
1. G ~ R ~ S  

Avrupa BirliQi( AB) ile Turkiye 
aras~ndaki tam uyelik gorugmelerinde 
bugune kadar iki taraf iqinde heyecan11 
ve bir o kadar da surprizlerle dolu 
geligmeler olmugtur. Bunlardan en yakln 
tarihlisi, 12- 13 Aral~k 2002'de 
Kopenhag Avrupa Konseyi sonuqlar~d~r. 
Turkiye ve diger uyelige aday ulkeler 
iqin bu raporda onemli sonuqlar ve 
sureqler tan~mlanm~gt~r. Bu sureqlerin 
devam~nda tam iiyelik iqin, eger Tiirkiye 
gerekli duzenlemeleri bitirmig olur ise 
tam uyelik muzakerelerine 
baglayabilecektir. Ancak gerek AB 
gerekse Turkiye aqlsrndan ekonomik ve 
sosyal kriterler, Klbr~s sorunu ve diger 
onemli direnq noktalarlnln yer almasi 
nihai sureq ile ilgili baz~ belirsizlikleri ve 
tart~gmalar~ gundeme getirmektedir. Bu 
yaz~da, Turkiye ve AB aras~ndaki 
iligkilerin gunumuze kadar bir 
ozetlenmesi ile son donem iligkilerin 
gundemi ve direnq noktalar~ ortaya 
konmaya ~alrgrlacaktrr. 
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b a ~ v u r m a s ~  ve Avrupa Topluluklar~ 
Komisyonu ile Tijrkiye aras~ndaki ilk 
h a z ~ r l ~ k  gorugmesinin yap~lmasl ile 
bag1amlgtlr.B~ b a ~ v u r u  Turkiye'de 
Cumhuriyet Donemi modernlegme 
hareketlerinin Avrupa q~kartmas~ olarak 
degerlendirilebilir. Toplulukla 1963 
yrllnda imzalanan I. Mali Protokolun 
arkas~ndan katma ve ticari protokoller 
ve bunlarln surekliligini gerektiren bir dizi 
muzakereler, 12 Eylul 1980 ylllnda 
Avrupa Toplulugunun, Tijrkiye ile 
iligkilerini dondurma karar~na kadar 
devam etmigtir. Ancak Turkiye de 
yaganan ekonornik ve siyasi geligmeler 
sonucunda 1980 askeri mudahalesinin 
arkaslndan gelen donemin sivil iktidar~ 
AB-Turkiye iligkilerinin tekrar 
baglatrlmasr i ~ i n  1987 yrlrnda, AB'ye, 
Roma Antlagmasl'n~n ilgili maddeleri 
geregince tam uye olmak uzere 
muracaat etti. A y n ~  y11 ijyelik talebi 
Topluluk Bakanlar Konseyi taraf~ndan 
incelenmek uzere Komisyon'a havale 
edildi. Ancak Komisyon 1989 yrlrnda 
Turkiye'nin tam uyelik bagvurusu 
konusundaki "Gorug"unde (Avis), 
Toplulugun, kendi iq pazarlnl 
tamamlayabilme surecinden once (1992) 

2.1. AB Tiirkiye ilitjkilerinde yeni bir uyeyi kabul edemeyecegi ve 

Tarihsel Siirec Turkiye'nin katllmadan once, ekonomik, 
sosyal ve siyasal alanda geligmesine 

TurkiyeAB iligkileri, 1959 ylllnda ihtiyaq duyulduQu hususlar~na yer verdi. 
Turkiye'nin AB"'ye ortakl~k i ~ i n  Bu is, ~ ~ - T u r k i y e  iligkisinde onemli gel 

Bu yazl i~inde Avrupa Toplulugu ve Avrupa Birligi ayrlml yerine gene1 olarak Avrupa Birligi(AB) kullan~lacakt~r. 
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git'lerin baglad~gr, qetin muzakere 
surecini gerektiren onemli kritel-lerin 
gundeme getirilmesinin de baglanglc~ 
oldu. 

