarına ilişkin tüm kısıt
lamaların kaldırılmasıdır. 

AB içinde hizmetler sektöründe ulaşılan nokta, bir üye ülke mev
zuatına göre faaliyet gösteren bir hizmet sunucusunun tek pazar içerisin
de herhangi bir ülkede hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan hizmet sunabil
mesini sağlamaya yöneliktir. Bu da üye ülkelerin birbirlerinin kurallarını 
karşılıklı olarak tanımaları prensibine dayanmakta ve ulusal mevzuatlarla 
getirilen minimum kriterlerin uyumlaştırılması zorunluluğunu getirmek
tedir. Topluluk içinde mali hizmetlerin serbest dolaşımı gerçekleşmiş 
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durumdadır. Turizm alanındaki serbesti, Maastricht Antlaşmasının yürür
lüğe girdiği 1993 yılından itibaren ivme kazanmıştır. İç ticaretteki dağıtım 
hizmetlerinde serbesti ı 964 yılında sağlanmıştır. Bu alanda esas sorun 
rekabettir. Görsel-işitsel hizmetlerde mevzuat çalışmaları tamamlanmış 
ve serbest dolaşım büyük ölçüde gerçekleşmiş durumdadır. Örneğin 
telekomünikasyon hizmetleri 1 Ocak ı 998 tarihinden itibaren tamamen 
serbestleşmiştir. Mesleki hizmetler alanında konu diplomaların karşılıklı 
tanınması alanında çıkarılan direktiflerin üye ülkelerin iç mevzuatına 
dahil edilme hızına bağlıdır. Ulaştırma alanında ı 980'li yılların sonuna 
kadar önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. Kara ulaştırmasında tam ser
besti için 1993 yılında karar alınmıştır. Aynı yönde bir karar, hava ulaş- · 
tırması için 1997 yılında alınmıştır. Bu iki alanda da kabotaj, ilke olarak 
kaldırılmıştır. Deniz ulaştırmasında tam serbesti için 200 ı yılına kadar 
bir takvim belirlenmiştir. 

Yukarıda belirtilen koşullara ilaveten üyeliğin birinci koşulu işgücü ve 
sermayenin ilgili ülkeler arasında serbestçe dolaşabilmesini öngörmek
tedir. 

AB üyeliğinin ikinci koşulu, üye ülkelerin AB 'nin ortak gümrük tari
fesini kabul etmesini ve söz konusu ülkelerin dış ticaret konusunda ortak 
dış ticaret politikaları uygulamalarını gerektirmektedir. AB, dış ticaret 
konusunda çeşitli ülkeler ile değişik anlaşmalar imzalamış bulunmaktadır. 
Üye olan bir ülke tüm bu anlaşmaları kabul etmek ve bundan sonra AB 
tarafından imzalanacak olan tüm ticaret anlaşmalarına uymak durumun
dadır. 

Bilindiği gibi AB ortak tarım politikasının temel amacı, tarım sek
töründe gelirin düşmesini önlemek ve bu sektördeki geliri mümkün ol
duğu kadar kabul edilebilir bir düzeyde tutmaktır. AB bu amaca son 
zamanlara kadar değişken vergi ve gümrük tarife politikaları ile ihracat 
sübvansiyonlarını kullanarak fıyat destekleme yöntemi ile ulaşınaya 

çalışmış, ve tarım mallarının yurt içi fıyatlarını genel olarak dünya fıyat
larının üstünde tutmuştur. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar AB de 
tarım malları fiyatının ortalama olarak dünya fıyatlarının yüzde 49 üzerin
de turulduğunu göstermektedir. Son zamanlarda AB bu konudaki poli
tikasını büyük ölçüde değiştirmiş bulunmaktadır. AB, fiyat destekleme 
politikalarından vazgeçerek doğrudan gelir desteği sistemine geçmeyi ön
görmektedir. Bu süreç halen başlamış bulunmakta ve sürecin önümüzdeki 
yıllarda hızlanarak devam etmesi beklenmektedir. 
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Üyeliğin dördüncü koşulu olan AB müktesebatına uyum hukuk sis
teminin AB hukukuna uyumunu kapsamaktadır. AB'ye üye ülkeler reka
bet politikaları, sınai ve fikri mülkiyet hakları, sınai standartlar, işgücü ile 
ilgili standartlar, çevre standartları, ve anti-damping uygulamaları ile il
gili kuralları ortak olarak belirlemektedirler. Üye ülkeler ortak belirlenen 
bu kurallara uymak zorundadırlar. Örneğin çevre konusunda AB 10.000 
ve daha fazla nüfusu olan yerleşim birimlerinin kanalizasyon sistemleri
nin olmasını ve atık suların arındırılmasını istemektedir. AB atık suların 
arındırılması konusunda çok ayrıntılı koşullar geliştirilmiştir. Üye olan bir 
ülkenin tüm bu koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. 

AB'ye üye olan ülkelerin zaman içinde Avrupa Para Sistemine katıl
maları beklenmektedir. Maastricht Antiaşması bu konuda dört koşul 
geliştirmiştir. Bu koşullar ülke borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılanın 
yüzde 60'ından fazla olmaması, kamu sektörü fınansman açığının gay
risafi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünü geçmemesi, enflasyon oranının Top
lulukta enflasyon oranı en düşük üç ülkenin enflasyon oranından yüzde 
1.5 tan fazla olmaması, ve faiz haddinin en düşük enflasyon oranlı üç ül
kenin faiz oranlarından yüzde 2 fazla olmaması koşullarıdır. AB son 
zamanlarda yeni üyelerin bu koşulları sağlamasını istemektedir. 

Üyelik ile ilgili altıncı koşul AB müktesebatının uygulanmasının 
denetlenmesi ile ilgilidir. Bu konuda Adalet Divanı en yüksek hukuksal 
organ niteliğindedir. Divan, kararları temyiz edilemeyen ve bağlayıcı olan 
bir adli merci sıfatıyla Topluluk, hukuk düzeni dahilinde meydana gelen 
hukuki ihtilafları hukuk kurallarına ve adalete uygun olarak çözmek iş
levini yüklenmiştir. 

Üyeliğin yedinci kuralı, kamu ihaleleri ile ilgili olan kuraldır; AB, 
kamu ihalelerinde uygulanacak olan tüm yöntemleri açık olarak belir
lemiş bulunmaktadır. Şeffaflığın önemli bir kıstas olarak alındığı bu sis
temde amaç, rekabeti artırarak kamu alımlarının en ucuza gerçekleştiril
mesini sağlamaktır. 

Üyelik ile ilgili bir diğer koşul, AB kasasına yapılacak katkılar ile il
gilidir. Bilindiği üzere Topluluk gelirleri üye ülkelerin milli gelirlerinin en 
fazla yüzde 1.27'sini oluşturabilir. Halen oran yüzde 1.1 civarındadır. Bu 
gelirler üye ülkelerin katma değer vergisi, üçüncü ülke ticaretinde alınan 
gümrük vergileri ve milli gelirin bir oranı olarak belirlenen katkılardan 
oluşmaktadır. Topluluğun sağladığı gelirlerin büyük bir kısmı ortak tarım 
politikasının finansınanına giderken, önemli olan diğer bir kısmı yapısal 
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fonlar çerçevesinde Birlik içinde fakir bölgelerdeki fiziki ve beşeri ser
maye yatırımlarının fınansmanında kullanılmaktadır. 

2. Avrupa Ticaret Sisteminde Öngörülen Gelişmeler 

Bilindiği üzere AB 1989 öncesinde parasal birliği gerçekleştirmeye 
çalışmaktaydı. O sürede AB'nin genişlemesi söz konusu değildi. AB' de 
genişleme süreci Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra başlamıştır. 
Üyelik için ilk müracaat eden ülkeler EFTA ülkeleri oldu ve EFTA ül
kelerinden Avusturya, Finlandiya ve İsveç Ocak 1995'ten beri üye olarak 
AB'nin karar alma mekanizmasında yerlerini aldılar. Diğer EFTA üyeleri 
olan İzlanda, Lichtenstein ve Norveç ile AB arasında ''Avrupa Ekonomik 
Alanı" anlaşmaları imzalanmış bulunmaktadır. Bu anlaşma ile ilgili ül
keler tarım sektörü dışında AB 'nin tüm kurallarını kabul etmiş bulunmak
tadır. Söz konusu ülkeler ile AB arasında ticaret tarım sektörü dışında 
tamamen serbestir. ''Avrupa Ekonomik Alanı" anlaşmasını yapılan 

referandum sonunda kabul etmeyen İsviçre ile AB arasında son zamanlar
da serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Orta Avrupa ülkelerinden Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya AB 
ile 1990'lı yılların başında ''Avrupa Anlaşma" larını imzalamışlardır. Ay
nı durum Estonya, Litvanya ve Latvia'dan oluşan Baltık ülkeleri için de 
geçerlidir. Bu ülkelerin kısa bir süre sonra AB'ye üyelikleri kesinleşmiş 
bulunmaktadır. 2000 yılımn Aralık ayında yapılan Nice zirvesinde bu ül
kelerin AB karar alma sürecinde hangi koşullar ile katılacakları belirlen
miş bulunmaktadır. Doğu Avrupa ülkelerinden Bulgaristan ve Romanya 
da AB ile ''Avrupa Anlaşma" larını imzalamışlardır. Ancak, bu ülkelerin 
AB üyeliklerinin daha uzun süre alabileceği belirtilmektedir. 