Topluluk bu kararlndan sonra, 
Turkiye ile 1995 y ~ l ~ n d a n  Gumruk 
Birligine geqilmesine kadar Gumruk 
Birligi donerninde uygulanacak usul, 
esas ve sureleri belirleyen 1/95 ve 2/95 
say111 kararlar qerqevesinde qegitli 
duzenlemelere gidildi. 1996 y111 itibariyle, 
tam uyelik surecinde "Son Donemne, 
sanayi urunlerinde ve iglenmig tarlm 
urunlerinde saglanan Gumruk Birligi ile 
girmig oldu. 1997 Y ~ l ~ n d a  Turkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu 40 lncl 
donem toplant~s~ndan umut edilen 
muzakere sonucu da qlkmam~g, Avrupa 
Birligi'nin Luksemburg'ta gerqeklegtirdigi 
devlet ve hukumet bagkanlarl zirvesi 
sonucunda Cek Cumhuriyeti, Slovak 
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, 
Slovenya, Romanya, Bulgaristan, 
Litvanya, Letonya, Estonya ve KI brls 
Rum Yonetimi tam uyelik iqin aday 
ulkeler olarak belirlenmigtir. K~brrs Rum 
Kesimi 2003 yl l~nda birlige dahil 
edilmigtir. Turkiye ise, aday ulkeler 
araslnda soylenmeyerek, tam uyelige 
ehil oldugu teyit edilmigtir. Gunumuze 
kadar olan A- 
kronoloiik slralarnas~ asaa~da ver 
jilrnaktad~rl: 

1959 AB Bakanlar Konseyi 
Turkiye'nin ortakllk bagvurusunu kabul 
etti. 

- 

1959 Avrupa Topluluklar~ Komisyonu 
ile Turkiye araslnda ilk hazlrl~k 
gorugmeleri. 

1963 Ankara Antlagmasl- Turkiye- 
AB gumruk birligi ve tam uyelik iqin ilk 
basamak. 

1973 Turkiye-AB genigleme 
gorugmeleri mutabakat ile sonuqland~. 
Katma Protokol yururluge girdi. Ilk 
gumruk indirimi ve konsolide liberasyon 
listesi uyurnu. 

1976 Turkiye, ikinci gumruk indirimi 
ve konsolide liberasyon listesi uyumunu 
gerqeklegtirdi. 

1977 111. Mali Protokol imzalandl. 
Turkiye'ye yeni tar~m tavizleri tanlndl. 

1978 Turkiye yukumluluklerinin 
dondurulmasl ve 8 milyar $ yardlm 
talebinde bulundu. 

1980 Tar~m alan~nda Turkiye'ye 
uygulanan gumruk vergisi O'a indirildi. 

1982 AB, Turkiye ile iligkileri 
dondurma kararl ald~. 1986 Turkiye-AB 
Ortakl~k Konseyi. iligkiler canlandlrlld~. 

1987 Turkiye tam uyelik talebinde 
bulundu. 

1989 AB'nin gorugu; Turkiye'nin 
ekonomik, sosyal ve siyasi alanlardaki 
geligimine devam etmesi geklinde oldu. 
AB kendi iq pazarlnl tamamlamadan 
yeni uye alamayacagln~ aq~kladl. 

1990 AB-Turkiye "lgbirligi Paketi" 
Konsey'in oluruna sunuldu. 

1991 Ortakl~k Konseyi, 1986'dan 
beri ilk defa toplandl. 
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1992 Turkiye-AB aras~nda Teknik sorununun cozijmune yonelik olarak BM 
lgbirligi Program1 imzaland~. Gumruk Genel Sekreteri Kofi Annan'ln sundugu 
Birligi Komitesi,lO. Donem toplantrsln~ "Annan Planl" her iki tarafta tartrgmaya 
gerceklegtirdi. acrld~. AGSK sorunu Turkiye'nin onaylyla 

1995 Turkiye, Gumruk Birligi'nin iyi 
iglemesi icin gerekli teknik kogullar~ 
yerine getirdi. Turkiye-AB Ortakllk 
Konseyi Karar~, Avrupa 
Parlamentosu'nda onaylandr. AKCT 
urunlerini kapsayan Serbest Ticaret . - 
Antlagmas1 parafe edildi. 

1996 Turkiye Gumruk Birligi'nin son 
agamaslna girdi. 

1997 Luksernburg Zirvesi- Turkiye 
aday ulkeler araslnda gosterilmedi. AB 
ile siyasal diyalog kesildi. 

1998 Tarr m urunleri ticaretinde 
tercihli rejime iligkin anlagma imzaland~. 

1999 Helsinki zirvesi- Turkiye'nin AB 
aday l~g~ ac~klandr. Iligkilerde yeni 
donem. 

cozumlendi. Kopenhag zirvesinin 
sonucuna gore, Turkiye'nin 2004 yllrnln 
sonunda Kopenhag siyasi kriterlerini tam 
olarak karg~ lad~g~na karar verilmesi 
halinde, gecikmeden muzakerelere 
baglanabilecek. 