Burada vurgulanması gereken husus, söz konusu tüm Orta ve Doğu 
Avrupa ülkelerinin yukarıda sekiz başlık altında belirtilen koşulları sağ
lamak için 1990'lı yıllarda üstün çaba göstermiş olmalarıdır. Tüm ülkeler
de siyasi otorite, koşulların en kısa zamanda sağlanması için büyük gay
ret göstermiş ve ülkeler AB üyeliğini en kısa zamanda gerçekleştirebil
mek için bu çalışmalara yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Diğer taraftan AB Akdeniz ülkelerinden Türkiye ile Gümrük Birliği 
kararını imzalamış bulunmaktadır. Helsinki zirvesinde Türkiye'nin diğer 
adaylada eşit haklara sahip aday ülke olması kararlaştırılmıştır. Akdeniz 
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ülkelerinden İsrail, Tunus, Fas, Filistin ve Mısır AB ile "Serbest Ticaret 
Anlaşmaları" imzalamışlar, yakın bir gelecekte de Cezayir, Lübnan, Ür
dün ve Suriye'nin de AB ile Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamaları 
beklenmektedir. Bu anlaşmalar ile 20 ı O yılında sınai mallarının ticareti 
Akdeniz ülkeleri ile AB arasında tamamen serbest olacaktır. 

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Rusya Federasyonu, Ukrayna ve 
Beyaz Rusya AB ile "Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması" imzalamışlardır. 
Bu ülkelerin de 2000'li yıllarda AB ile serbest ticaret anlaşmaları im
zalamaları beklenmektedir. AB Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden 
Kazakistan gibi diğer ülkeler ile "Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması" im
zamış bulunmaktadır. Ancak bu anlaşmalarda ileride imzalanabilecek 
olan serbest ticaret anlaşmalarından bahsedilmemektedir. 

Belirtilen anlaşmalarda öngörülen koşulların gerçekleşmesi dururnun
da iyimser bir tahminle 20 ıs yılı civarında Fas'tan Sibirya'ya, Finlan
diya'dan Mısır'a uzanan bir alanda sanayi mallarının ticareti tamamen ser
best olacaktır. Tekstil ve giyim ile demir çelik ürünleri ticareti dahil tüm 
sanayi malları serbest ticaret kurallarına tabi olacaktır. 

3. Türkiye için AB Üyeliğinin İktisadi Maliyet ve Yararları 
Gümrük birliğinin kurulması ile Türkiye ile AB arasında sınai malları 

serbestçe dolaşmaya başlamıştır. Bu çerçevede ülkeler arasında sınai mal
larda kota uygulamalarına son verilmiş ve gümrük vergileri ile gümrük 
vergilerine benzer tüm vergi ve fonlar sıfırlanmıştır. Ayrıca Türkiye üçün
cü ülkelerden yaptığı ticarette Topluluğun ortak gümrük tarifesini uy
gulamaya başlamıştır. Bu değişikliklere ilaveten Türkiye 200 ı yılına 

kadarAB'nin imzalamış olduğu tüm tercilıli ticaret anlaşmalarına uyum 
sağlamayı kabul etmiştir. 

AB'nin imzalamış bulunduğu tercilıli ticaret anlaşmaları Topluluğun 
EFTA ülkeleri ile imzalamış olduğu Avrupa Ekonomik Alanı Anlaş
masını, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile imzalamış olduğu Avrupa An
laşmalarını, Akdeniz ülkeleri ile imzalanan serbest ticaret anlaşmalarını, 
Afrika-Karayipler-Pasifik ülkeleri ile imzalanan ticaret anlaşmalarını, ve 
Üçüncü Dünya Ülkeleri ile imzalanmış bulunan Genel Tercihler Sistemi 
anlaşmalarını kapsamaktadır. Bu anlaşmalara Türkiye aynen uymak 
durumundadır. Bu çerçevede Türkiye bugüne kadar EFTA ülkeleri, Orta 
ve Doğu Avrupa ülkeleri ve İsrail ile serbest ticaret ticaret anlaşmaları im
zalamıştır. Türkiye'nin diğer anlaşmaları da imzalaması beklenmektedir. 
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Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü üzere Türkiye'de sınai mal
larının AB'den ithalatı serbest şekilde gerçekleşmektedir. Tekstil ve giyim 
eşyalarının üçüncü ülkelerden ithalatında Türkiye AB'nin kurallarını uy
gulamaya başlamış ve çeşitli üçüncü ülkeler ile karşılıklı miktar kısıt
lamaları anlaşmaları imzalamıştır. 

Gümrük Birliği kararına göre taraflar arasında tarım mallarımn serbest 
ticareti Türkiye'nin, ulusal tarım politikasını Topluluk Ortak Tarım 
Politikasına (CAP) uyum sağlaması ile sağlanacaktır. Ortak tarım poli
tikasına uyum halen sağlanamadığından Türkiye tarım sektörünü koru
maya devam etmektedir. Bu sektördeki koruma oranları bilindiği üzere 
çok yüksektir. Diğer taraftan Gümrük Birliği kararında hizmet ticareti 
üzerinde hiç durulmamıştır. 

AB ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye-AB arasındaki ser
best ticaret yalnızca sınai mallarını kapsamaktadır. Ancak sınai malları 
gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 21.6'sını oluşturmaktadır. 
GSYİH içinde tarım sektörünün payı yüzde 14.1, hizmet sektörünün payı 
ise yüzde 64.3 tür. Tarım malları ve hizmetler için Türkiye-AB arasında 
serbest ticaret söz konusu olmadığından AB-Türkiye arasındaki ticarette 
GSYİH'nın yüzde 78.4'ü için korumacılık devam etmektedir. Türkiye'nin 
AB'ye üye olması durumunda bu sektörlerin de dışa açılması ve liberal bir 
yapıya kavuşması gerekmektedir. 

İlk olarak tarım sektörünü ele alalım: Bilindiği üzere Türkiye tarım 
sektörünü dış rekabete karşı yüksek gümrük tarifeteri ile korumakta ve bu 
arada Türkiye birçok tarım ürününde destekleme fıyatını AB fıyatımn üs
tünde belirlemektedir. Tarım malları ticaretinin serbest olması durumun
da Türkiye'deki tarım mallarının fıyatları AB'deki fiyatlara eşidenmek 
durumundadır. Tarım sektörünü uzun süre korumuş olan AB Merkezi ve 
Doğu Avrupa Ülkeleri'nin (MDAÜ) üyeliklerinin görüşüldüğü dönemde 
koruma oranlarını zaman içinde azaltmayı, AB içinde tarım sektörüne 
yapılacak gelir transferlerini dolaysız transferlerle yapmayı ve 
MDAÜ'lerin dolaysız AB transferlerinden yararlanamayacaklarını karar
laştırmıştır. Dolayısıyla AB'de tarım malları fıyatlarının yakın bir 
gelecekte dünya fıyatları düzeyine düşmeleri beklenmektedir. Türkiye'nin 
AB'nin Ortak Tarım Politikası'nı kabul etmesi durumunda Türk tarım 
mallarının fıyatları AB fiyatlarına eşitleneceğinden ve Türk tarım mal
larından birçoğunun fiyatı halen dünya fıyatının üzerinde olduğundan, 
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Türkiye'nin AB üyeliği durumunda söz konusu tarım mallarının fıyatları 
Türkiye'de düşecek ve tarım sektörü, dolaysız gelir transferleri ile destek
lenınediği sürece, gelir kaybına uğrayacaktır. Tarım sektörüne sağlanacak 
olan dolaysız gelir transferlerinin büyüklüğü, AB'den tarım sektörü için 
transfer sağlanamaması durumunda, tamamen Türk Hazinesi kaynak
larının yeterliliğine bağlı olacaktır. MDAÜ'lerin dolaysız gelir transfer
lerinden yararlanamayacağını belirten AB'nin, bu kuralı Türkiye için boz
ması beklenmemektedir. Bu durumda Hazine'nin sağlayabileceği dolaysız 
transfer miktarı bugünkü tarım sektörü sübvansiyon politikaları çer
çevesinde sektöre sağlanan sübvansiyon miktarı ile karşılaştırılmalıdır. 
Transfer miktarları arasındaki farkın büyüklüğü ve fınansman yöntem
lerinin niteliği AB üyeliğinin Türk ekonomisindeki çeşitli iktisadi birim
lere tarım sektörü ile ilgili maliyetlerini belirleyecektir. 

1980'li yıllarda dış ticaret rejimini önemli ölçüde liberalleştiren Tür
kiye'de hizmet ticaretinin liberalleşmesi konusu ilk defa çok taraflı 

Uruguay Turu görüşmeleri sırasında ele alınmış ve konu daha çok ilgili 
bürokratlar tarafından tartışılmıştır. Türkiye'nin gündemine bir türlü gire
memiş olan hizmetlerin liberalleşmesi konusu, Türkiye'nin AB üyeliği 
çerçevesinde önem kazanmaktadır. 