Bu surece icinde AB ile Turkiye 
aras~nda mali ya rd~m~ dikkate alan 
onemli mali protokoller imzalanm~g ve 
bunlara yonelik duzenlemeler 
yapllm~gt~r. Bunlar~ gu gekilde ozetlemek 
mumkundur: 

. .". uk B l r l ~ a ~  Onces 
1996): Bu donemde Turkiye'ye yonelik 
mali yardrmlar esas olarak Mali 
Protokollerle yurutulmugtur. Turkiye'nin 
sosyal ve ekonomik geligmesini tegvik 
amaclyla 1964-1981 ylllarl araslnda uc 

2000 Avrupa Birligi ayrl Mali Protokol bir de Tamarnlaylc~ 
Sekreterligi kuruldu. AB, Turkiye'den Protokol imzalanmlgtlr. 981 ylll 
beklentilerini belirten "Katll~m Ortakllgl sonraslnda Coo milyon Euro tutarlnda 
Belgesiwni a c ~  klad~. Nice zirvesi; Dorduncu Mali Protokol hazlrlanm~g olsa 
Turkiye'nin AB'nin gelecegindeki yeri da yururluge girmemigtir. Mali 
netlegtirilemedi. Protokoller kapsam~ndaki yardlm turu 

2001 Turkiye, AB'ye taahhutlerini agrrl~kll olarak kredi olmak uzere kredi ve 
iceren "Ulusal Prograrn"~ aclkladr. hibelerden olugmakta olup, krediler, 
Kopenhag kriterleri cercevesinde baz~ Avrupa Yatlrlm Bankas1 (AYB) ve 
Anayasa degigikliklet-i yaplldl. AGSK T o ~ ~ u ~ u ~  kredilerini kapsamaktadlr. 32 
sorunu kesin bir ~ozume baolanamad~. yllllk bu donemde 1.433 milyon Ecu - 

tutar~nda yard~m ongorulmesine ragmen 
2002 Kopenhag kriterlerini 

kullanllabilinen yardrm toplam 830 
kargllamak uzere hazlrlanan "A6 uyum 

Milyon Euro gibi duguk bir seviyede 
paketi" TBMM'den gepti. K ~ b r ~ s  kalmlgtlr. 
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1964-1969 donemini kapsayan I. 
Mali Protokol kapsamrnda Avrupa 
Toplulugu taraf~ndan Turkiye'ye 175 
milyon Ecu tutar~nda yardlm 
saglanm~gtlr. Hem kamu hem de ozel 
sektor projeleri qerqevesinde 
degerlendirilen yardlrn daha qok altyapr 
ve sanayi yatrrrmlarr iqin kullan~lmrgt~r. 
1971 -1 977 donemini kapsayan 11. Mali 
Protokol kapsam~nda 220 milyon Ecu'luk 
yardrm saglanmlgtlr. Bunun 195 milyonu 
Topluluk geri kalan 25 milyonluk klsmr 
ise Avrupa Yatlrlm Bankasr (AYB) 
kaynaklarlndan kargrlanm~gt~r. 195 
milyonluk Topluluk y a r d ~ m ~  kamu 
projelerinde degerlendirilen, 25 
milyonluk AYB kredisi tamamen ozel 
sektor projeleri i ~ i n  kullanrlm~gt~r. 1979- 
1982 donemini kapsayan Ill. Mali 
Protokol kapsarnlnda 220 milyon Ecu 
Topluluk butqesi ve 90 milyon Ecu AYB 
kredisi toplam 31 0 milyon Ecu'luk yardrm 
saglanmlgtrr. (Bayar 1998:33) Daha qok 
kamu altyapl projelerine kullanrlan 
yardlmln 60 milyonluk k ~ s m ~  ozel sektor 
projeleri iqin ayrllmlqt1r.1982-1986 
donemini kapsayan ve toplam 600 
milyon Ecu'luk yard~m ongoren IV Mali 
Protokol Yunanistan vetosu nedeniyle 
kullan~lamam~gt~r.Bu donemde Turkiye 
Avrupa Toplulugu'ndan, mali protokollere 
ek olarak Ozel igbirligi Fonu, ldari 
lgbirligi Fonu ve Tamamlay~c~ Protokol 
kapsam~nda toplam 128 milyon Ecu'luk 
yardlm elde etmigtir. 

1/95 say111 Ortakllk Konseyi Kararl ile 
Gurnrijk Birligi sonrasrnda Turkiye'ye AB 

butqe kaynaklarrndan ve Toplulugun 
Akdeniz ulkelerine yonelik program~ndan 
kredi ve hibe yardrmlarl yaprlmasl 
ongorijlmugtur. Toplulugun tek taraflr bir 
deklarasyonu ile taahhut edilen bu 
yardrmlar Gumruk Birliginin Tijrk 
ekonomisi uzerindeki o las~ olumsuz 
etkilerini bertaraf etmek uzere 
tasarlanmrg olmakla birlikte, gerek 
miktar gerek nitelik olarak yetersiz 
olmakla elegtirilmigtir. DiQer taraftan, 
taahhut edilen yard~mlarrn dahi 
gerqeklegmernig olmasr, Turkiye 
taraf~ndan degigik platformlarda dile 
getirilmig, ancak olumlu bir sonu$ elde 
edilememigtir. Taahhut edilen 
yardlmlarln, Konsey tarafrndan oybirligi 
ile kabul edilmesi agamasrnda 
Yunanistan'rn vetosu ile bazr yard~m 
turleri engellenmigtir. Uygulamasrna 
baglanan yardrmlar iqin ise, diger 
ulkelerden farklr bir yaklagrmla, sadece 
Turkiye'ye ait projelerin Avrupa 
Parlamentosu tarafrndan onaylnln gart 
kogulmasr ve gene Avrupa 
Parlamentosu tarafrndan yonetmeliklere 
a y k ~ r ~  olarak proje konularrnln 
k~s~tlanmas~ uygulamanrn aksamasrna, 
ve yardlmlarln gecikmesine neden 
olmugtur. Bu donemde sadece 
Avrupa-Akdeniz program1 kapsamrnda 
taahhut edilen yardlmlarrn k~srtlr olarak 
kullan~ldrg~nr, bunun yanl slra butqe 
kaynakl~ yardlmlarrn uygulamaya 
ge~irilmedigini gormekteyiz. Mali 
Protokolun ozellikle son donernlerde 
tam olarak igletilememesi ve krsrntrlara 
gidilmesi Turkiye'nin AB'ye tam 
uyeligine diger adaylara gosterilen 
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ozerlle bakllmadlgl yonunde yorumlara 
yo1 aqmigtlr. 

Helsinki Sonras~ -Adavl~k 
Donemi-Donem (1999-2006) : Helsinki 
Zirvesi sonras~nda, ~ J I  kemizin 
adayllglnin tescil edilmesi ile adayllk 
surecinde mevcut Akdeniz lgbirligi 
prograrnlarlna ilave yeni kaynaklarln 
tahsisi qallgmalarlna gidilmigtir. 
Turkiye'nin diger adaylarl n 
faydalanmakta oldugu yardim 
prograrnlarlna (Phare, lspa ve Sapard) 
dahil edilmesi talebi, bu programlarin 
butqelerinin 2000-2006 tarihleri iqin 
kesinlegtirilmig olmasl ve bu konuda 
degigikligin yap~lmasinln mumkun 
olmamasl gerekqesiyle kabul 
gormemigtir. Bunun yerine Turkiye iqin 
katlllm stratejisine uygun olarak ilave 
kaynak yaratilmlgtlr. (Erbil, 1998:27)Bu 
donemde Turkiye gene bir Akdeniz 
ulkesi olarak Avrupa-Akdeniz lgbirligi 
Programlnln 2000-2006 donemine dahil 
edilrnigtir.Dolayis~yla bu donem yardlm 

uygulamada yaganan soruhlarln ortadan 
kald~r~lrnas~ni teminen hibe yardlmlarln 
'Yaplsal Uyum' programlarl kapsamlnda 
dogrudan butqeye aktarlml yonteminin 
uygulanmasl kararlagt~rilmigt~r. Bu 
kapsamda, 150 Milyon Euro tutarlndaki 
ilk bolum iqin gerekli Komisyon onayl 
Arallk 2000 iqerisinde allnmlgtlr. Bunun 
yani slra projelerin degerlendirilmesi 
qallgmalarl da devam etmektedir. Ancak, 
MEDA I projelerin uygulanmaslnda 
kargllagilan sorunlar~n aynl gekilde 
MEDA I! projeleri iqin de geqerli oldugu 
diigunuldugunde, oncelikle ulkemizden 
beklenen yeni mali igbirligi 
yapllanmasinln gerqeklegtirilmesi 
gerektigi gorulmektedir. 
Avrupa Yatlrlm Bankasi (AYB) tarafindan 
idare edilen bu program kapsam~nda 
1,470 Milyon Euro kredi kullanlml 
ongorulmektedir. Proje qal~gmalarl 
yurutulmektedir. 