Mali müesseseler, ticaret, ulaştırma ve inşaat gibi sektörlerden oluşan 
hizmet sektöründe liberalizasyon sonunda bu sektörlerde faaliyet gös
teren Türk fırmaları AB fırmaları ile Türkiye ve AB'de rekabet etme 
durumunda kalacaklardır. Bu fırmalardan bazıları artan rekabet sonunda 
küçülür veya faaliyetlerine son verirken diğerleri daha geniş bir pazarda 
mukayeseli üstünlüklerinin olduğu sahalarda büyüyebilecektir. Kaynaklar 
zaman içinde küçülen veya faaliyetlerine son veren fırmalardan rekabet 
gücüne sahip olan firmalara kayacak ve ülke bu gelişmelerden önemli 
oranlarda refah kazançları sağlayacaktır. Ancak geçiş dönemi birçok fir
ma ve işgücü için kolay olmayabilir. Dolayısıyla da söz konusu geçiş 
dönemi maliyetleri AB üyeliğinin iktisadi maliyetleri içinde ele alınabilir. 

Türkiye-AB Gümrük Birliği kararı üretim faktörlerinin serbest 
dolaşımı ile ilgili herhangi bir madde içermemesine rağmen, sermaye 
2000 yılı itibariyle ülkeler arasında serbestçe dolaşabilmektedir. Ancak 
aynı durum işgücü için söz konusu değildir. İşgücünün serbest dolaşımı 
ancak Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasından sonra sağlanabilecektir. 
Burada AB'nin çekinceleri bulunmakta ve işgücü hareketlerinin serbest
leşmesi durumunda Türk işgücünün AB 'ye göç etmesinden korkmaktadır. 

85 



AB SÜRECiNDE TÜRKİYE 

Türkiye ile AB arasında malların serbest dolaşımını sağlamak için 
Türkiye ayrıca ticaret hukukunun armonizasyonunu sağlamak durumun
dadır. Bu çerçevede Türkiye AB rekabet kanununa uyumlu rekabet 
kanunu kabul etmiş, rekabet kurumunu oluşturmuş, fikri ve sınai mülkiyet 
hakları konularında AB yasalarına uyumlu kanunları Parlamentodan 
geçirmiş, Patent Ofisini oluşturmuş, ve standartlar konusunda AB stan
dartlarını kabul etmiştir. Standartların AB tarafından tarife dışı engel 
olarak kullanılmasını önlemek için Türkiye AB ile karşılıklı tanıma anlaş
maları (Mutual recognition agreement) imzalamak durumundadır. Ancak 
bunun için de Türkiye'de standartlardan sorumlu kurumların AB düzeyine 
getirilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin çevre mevzuatını AB mevzuatına 
uyumlu hale getirmesi durumunda AB tarafından ticarette uygulanan tari
fe dışı engellerin büyük bir kısmı giderilmiş olacaktır. Diğer taraftan an
tidamping konusu ile ilgili olarak Türkiye'nin Haziran 1989'da, hem an
tidamping hem de antisübvansiyon hükümlerini içeren "İthalatta haksız 
rekabetin önlenmesi" yasasını çıkardığı belirtilebilir. Kanun AB uy
gulamaları örnek alınarak hazırlanmıştır. Türkiye'nin 2000 yılı itibariyle 
çok az malda anti damping soruşturması açtığı görülmektedir. 

AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, AB kurallarının 
yalnızca tarım, hizmetler, rekabet politikaları, fikri ve sınai mülkiyet hak
ları ve standartlar ile ilgili olanlarını değil, AB kurallarının tamamını (AB 
müktesebatını) kabul etmek ve uygulamak durumunda kalacaktır. Bu çer
çevede kabul edilmesi gereken birçok kural bulunmaktadır. Bu kurallar
dan AB'nin çevre politikası ile ilgili kurallarından birini ele alalım. AB, 
yukarıda belirtildiği üzere, üye ülkelerde 10.000 kişinin, bazı durumda ise 
2.000 kişinin üstünde bulunan tüm yerleşim birimlerinin kanalizasyon 
tesisinin olmasını ve bu tesislerin belirli koşulları sağlayan arıtma tesis
lerinin bulunmasını istemektedir. Üye ülkeler bu koşulları sağlamak 
durumundadırlar. Türk toplumunun sağlığı açısından yararlı olacağı şüp
hesiz olan bu kuralın uygulanabilmesi için Türkiye'nin sektöre önemli 
miktarlarda yatırım yapması gerekecektir. Tabii ki bu durumda söz 
konusu yatırım ve işletme maliyetleri AB üyeliğinin maliyeti olarak ele 
alınabilir. 

AB üyeliği Avrupa Para Sistemi ile ileride söz konusu olacak para sis
temlerine katılmayı da öngörmektedir. Bu da ülkede enflasyonun kontrol 
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altına alınması ve kamu maliyesinin düzeltilmesi ile gerçekleşebilecektir. 
Türkiye üye olmadan önce makroekonomik istikrarı sağlamak durumun
dadır. 

Avrupa Birliği'nden sağlanacak fonlar başlıca iki grupta toplanrnak
tadır: Ortak tarım politikası ve yapısal fonlar. Yukarıda belirtildiği üzere, 
Türkiye'nin ortak tarım politikası çerçevesinde AB'den fon sağlama ih
timali epeyce düşüktür. AB'ye üye olunması durumunda ülke yapısal fon
lardan yararlanabilecektir. 

Yapılan açıklamalardan görüldüğü üzere AB üyeliğinin iktisadi 
maliyetini tam olarak belirlemek kolay değilse de bu maliyetin çok da az 
olmayacağı ortadadır. 

AB'nin 2000-2006 yılları AB bütçesine göre üyelik öncesi dönemde 
ı O MDAÜ'ne AB her bir yıl PHARE, SAPARD ve ISPA programları çer
çevesinde transfer edilecek miktarı 3, ı7 4 milyar Euro olarak belirlemiş
tir. Türkiye'nin önümüzdeki senelerde benzer programlardan yararlan
ması durumunda AB'den sağlanacak fon miktarı üyelik öncesi dönemde 
yılda 2 milyar Euro kadar tutabilir. Bu miktarın üyelik döneminde 
MDAÜ'ne aktarılacak fonlarla birlikte artması beklenmektedir. Üyelik 
durumunda MDAÜ'ne aktarılacak olan miktar tam olarak belirlenmemiş 
olduğundan Türkiye'ye üyelik durumunda ayrılacak olan bütçe kaynak
larının büyüklüğü konusunda şimdiden tahminde bulunmak' kolay değil
dir. Ancak, üyelik duruniunda Türkiye'nin, GSYİH'nın yüzde ı kadar bir 
kısmını da Brüksel'e göndermek durumunda kalacağını unutmamak 
gerekir. Türkiye bu miktarlara ilave olarak Avrupa Kalkınma Bankası 
fonlarından da yararlanabilecektir. 

Türkiye'nin AB bütçesinden sağlayacağı kaynaklar dışında AB 
üyeliğinden sağlayacağı temel iktisadi yararlar ise, ekonomide kurallara 
ve kurumlara dayalı bir iktisadi sistemin oluşması, artan rekabet sonunda 
ülkede etkinliğin, dolayısıyla da gelirin artması ve bu artışın dolaysız 
yabancı sermaye yatırımları da dahil olmak üzere toplam yatırım mik
tarını artırarak gelir düzeyini arttırması olacaktır. İşgücünün serbest 
dolaşımının sağlanması durumunda da bu yararların daha da artması bek
lenmektedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Sayın Sübüdey Togan'a, bu kapsamlı ve doyurucu açık
lamalanndan dolayı çok teşekkür ediyorum. Olayın teknik yönlerini ol
dukça ele alan çok değerli bir bildiri sundu. 

Şimdi, aramızda, salonda bulunanlardan sorusu olanlar varsa, birkaç 
soru alma, katkı, değerlendirme alma imkanımız var. 

Sorusu olan varsa, işaret etsin. 

Buyurun, kendinizi tanıtarak, sorunuz. 

SORU- CEVAP 

Barış AKAGÜNDÜZ (Pamukkale Üniversitesi öğrencisi) - Tarih 
bölümü son sınıf öğrencisiyim. Sorum şu olacak: 1929 yılında, 

Amerika'da bir ekonomik bunalım söz konusudur. Bu bunalımdan, Av
rupa ülkeleri ve dünya, oldukça fazla etkilenmiştir. En çok etkilenen ül
kelerden biri de, İngiltere' dir; çünkü, Birinci Dünya Savaşından büyük bir 
kayıp ve ekonomik sorunlarla çıkmıştır ve Amerika'dan destek almak
tadır. Ekonomik bunalım sonucu, Amerika desteğini keser. Sonuçta, libe
ral serbest ticarete sahip olan İngiltere Devleti, bu ekonomik krizden 
sömürgelerinde ve kendi bünyesinde, gümrük duvarlarını yükselterek 
ekonomik krizden kurtulma çabalanyla uğraşmıştır. Bu durumda, Avrupa 
Birliği'ne girdiğimizde, Türkiye Devleti olarak, kriz yaşamaktayız. Bu 
kriz doğrultusunda, Avrupa Birliği'ne girdiğimizde, gümrük duvarlanmız 
kalkmış olacak. Gümrük duvarlanmız kalktıktan sonra, ekonomik kriz
den gümrük duvarlarını yükselterek kurtulmaya çalışan İngiltere gibi ül
ke varken, bu gümrük duvarlarını kaldırmak bize nasıl bir getiri sağ
layacak, olumlu bir sonuç verecek mi? 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Prof. Dr. Erdoğan ALKİN (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi) -
Aslında, zaten, Türkiye'nin gümrük duvarları hemen hemen kalktı gibi bir 
şey. Avrupa Birliği'ne tam üye olalım-olmayalım, zaten, Dünya Ticaret 
Anlaşmasına göre, 2002 yılından itibaren bütün gümrükler kalkmış ola
cak. Tabii, her zaman, her devletin masa altından kendi bazı kritik sektör
lerini korumak için birtakım araçları kullanabileceği muhakkak; ama, 
bunun bir sınırı olacak tabii. 

Bir de, şunu söyleyeyim. Şu anda, dünyada kriz yaratan en önemli un
sur, aslında, bu online çalışan sermaye piyasası, finans piyasası. Finans 
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piyasasında, olağanüstü büyük düzeylerde günlük para dönüyor. Söy
lenen rakamları telaffuz etmeye dahi insanın ağzı varmıyor. Günlük, 3 
katrilyon dolardan filan söz ediyorlar. İnsan inanamıyor, günde bu kadar 
önemli bir para alışverişi olur mu diye ... Böylece bir fıske ile fınans 
piyasalarının alt üst olabildiği bir dönemde gümrük duvarlannın da pek 
fazla önemi kalmayacak gibi. Mesela, siz, . otomotiv sektörünü gümrük 
duvarıyla koruyayım derken, öbür taraftan, fınans sektöründen birgün bir 
tokat gelecek ki, siz, daha on sene gümrük duvarlanyla korumaya kalk
mayıp korumasaydınız o kadar büyük zarar karşısında kalmayabilirdiniz. 
Ağır ağır, bu küreselleşme içerisinde, gümrük duvarlarının giderek öne
mini kaybettiği bir dünyaya girdik. Bakalım, bundan sonra ne olacak? 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

Serhan GÜLLÜ (Pamukkale Üniversitesi öğrencisi)- Eğitim Fakül
tesi Sınıf Öğretmenliği üçüncü sınıf öğrencisiyim. 

Sorum, İnan Özer Hocamıza gelecek; ama, önce, son cümlesinin bir 
değerlendirmesini yapmak istiyorum. "ABye girmek istiyorsak, egemen
lik ilkesini Birliğe teslim etmemiz gerekmektedir" diye bir cümleyle bağ
ladı konuşmasını. Zaten, ekonomimiz olsun, siyasetimiz olsun, sürekli -
birilerinin elinin altında. Eğer egemenlik ilkesini tamamen birilerine tes
lim etsek, artık bazı şeylerin üstesinden hiç gelemeyeceğiz diye düşünü
yorum. İnsan haklan, düşünce suçlan, faili meçhuller, dini istismar 
ederek birşeyler kazanmaya çalışan Fazilet Partisi, bunun öncesinde 
Refah Partisi gibi sorunlan olan bir ülkenin Avrupa Birliği standartlarına 
ne derece uygun olduğu açıkça ortada! .. Peki, bu tür problemlerini hal
ledemeyen bir ülke, AB standartlannda, AB platformunda ne derece etkin 
olabilecektir? Sabahki konuyla özdeşleştirerek bağladığı için Sayın 
Hocama bunu sormak istiyorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN - Buyurun Hocam. 

Prof. Dr. İnan ÖZER (Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı) - Aslında, kastedilen, egemenliğin tam bir 
devri değil. Zaten, egemenliğin klasik anlamda ele alınışından epeyce 
kopulduğunu, uzaklaşıldığını ortaya koymaya çalıştım. Söz konusu olan, 
Türkiye'nin de katıldığı bir ortak konsorsiyum içerisinde, Türkiye'yi de il
gilendiren konularda, Türkiye'nin de bizzat taraf olarak o kararlara 
katılımı. Türkiye'nin, kendisini idare edebilecek ya da kendisiyle ilgili 
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yönetim devrini devretme gibi bir durum söz konusu değil. Bu, bütün üye 
ülkeler için de böyle. Bütün üye ülkeler, kendi özgür kimliklerini 
koruyorlar, kendi iradelerini koruyorlar, yalnızca kendilerini ilgilendiren 
kimi konularda ekonomik, toplumsal, siyasal konularda ortak kararları 
birlikte alıyorlar. 

Burada önemli olan, hem ulusal çıkarlarınız korunmakta, hem de ulus
lararası alanda var olan zenginlikten ya da refahtan pay alabilme 
olanağınız artmakta. Türkiye, tabii ki, kendi siyasal tablosunun içerisinde 
karşı karşıya kaldığı sorunları kendisi çözecek Hangi siyasal partiler ya 
da siyasal ideolojiler; bütün bunları Türkiye'nin eminim ki gelişimi için, 
daha ileriye gitmesi için farklı alternatif yollar olarak düşünmemiz 
gerekir. Demokratik bir toplumda, her alanda, ekonomik alanda, siyasal 
anlamda farklılıklar olacaktır, çeşitlilikler olacaktır. Önemli olan, bunların 
Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi ve güçlenmesi için aktifbir şekilde kul
lanılabilmesidir. 

Bu noktada, bize, yani tüm vatandaşlara, bireylere çok daha önemli bir 
görev düşmekte. Yani, siyasetin gerçek aktörleri, karar alma süreçlerine 
her düzeyde katılarak, gerçekten, demokrasiye sahip çıkmalı ve demok
ratik kurumların ya da kuralların işletilmesinde, mekanizmanın çalış
masında aktif bir rol oynamalıdır. Yoksa, bizim dışımızda gelişen ve 
cereyan eden olaylara pasif bir izleyici konumunda kalıp, belirli aralıklar
la sandık başına giderek oy vermeyi bir demokrasi olayı olarak gör
mememiz gerekir. Demokrasiden anlaşılması gereken, tüm bireylerin ak
tif katılımıdır, özgür katılımıdır, denetleme mekanizmalarında rol alabil
meleridir. Böyle bir sistem içerisinde de ya da böyle işleyen bir sistem 
içerisinde de, Türkiye, gerek kendi içerisinde gerek dış dünyada oluşan ve 
ortaya çıkan olayları izleme ve katılma potansiyelini artıracaktır. 

BAŞKAN - Teşekkürler. 

İki soru daha alacağım. 

Veli İLHAN (Pamukkale Üniversitesi öğrencisi) - İktisat Bölümü 
üçüncü sınıf öğrencisiyim. S orum, Sayın Erdoğan Alkin Bey' e olacak. 

Yaşanan ekonomik krizle ilgili bir soru soracağım: İş adamlarımız, 
genel olarak, bir ekonomik durgunluktan şikayet ediyorlar, sürekli bunu 
gündeme getiriyorlar. Devlet de, yaşanan enflasyonu önlemek için cari 
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harcamalarını ve diğer harcamalarını kısıtlama yoluna gidiyor. Eğer har
camaları kısıtlama yoluna giderse, öte yandan, üretimin durgunlaşmasına 
yol açmayacak mı? Ya da bu dengeyi nasıl sağlayacaklar, nasıl kuracak
lar? Buna bir açıklık getirebilir misiniz? 

Prof. Dr. Erdoğan ALKİN (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Sevgili öğrenciler her zamanki gibi çok güzel soru soruyorlar. 

Efendim, bunun dengesi falan yok. Açık konuşmak gerekirse, şu an
da, bizim derdimiz, daha önce de dediğim gibi, öncelikle Mayıs ve 
Haziran aylarındaki geri ödemeleri gerçekleştirmek. Tabii ki, politikacı, 
esnafın sesini dinleyecektir, üreticinin sesini dinleyecektir, sanayicinin 
sesini dinleyecektir, küçük sanatkarın sesini dinleyecektir, çiftçiyi din
leyecektir, işçiyi de dinleyecektir. Enflasyonla mücadele şu anda yan 
üründür, onun için enflasyonu şu an o kadar fazla önemsemiyoruz. Şu an
da, Devletin itibarının zedelenmemesi için, geri ödemelerin, zamanında, 
ertelemesiz yapılması gerekir; çünkü, yabancılar,. bir aydır, boyuna, 
default lafını, yani iflas lafını veya manitizasyon, yani para basma lafını 
ağızlarından düşürmüyorlar. Diyorlar ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
bu geri ödemelerin zorluğu karşısında borç yapısını değiştirecektir. Bu 
moratoryum, yani devletin borcunun üzerine yatacakmış gibi bir izienim 
uyandıran laf; oysa bu vade değiştirmek, şartları değiştirmek olayıdır. Dış 
borçlarda bunu yapmakta çok hünerliyiz. 1980 öncesi dünyada bu işin 
mucidi Türklerdir. Ama, şu anda, dünya ekonomisi ve dünya kamuoyu, 
böyle bir şeye tahammül edecek bir durumda değil. Onun için, çok 
samimi konuşmak lazım. Şu anda derdimiz, durgunlukla mücadele değil
dir. Devletin, normal olarak, gecikmeden borçlarının taksidini ve faizini 
muntazam olarak ödemesi gerekmektedir. Bu arada da tabii, bütçeyi sık
mak, harcamaları sıkmak, tasarrufları artırmak, gelirleri zamla artırmak 
gerekmektedir, başka çaresi yoktur. 

Şu ara, açık söylemek gerekirse, hiç kimsenin üretimi falan düşünecek 
hali yok; Ama, tabiidir ki, bu durum sosyal sorun yaratır, işsizliğe meydan 
verir. Büyümenin gerilemesi fevkalade önemli bir konudur; ama şu anda 
önem sırası geri plandadır. Tabiidir ki, hiçbirimiz, bunun geri planda ol
duğunu canı acıyanlara açıkça söyleyemeyiz; ama, derdimiz, şu anda o 
değil. Şu anda, mesele, dediğim gibi, tekrar ediyorum, gecikmesiz olarak, 
Devletin borçlarımn taksidini ve faizini ödemesidir. Hele bunu atlatalım, 
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ondan sonra Allah kerim. Sonbahardan itibaren, üretimi canlandırmaya 
falan da hız verilecek. Muhalefet partileri de tabiidir ki şikayet edecekler, 
onların görevi de budur; ama, onlar da biliyorlar zaten durumun cid
diyetini. Onun için, üretimle falan şu ara kimsenin uğraşacak hali yok. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 

Mustafa ERGÜNÜ - Şu anda, politik yönüm de olduğu için, siyasal 
görüşümü belirtmeyeceğim, ancak, hocalarımdan bir sorum olacak. Özel
likle, Devlet bankalarının görev zararı konusunda bir sorum olacak. 
Bileşik faizle yüzde 140-150'lerde mal ettiği bir parayı yüzde 55 gibi 
düşük bir faizle en az 6 ay 1 sene vadeyle vermesi görev zararı olarak 
kabul ediliyor. Bu görev zararında, bu krediyi alanların sık sık tekrar et
tiği tüyü bitmemiş yetimin hakkı dediklerinde, acaba kendileri nasıl kar
şılarlar ve Devlet ve bilim adamları nasıl karşılıyorlar? 

İkincisi, yine bazı çevrelerce yayılmaya çalışılan Sayın Kemal Der
viş'in, Amerika tarafından kayyum olarak atandığı ve bu kayyum 
atamasında bir nevi aracılık yapmak suretiyle, Türkiye'nin Amerika'ya 
satılmaya çalışıldığı, bunun pazarlığı yapıldığı şeklinde bir görüş yayıl
maya çalışılıyor. Bu konuda, sayın hocalarıının görüşü nedir, onu öğren
mek istiyorum. 

Prof. Dr. Sübüdey TOGAN (Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi) -
Bu görev zararı konusu, çok tatsız bir konu bir yerde. Aslında, bu bir har
cama, Devletin harcaması, bir çeşit sübvansiyon. Sübvansiyonun, açık 
olarak bütçede gözükınesi lazım. Halbuki, bu uygulamalar çerçevesinde, 
yani şimdiye kadar yapılan uygulamalar çerçevesinde bütçede gözük
müyor. Ne kadar olduğu hakkında değişik yorumlar yapılıyor. Yani, bura
da vatandaş olarak bizler de ne kadarlık bir miktar, sübvansiyon söz 
konusu olduğunu bilmiyoruz. Zannedersem, Devletin hesaplarını yapan 
arkadaşlar da, bu konuda zorlanıyorlar. Bu konunun, yani görev zararı 
konusunun zapturapt altına alınması ve bütçe içinde gözükınesi gereki
yor. Zannedersem, Hükümet de bu konuda gerekli değişiklikleri yaparak, 
bütçede gözükınesini sağlıyor. 

Beyhan ASLAN (Denizli Milletvekili) - Evet, yapıldı. .. 

Prof. Dr. Sübüdey TOGAN (Devamla)- ... Yani, bu, çok önemli bir 
konu. Buna şeffaflık deniliyor. Şeffaflığın sağlanması lazım. Böylece, 
görev zararı konusunu birazcık açıklamaya çalıştım. Şimdi, Kemal Der
viş konusuna gelelim: 
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Prof. Dr. Erdoğan ALKİN (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Görev zararı için iki laf da ben söyleyeyim, içimde kalmasın. 

Efendim, bunun bir kısmı gerçek görev zararı. Yani, zaten Halk Ban
kası kurulurken, Emlak Bankası kurulurken, Ziraat Bankası kurulurken, 
kuruluş yasalarında, nizamnamelerinde bu görev belli. Sayın Hocaının 
söylediği gibi bu bir sübvansiyondur, bu bir görev zararıdır. Yani, ban
kaya, bu görevi yap da zarar et, biz senin zararını karşılayacağız denilmiş. 
Bir de, uydurma görev zararı var; onu da hepimizi biliyoruz. İşte, en 
sonunda, o önlenecek. 

Hemen şimdi aklıma geldi. Amerika Birleşik Devletleri 1777 yılında 
kurulmuş, yani 223 sene geçmiş, 44 üncü cumhurbaşkanı şu anda görev
de. Demek ki, 44 defa yönetim değişmiş. 223 seneyi 44'e bölersek 5 yıla 
yakın bir süre çıkar. Biz, 57 nci hükümetteyiz. Bu kadar sık aralıklarla 
değişen hükümetlerin ciddi bir karar alması mümkün değildi. 

Sayın Kemal Derviş için o kadar çok laf söyleniyor ki, keşke 

Amerikalılar bu kadar çok hatiye romanı yazmasaydı. Komplo teorileri, 
Amerika içerisinde gizli örgütler Başkanı bile suikastle öldürmeye teşeb
büs edenler falan ... Yani, Amerika, arayıp da Kemal Derviş'i mi buldu? 
Kemal Derviş'i, açıkçası biz bulduk; Amerikalılar falan niye bulsun! 

Kemal Derviş çok değerli bir kişi, açık söyleyeyim, tam da bu 
zamanın adamı. O kadar denk düştü ki, bu kadar olur. Üç lisan biliyor, 25 
senedir Amerika' da, terbiyeli, görgülü bir kişi, laf etmesini gayet iyi bili
yor, Amerikalılada nasıl konuşulacağını biliyor, onun protokolünü bili
yor. Biz olsak Amerika' da, Amerikan Hazine Bakanından randevu almak 
için telefon etmeye çekiniriz; halbuki, o, çekinmeden telefon edebiliyor. 
Avrupa geleneğinde böyle bir şey yok. Amerikan geleneğinde, özel kale
mi, ya bağlar ya bağlamaz, aramak ayıp değil. 

Amerika Türkiye'yi satın alacaksa, Kemal Derviş'e ne lüzum var, bir 
sürü Amerikan şirketi var, gelirler cayır cayır satın alırlar. Geçen gün de, 
öyle bir laf edilmiş "Sattırmayalım." Canım, niye sattırmayalım!.. Biz 
gençken, solculuk dönemlerimizde, bir Fransız gazeteci vardı, ''Amerika 
meydan okuyor" diye bir kitap yazdı, hepimiz gözyaşları döktük. 
Amerika, Avrupa'ya sermaye akıtıp bütün Avrupa'yı ele geçiriyordu 
adamın iddiasına göre. Geçenlerde sanki ıslahınefs etmiş, gibi bir töv-
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bekar kitabı çıkardı ve "Yanılmışım" dedi. Efendim, bir yer karlıysa, 
Aınerikalısı da gelir, Japonu da gelir. Biliyor musunuz? Dışarıdaki Türk 
müteşebbislerin yatırımı, bize gelen özel yabancı yatırımı geçti. Biz de, 
gidiyoruz, Romanya piyasasını, Bulgaristan piyasasını ele geçiriyoruz; 
ama, Bulgaristan, Romanya gazetelerinde, efendim "Türkler ajan tuttu, 
Bulgaristan, Romanya ekonomisini içeriden yıkmak için, adamlar yol
layıp satın aldırıyorlar" falan demiyorlar. 

Umumi vali diyenler de var Kemal Derviş' e. O kadar da değil artık. Şu 
anda benim kanım, kendisini de çok iyi tanıdığımdan, bu kadar da denk 
düşen bir isim olmazdı. Sayın Derviş, Türkiye'yi kurtarmaya eskiden beri 
kendini adamış. Çalışkan, gayretli, akıllı, böyle bir adam bulmuşuz da 
daha ne istiyoruz? 

BAŞKAN - Efendim, çok teşekkür ediyorum. Zamanımızı maalesef 
doldurduk. Çok soru isteği var, ama, burada kesrnek zorundayım. 

Bu oturuma katılan başta, renkli konuşmalarıyla hepimizi bir anlamda 
yüreklendiren hocam Erdoğan Alkin olmak üzere, Sübüdey Togan ve 
İnan Özer'e çok teşekkür ediyorum. 

GENEL DEGERLENDİRME 

Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI (Pamukkale Üniversitesi Rektörü) -
Gerek bu oturumun, gerek sabahki otururnun kısa bir hülasasını yapmak 
gerekirse, birkaç kelimeyle şunları söyleyebilirim: Türkiye, hakikaten 
yolunu belirlemek zorunda. Avrupa Birliği'ne, eskiden beri de, Batı'ya bir 
açılış var, Tanzimattan bu yana, Avrupalılaşma, çağdaşlaşma eğilimi var; 
bunu, artık, belirleme aşamasında. Değilse, dünya, gerçekten bloklaş
maya başladı. Ünlü ekonomist Peter Druker'in tezinde ifade ettiği gibi "3 
kutuplu bir dünya çıkıyor: Avrupa Birliği, NAFTA (Amerika Birleşik Dev
letlerinin önderliğinde) ve Doğu Asya'~ Artık -Sayın Sübüdey Hocam 
gayet iyi bilir- dış ticarette tam serbestlik ya da tam korumacılık diye bir 
şey olmayacak, daha çok bu 3 blok arasında olaylar cereyan edecek. Eğer, 
biz, bu 3 bloktan birine dahil olamazsak, durumumuz biraz kritik. Yani, 
yaşayamayız diyemeyiz, ama, sabah belirtildiği gibi, 2 nci lig hatta daha 
altı bir yeri seçmemiz kaçımlmaz olacak. Onun için, eğer bu öngörü doğ
ruysa ki, gelişmeler o yönde, Avrupa Birliği'ne olan serüvenimizi hızlan
dırmamız ve bunu çabuklaştırmamız lazım. Belki, biz, işe yanlış yerden 
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bekar kitabı çıkardı ve "Yanılmışım" dedi. Efendim, bir yer karlıysa, 
Aınerikalısı da gelir, Japonu da gelir. Biliyor musunuz? Dışarıdaki Türk 
müteşebbislerin yatırımı, bize gelen özel yabancı yatırımı geçti. Biz de, 
gidiyoruz, Romanya piyasasını, Bulgaristan piyasasını ele geçiriyoruz; 
ama, Bulgaristan, Romanya gazetelerinde, efendim "Türkler ajan tuttu, 
Bulgaristan, Romanya ekonomisini içeriden yıkmak için, adamlar yol
layıp satın aldırıyorlar" falan demiyorlar. 

Umumi vali diyenler de var Kemal Derviş' e. O kadar da değil artık. Şu 
anda benim kanım, kendisini de çok iyi tanıdığımdan, bu kadar da denk 
düşen bir isim olmazdı. Sayın Derviş, Türkiye'yi kurtarmaya eskiden beri 
kendini adamış. Çalışkan, gayretli, akıllı, böyle bir adam bulmuşuz da 
daha ne istiyoruz? 

BAŞKAN - Efendim, çok teşekkür ediyorum. Zamanımızı maalesef 
doldurduk. Çok soru isteği var, ama, burada kesrnek zorundayım. 

Bu oturuma katılan başta, renkli konuşmalarıyla hepimizi bir anlamda 
yüreklendiren hocam Erdoğan Alkin olmak üzere, Sübüdey Togan ve 
İnan Özer'e çok teşekkür ediyorum. 

GENEL DEGERLENDİRME 

Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI (Pamukkale Üniversitesi Rektörü) -
Gerek bu oturumun, gerek sabahki otururnun kısa bir hülasasını yapmak 
gerekirse, birkaç kelimeyle şunları söyleyebilirim: Türkiye, hakikaten 
yolunu belirlemek zorunda. Avrupa Birliği'ne, eskiden beri de, Batı'ya bir 
açılış var, Tanzimattan bu yana, Avrupalılaşma, çağdaşlaşma eğilimi var; 
bunu, artık, belirleme aşamasında. Değilse, dünya, gerçekten bloklaş
maya başladı. Ünlü ekonomist Peter Druker'in tezinde ifade ettiği gibi "3 
kutuplu bir dünya çıkıyor: Avrupa Birliği, NAFTA (Amerika Birleşik Dev
letlerinin önderliğinde) ve Doğu Asya'~ Artık -Sayın Sübüdey Hocam 
gayet iyi bilir- dış ticarette tam serbestlik ya da tam korumacılık diye bir 
şey olmayacak, daha çok bu 3 blok arasında olaylar cereyan edecek. Eğer, 
biz, bu 3 bloktan birine dahil olamazsak, durumumuz biraz kritik. Yani, 
yaşayamayız diyemeyiz, ama, sabah belirtildiği gibi, 2 nci lig hatta daha 
altı bir yeri seçmemiz kaçımlmaz olacak. Onun için, eğer bu öngörü doğ
ruysa ki, gelişmeler o yönde, Avrupa Birliği'ne olan serüvenimizi hızlan
dırmamız ve bunu çabuklaştırmamız lazım. Belki, biz, işe yanlış yerden 
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başladık. Önce Gümrük Birliği'yle girdik. Tabii, ortak gümrük tarifesi, 
uyum süreçleri vesaire. Bunlar, gerekli mali yardımlar da yapılmadığı 
için, belirli nedenlerle blokaje uğradı, yapılmadığı için uyum sürecimizi 
olumsuz etkiledi. Şimdi, belki tarihi bir fırsat daha geçti elimize. Aday ül
ke olmak için bir irade belirttik; Avrupa Birliği bunu ciddiye aldı. Önce, 
ulusal programınızı görelim dedi. Ulusal programımız büyük ölçüde bun
lara cevap verecek durumda görünüyor. Sabah konuşan Özbudun 
Hocaının belirttiği birkaç nokta önemli. Herhalde, O da belirli bir zaman 
istiyor, belki de psikolojik faktörler var. Zaman içerisinde, eğer diğer 
alanlarda ciddi adımlar atılırsa, mutlaka gerçekleşecektir diye düşünüy
oruz. Egemenliği devrederken aynı zamanda eşit haklar elde edebiliyor
sanız bu bir sorun olmaktan çıkar. Nasıl, bir Fransız, egemenliğinden o 
anlamda feragat ediyor, ama, Avrupa Birliği'nde, Alman, İngiliz, İtalyan 
gibi diğer uluslarla eşit haklara sahip oluyorsa, Türkiye de aynı durumda 
olacak. Tabii ki, ülkemizin dinamik nüfus yapısı, genç nüfusu bu konuda 
belki de Avrupalıları tedirgin ediyor. Yani, düşünün ki, AB'ye yeni girmek 
durumunda olan 12 ülkenin nüfuslarını toplayınız, Türkiye etmiyor. 
Dolayısıyla, Türkiye, bu anlamda kolay hazınedilecek bir lokma değil. 

Yine, sabah ifade edildiği gibi, Avrupa Birliği'nin dayatmaları değil 
söz konusu olan; Avrupa Birliği, aynı kuralları İtalyanlara uyguladı, Fran
sızlara uyguladı, diğer ülkelere uyguladı; bizden de aynı şeyleri bekliyor. 
Eğer, bunları yapmakta gecikirsek, sanki onlar istedi de biz yaptık gibi bir 
durumla da karşı karşıya kalacağız. Sanıyorum, Türkiye'de, Avrupa Bir
liği konusunda olabildiğince yaygın bir bilinç uyandırmak lazım. Hal
kımızın her kesimi, bunun anlamını tam olarak anlamış mı bilemiyorum, 
emin değilim. Yani, aydınlarımız, belki Avrupa Birliği'ne geçmenin iyi 
olacağını, daha müreffeh yaşayacağımızı düşünüyor. Halkımız da aynı 
şeyi düşünüyor mu? Olayı sadece bir serbest dolaşım olarak mı görüyor? 
Bunun sorumlulukları da var, bahsedildi, hem ekonomik hem de hukuki 
yönden sorumlulukları da var. 

Onları da yerine getirmeye hazır mıyız, yani, ülkenin, uygar bir insan
lar topluluğunun parçası olarak yaşamaya hazır mıyız? Herhalde, toplan
tının büyük ölçüde, benim anladığım yönüyle özet olarak -çok kısaltılmış 
bir özet tabii- belki de şunu söyleyebiliriz: Her kurum bu alanda kendi 
üzerine düşeni yapmalı. Biz, üniversiteler olarak, kendi üzerimize düşeni 
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yapıyoruz ve baktık ki, Avrupa Birliği'ne uyum sağlamada en az sorun 
olacak kesim üniversiteler. Bu amaçla, şimdi, hem Avrupa Birliği fon
larından yararlanmak için ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz hem de 
Sokrates Öğrenci Değişim Programları, Gençlik Programları var, onlara 
katılmaya çalışıyoruz. Tabii, bunu yaparken bizden de bazı şeyleri düzelt
memizi istiyorlar. Siz bizim işimize niçin karışıyorsunuz demiyoruz, 
demernemiz lazım, çünkü, doğru şeyleri söylüyorlar ve onları da düzelt
meye çalışıyoruz. 

Ben, tekrar, başta değerli hocalarım ve katılımcılar olmak üzere, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanvekiline, Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu'nun değerli üyelerine, sayın milletvekillerime, özellikle 
Denizli Milletvekilimiz Sayın Beyhan Aslan'a bu toplantının gerçekleş
tirilmesindeki gerçekten önemli katkıları nedeniyle ve Sayın Valimize, or
ganizasyonun gerçekleştirilmesi ve toplantının Denizli'de İcra edilmesi 
için gösterdiği çabaları için ve Denizli Belediye Başkanımıza hem 
katılımıyla, hem de organizasyon yönünden toplantıya verdiği büyük des
tek için teşekkür ediyorum ve tabii ki siz katılanlara, başından beri ilgiy
le bu toplantıyı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni salonda 
böylesine güzel bir toplantıyı gerçekleştirmiş olmaktan dolayı da son 
derece mutluyum. 

Şimdi, kapatmadan önce, Sayın Valimizden, kapanış konuşmasını 
rica edeceğiz; buyurunuz. 

KAPANlŞ KONUŞMASI 

Yusuf Ziya GÖKSU (Denizli Valisi) -Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin Sayın Başkanvekili, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuzun değerli 
üyeleri, değerli bilimadamlarımız, mesai arkadaşlarımız, çok değerli İz
leyiciler, sabah saat 1 0.00' da başlayan ve gerçekten, bizler için çok yarar
lı olan Avrupa Birliği'ne geçiş sürecinde Türkiye'nin karşılaşacağı siyasal 
ve ekonomik sorunlar tüm açıklıklarıyla ortaya konuldu. Öncelikle, ben, 
şahsen, bu bilimsel toplantıdan çok büyük mesajlar aldım. inanıyorum ki, 
sabahtan beri bu bilimsel toplantıyı izleyen siz değerli izleyicilerimiz de 
önemli mesajlar aldınız. Bu güzel toplantıda tebliğ sunan değerli 

hocalarımıza özellikle ben de içtenlikle teşekkür ediyorum. 
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Ayrıca, her zaman medarı iftiharımız olarak belirttiğimiz ve her ilde 
Pamukkale Üniversitemiz gibi bir üniversitenin olmasından hep umutlan
dığımız böyle bir üniversiteınİzin varlığından dolayı son derece mut
luyuz. Biz, bu organizasyona hazırız dediğimiz andan itibaren, Pamuk
kale Üniversiteınİzin Sayın Rektörü Prof. Hasan Kazdağlı, ekibiyle birlik
te, bu gördüğümüz toplantı salonunu çok kısa zamanda hazırladılar, her 
türlü hazırlıklara bizzat katıldılar. Eğer sizleri, gerçekleştirilen bu bilim
sel toplantıda mutlu edebildikse, kendimizi gerçekten şanslı hissedeceğiz. 

Bu söylenenlerden ve tebliğlerden sonra bir kez daha görüldü ki, ger
çekten, büyük bir ülkeyiz, çok büyük bir ulusuz, hiçbir zaman kompleks
Iere girmemize gerek yok; eğer ülkemizin mevcut olan bu kaynaklarını en 
iyi bir şekilde kullanabilirsek; ki, bugüne kadar ülkemizin en büyük sıkın
tısı, maalesef, personel, zaman ve kaynak israfında çok cömert olmamızdır. 

Bakınız, hayatımızın çok büyük bir bölümünde, ta Osmanlı dönemin
den gelmiş, -Cumhuriyetimizin neredeyse 78 inci yılını kutlayacağız
halen, çok önemli ve radikal tedbirler alarak bu israfı önleyemedik; çün
kü, Tanrı, dünyanın hiçbir ülkesine vermediği en büyük nimetleri bize 
vermiş. Eğer bunları sağlıklı olarak kullanırsak, eğer biraz evvel arza 
çalıştığım bu personel, zaman ve kaynak israfını önlersek, ben de inanı
yorum ki, Türkiyesiz bir Avrupa Birliği olamaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz. 
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ÖZGEÇMİŞLER 

Prof. Dr._ Erdoğan ALKİN 

18 Mart 1936 yılında İstanbul' da doğan Prof. Dr. Erdoğan ALKİN, 
1959 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni ve 1964'te de Hol
landa Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü bitirdi. 

Şu anda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Teorisi Ana 
Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; TEB Ekonomi 
Araştırmaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Eczacıbaşı Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi, Netaş Nortel Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul 
Ticaret Odası Danışmanı ve Dünya Gazetesi Yazarı olarak da çalışmak
tadır. 
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Beyhan ASLAN " 

1948 yılında Denizli'nin Acıpayam İlçesi Alveren köyünde doğdu. 
İlkokulu Danveren İlkokulunda, ortaokulu Acıpayam . Ortaokulunda, 
liseyi Denizli Lisesinde bitirdi. Beyhan ASLAN, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden 1970-197ı döneminde mezun olmuştur. 

ı 972 yılında Denizli Barosuna kayıtla serbest Avukatlığa başladı. 
Denizli Güreş ihtisas Kulübü Başkanlığı ve Pamukkale Müzik ve. Kültür 
Festivali Derneği Başkanlığı da yapmış, son olarak, Anavatan Partisi İl 
Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 

2 ı. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Denizli Milletvekilliğine seçilen 
Beyhan ASLAN, halen Anavatan Partisi Grup Başkanvekilliği ve TBMM 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olup, evli ve 
iki çocuk sahibidir. 
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AliAYGÖREN 

1951 yılında Denizli'nin Karaköy Beldesi Kale mevkiinde doğan Ali 
AYGÖREN, İlkokulu Karaköy'de, Ortaokulu İmam Hatip Lisesi'nde 
bitirmiştir. Daha sonra liseyi de Denizli Lisesinde bitirip, Ankara Gazi 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliğinden 1977 yılında 
mezun olmuştur. 

Ali AYGÖREN, mühendis ve müteahhit olarak hizmet verdikten 
sonra, Denizli Belediye Başkanlığına seçilmiş olup, halen bu görevdedir. 
Yüzlerce konut ve işyeri inşaatının yanısıra resmi müteahhitlik de yaptı. 
Yaklaşık 1 O yıl Meclis Üyeliği, Encümen Üyeliği ve Belediye Başkan 
Vekilliğine seçildi. AYGÖREN 1999 yılı Yerel Seçimlerinde Doğru Yol 
Partisinden Denizli Belediye Başkanlığına seçildi. 

Ali AYGÖREN, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. 
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Yusuf Ziya GÖKSU 

1945 yılında Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır Maarif Koleji'nden 
mezun olduktan sonra girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 
1968 yılında bitirdi. 

Aynı yıl girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Kastamonu Maiyet 
Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) görevine başladı. Daha sonra 
Karaİsalı Kaymakamı oldu. 1975'te Ağrı Eleşkirt Kaymakamlığına atan
dı. 1978 yılında ise İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Şube 
Müdürü oldu. Daha sonra Mülkiye Müfettişliği ve İçişleri Bakanlığı Tef
tiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şubat 1988-Ağustos 1989 
tarihleri arasında aynı Bakanlıkta Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
görevinde bulunduktan sonra, 7 Ağustos 1989-16 Şubat 1992 tarihleri 
arasında Isparta Valiliği yapan Yusuf Ziya GÖKSU, son olarak Merkez 
Valiliği görevinde iken 17 Nisan 1996 tarihinde Denizli Valiliğine atan
mıştır; Yusuf Ziya GÖKSU, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bil
mektedir. 
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Ali ILIKSOY 

I 954 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesinde doğmuştur. İlk
okulu Demirciler Köyü İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini 
Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun olmuştur. 

Bir süre Kozan Hakimliği görevinde bulunduktan sonra askerlik 
görevini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Hakim 
Asteğmen olarak tamamlamış ve 1984-1995 yılları arasında Gaziantep'te 
serbest avukatlık yapmıştır ve bu arada Şahinbey Belediye Meclis 
Üyeliğinde bulunmuştur~ 

20. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Gaziantep milletvekil
liğine seçilen Ali Ilıksoy, Anayasa Komisyonu üyeliği ve DSP Grup Baş
kanvekilliği yapmış ve 56 ncı Hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
görevinde bulunmuştur. 

21. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Gaziantep Milletvekil
liğine yeniden seçilen Ali ILIKSOY, halen TBMM Başkanvekilliği ve 
TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı görevlerini de sürdür
mektedir. Evli ve üç çocuk sahibidir. 
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ÖZGEÇMİŞLER 

Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI 

1956'da Denizli'de doğan Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI, 1978 yılında 
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 
bölümünden mezun olmuş ve 1980'de yüksek lisans, 1986'da doktora 
çalışmalarını tamamlamıştır. 1981-1982 yılları arasında Manchester 
Üniversitesinde (UK) araştırmacı olarak görev yapmıştır. 1990 yılında 
Hacettepe Üniversitesi 'nde İktisat Teorisi Anabilim dalında doçent, 1996 
yılında profesör olan KAZDAGLI'nın basılmış 5 kitabı ve alanında 
yayınlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır. 

Yurt içi ve yurt dışında, ekonomi, para ve iktisat konularında birçok 
bilimsel toplantının düzenlenmesinde görev alan Prof. Dr. Hasan KAZ
DAGLI, TOBB, GAP koordinasyon kurulu ve VII. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı koordinasyon kurullarında aktif üyeliklerde bulunmuştur. Yüksek 
Öğretim Kurulu'nda Başkan Danışmanı olarak ll yıl aralıksız görev yap
mıştır. Ayrıca, UNICEF, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet 
İstatistik Enstitüsü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Standartları 
Enstitüsü, Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 'nda danışman, uz
man, proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görevler yapan Prof. Dr. 
KAZDAGLI, :rurkish Daily News ve Dünya gazeteleri ile Türkiye Elek
trik Üretim-İletim A.Ş.'de iktisat danışmanlıklarında bulunmuştur. Baş
kent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, Merkez Bankası Eğitim Merkez 
Müdürlüğünde ve Toprak Mahsulleri Ofisinde öğretim görevliliği görev
lerinde de bulunmuştur. Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI Rektörlük görevi 
öncesi Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda Müs
teşar Yardımcısı olarak görev almıştır. Bir .dönem TUSAŞ Havacılık ve 
Uzay Sanayi (TAİ) yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 

Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI, evli ve iki çocuk babası olup, İ~gilizce 
bilmektedir. 
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Prof. Dr. Ahmet MUMCU 

6 Ocak 1937'de Bursa'da doğdu. 1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdikten sonra, bilim yaşamını aynı kurumda sürdürdü. 
1977 yılında Hukuk Tarihi profesörlüğüne yükseltildi. 1986 yılında ken
di isteği ile Anadolu Üniversitesi'ne geçti. 1997 yılı Ekim ayında Başkent 
Üniversitesi'nin yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nde "Kamu Hukuku 
Bölüm Başkanlığı"na getirildi; halen bu görevdedir; ayrıca İstanbul Bilgi 
Üniversitesi'nde de hukuk tarihi derslerini yürütmekte, 1937 yılından beri 
Polis Akademisi' nde hukuk derslerini sürdürmektedir. 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU çeşitli bilimsel ve yönetsel görevlerde de 
bulunmuştur. 1987 yılında halen yürüttüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı Kültür Danışmanlığı'na atandı. 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU, 1962-1964 yılları arasında Hamburg 
Üniversitesi'nde çalışmıştır. Aynı Üniversitede 1972-1974 ve 1976-1980 
yılları arasında çalışmalarına devam etmiş ve konuk olarak dersler ver
miştir. 1987 yılı kış yarı yılında Georgetown (ABD-Washington D.C.) 
Üniversitesi'nde, 1989-1990 yıllarında Münih Üniversitesi'nde konuk 
öğretim üyeliğinde bulunmuştur. 1994 yılı yaz yarı yılında da Viyana 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde konuk olarak ders vermiştir. 1995 ve 
1997 yılları Ağustos Eylül aylarında Freiburg Max-Planck Uluslararası 
Ceza Hukuku Enstitüsü'nde çalışmıştır. Türk-Alman bilimsel işbirliğine 
olan katkısı dolayısıyla, kendisine Federal Almanya Cumhurbaşkanı 
tarafından 1995 yılında liyakat nişanı verilmiştir. 

Prof. Dr. Ahmet MUMCU'nun başta Hukuk Tarihi olmak üzere, 
Siyasal Tarih, Devrim Tarihi ve Anayasa Hukuku alanlarında üçü çeviri 
olmak üzere 30 kitabı ve SO'yi aşkın bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 
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ÖZGEÇMİŞLER 

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN 

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi 
Bölümü Öğn~tim Üyesi olup, Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi 
Komisyonu Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi'nin de (TUBA) üye
sidir. 

Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN'un Türk Anayasası Hukuk ve Siyasal 
Sistemler üzerinde Türkçe ve İngilizce çok sayıda yayını bulunmaktadır. 
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ÖZ GEÇMiŞLER 

Prof. Dr. İnan ÖZER 

1950 yılında Urfa' da doğan İnan ÖZER, 1974 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1983 'te 
aynı üniversitede Sosyoloji anabilim dalında doktora aldı. 1984-1987 yıl
larında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yrd. Doçent 
olarak çalıştı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 
Bölümünde Yrd. Doçent olarak göreve başladı. 1989 yılında siyaset 
biliminde doçent ve 1996' da profesör oldu. 

1996-1997 döneminde Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı, Siyaset ve 
Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 1987' den 
itibaren İİBF' de değişik idari görevlerde çalıştı. 1995-1998 yıllarında 
Başbakanlık AAK' da danışman olarak görev aldı. 1999 yılında YÖK 
temsilcisi olarak Milli Güvenlik Akademisinde bulundu. Halen Pamuk
kale Üniversitesi İİBF Dekanı olarak görev yapmaktadır. 

Siyasal değişme, siyasal kültür ve davranış, kent, kentleşme ve kent
lileşme üzerindeki çalışmaları kitap ve dergilerde yer almış, konusu ile il
gili konularda çok sayıda kongre, sempozyum ve panele katılmış, kon
feranslar vermiştir. Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Sosyoloji Derneği 
üyesidir. 

Prof. Dr. İnan ÖZER, İngilizce bilmekte olup, evli ve bir çocuk 
babasıdır. 
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ÖZ GEÇMiŞLER 

Prof. Dr. Sübüdey TOGAN 

Prof. Dr. Sübüdey Togan, 21 Aralık 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. 
1967 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İk
tisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl, iktisat alanında doktora çalış
maları yapmak üzere, Fulbright bursuyla A.B.D. Johns Hopkins Üniver
sitesi'ne gitti. 1972 yılında doktora derecesini aldı. Texas A & M Üniver
sitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ve New York Clarkson 
Üniversitesi'nde Yardımcı Profesör olarak iktisat dersleri verdi. 1981-
1982 yıllan arasında Almanya'da Kiel Üniversitesi'nde araştırmacı olarak 
çalıştı. 1986 yılında İktisat Profesörü oldu. 1987 yılından beri Bilkent 
Üniversitesi'nde İktisat Profesörü olarak hizmet vermektedir. 

Prof. Dr. Togan'ın yurt içi ve yurt dışında çeşitli dergilerde yayınlan
mış birçok bilimsel makalesi bulunmaktadır. Dr. Togan'ın "Foreign Trade 
Regime and Trade Liberalization in Turkey during the 1980's" adlı çalış
ması 1994 yılında Avebury, "The Economy of Turkey since 
Liberalization" adlı çalışması 1996 yılında Macınillan Press Ltd., "Turkey 
and Central and Eastem European Countries in Transition: Towards 
Membership of the EU" adlı çalışması 2001 yılında Palgrave tarafından 
yayınlanmıştır. Prof. Dr. Togan'ın uzmanlık alanı "Uluslararası İktisat"tır. 
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1940 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da 
Atatürk Lisesinde tamamladı ve 1961 'de Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi lisans diploması aldı. 1962 yılında askerlik görevini bitirdi. 

1964 yılında Adalet Bakanlığı'nın bursu ile İsviçre' de hukuk eğitimi 
gördü, 1970'te de aynı fakülteden "Hukuk Doktoru (Doctoris iuris) un
vanı aldı. 1971 'de Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı oldu. Daha sonra 
Adalet Bakanlığı bünyesinde sırasıyla 1972' de Tetkik Hakimi, 197 4 'te 
Hukuk İşleri Genel Müdür Başyardımcısı, 1989' da Avrupa Topluluğu 
Koordinasyon Dairesi. Başkanı, 1997' de Uluslararası Hukuk ve Dış iliş
kiler Genel Müdürü ve 1998'de Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı. 
1987' de İstanbul Üniversitesi 'nde, Devletler Özel Hukuku Üniversite 
Doçenti unvanı aldı. 

Görevi dolayısıyla birçok temel kanun hazırlık çalışmalarına katıldı 
ve başta "Medeni Kanun Komisyonu" olmak üzere çeşitli komisyonlarda 
başkan ve üye olarak görev yaptı. Ayrıca Türk Hukukunun AB hukukuna 
uyumu konusunda kurulan komitelerde başkan olarak görev aldı. Yine bu 
görevi çerçevesinde, Adalet Bakanlığı veya Hükümet temsilcisi olarak 
BM, AK, AB, AGiT, Özel Hukukun Birleştirilmesi Uluslararası Enstitüsü 
(Unidroid) ve Lahey Devletler Özel Hukuku konferansı gibi uluslararası 
kuruluşlarca düzenlenen çeşitli Konferans, Kollokyum, Seminer ve Uz
manlar Komitesi toplantılarına katıldı. 

Halen, Avrupa Nükleer Enerji Mahkemesi Hakimi ve Avrupa'Konseyi 
Hukuki İşbirliği ve Suç Sorunları Komiteleri üyesi olarak da çalışmaktadır. 

1990 yılından beri, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma 
ve Uygulama Merkezi'nce (ATA UM) düzenlenen AB Temel Eğitim prog
ramında "AB Adalet ve İçişleri Uyum Politikası", Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisans Üstü Eğitim programlarında "AB Şir
ketler Hukuku", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bankacılık ve 
Ticaret Hukuku Lisans Üstü Eğitim programlarında "Yabancı Hakem 
Kararlarının Tanınması ve Tenfızi" ve Polis Akademisinde, "İnsan Hak
ları" ve "Yabancılar Hukuku" konularında dersler verdi. 

Uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yayınlanmış 5 eseri ve 
yüzdenfazla bilimsel incelemesi mevcuttur. Doç. Dr. Şeref ÜNAL, halen 
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 
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