2.2. AB-Tiirkiye ili~kilerinde Son 
Donem 

programlarlnl, Avrupa Akdeniz lgbirligi AB-Turkiye iligkilerine damgaslni 
(MEDA 11) (2000-2006) Katlllm Stratejisi vuran geligme ozellikle son donem 
Program'''' (2001-2003) ve De~re"'  degerlendirmelerde, ~ u ~ k i ~ ~  ile ilgili 
Yardlmlarldlr B u t ~ e  ka~nakll ve olarak 1993 Kopenhag AB Konseyi 
Komisyon taraflndan idare edilen bu taraflndan belirlenen siyasal kriterler 
yardlm programlndan Turkiye'ye ayrilan (demokrasi, hukukun ustunlugu, insan 
pay 890 Milyon Euro 'Iarak telaffuz haklari, azlnllklarln korunmasl), 
edilmektedir. Programln bazl teknik ekonomik kriterler (isleyen bir piyasa 
sorunlar nedeniyle ve halen MEDA I ekonomisi ve Birlik iqindeki rekabet 
ka~saml  projelerin dahi u~gulanamaml~ baskllarl ve piyasa guqleri ile bags qkma 
olmasl nedeniyle yurutulmesinde bazl kapasitesi) ve toplulugun genel 

sorunlar bulunmaktadir. Proje bazlnda muzakere kogullarl etraflnda 
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geligmektedir. Bu sureq aslrnda 
Turkiye'nin ciddi dijzeyde adayl~k 
yolunun aqrldrgr bir donem olarak taraflar 
tarafrndan algrlanmaktad~r.Kopenhag 
kriterleri ile ilgili Komisyonun raporunda 
belirtilen AB gorugleri agag~da 
ozetlenmigtir. 

Siyasi Kriterler: Devlet Guvenlik 
Mahkemeleri'nde avukatsrz tutukluluk 
uygulamalarr ve olaganustu ha1 
bolgelerinde uzun tutukluluk 
uygulamalar~ suruyor. igkence, kotu 
muamele iddialarr devam ederken, 
san~klar~n yasal takibinde yeterli ilerlerne 
saglanamadr; Derneklerin etkinliklerinin 
yasaklanrnasl iqin yasal zemin halen 
mevcut. Onceden izin sistemi de dahil 
olrnak uzere Dernekler Yasasl'nln 
krs~tlayrc~ yaprsl korunuyor. Turkiye'deki 
yabanc~ dernekler halen baz~  
krsrtlamalara ve srkr denetime tabi; 
Vaklflar kanunundaki degigikliklere 
ragmen dini az~nlrklar, tuzel kigilik, ma1 
edinme hakk~, din adarnlarlnrn egitimi 
konular~nda krsrtlamalarla kargr kargrya; 
Sendikalara k a q ~  k~s~tlamalar, qocuk igqi 
qalr gtr rma uygularnalarr suruyor. Devlet 
Guvenlik Mahkemeleri'nin igleyigi halen 
uluslararasr standartlara uygun degil. 
Yarglnrn her zaman bag~ms~z ve tutarlr 
iglemedigine yonelik bildirimler suruyor; 
Yolsuzl~lk halen onernli bir sorun olmaya 
devarn ediyor, Avrupa Konseyi'nin ilgili 
sozlegmeleri halen onaylanmadl; 
Guneydogu Anadolu bolgesinde insan 
haklarrnln korunmas~ alanrnda qabalarln 

guqlendirilrnesi bekleniyor; Milli Guvenlik 
Kurulu'nun olugumu ve rolu ile ilgili 
degigiklikler, uygulamada bir farklrlrk 
yaratmlg gorunmuyor. 

Ekonomik Kriterler: Piyasalarln 
iglerligini ve rekabet gucunu arttlrrnak 
iqin Turkiye'de halihazrrda uygulanan 
reform surecine devam ederek 
makroekonornik denge ve mali 
siirdurulebilirlik saglanrnal~; Kronik 
yijksek enflasyonun dugugu devam 
etmeli ve vergi disiplini saglanmalr; 
Bankacll~k sektorundeki ternkinlilik ve 
rnuhasebe kurallar~ uluslararasr 
standartlar duzeyine getirilrneli; kamu 
bankalal-I ve igletmelerinin 
ozellegtirilmesi hrzlandrrrlmalt ve 
piyasalarln igleyigindeki devlet 
kontrolunun kald~rrlmasr tamamlanmal~; 
Ekonominin buyume potansiyelinin ve 
rekabet guciinun artt~r~lmasr iqin verirnli 
kullanrmlara yat~r~m yap~lrnalr ve egitime 
daha fazla onern verilmeli; Burokratik 
iglemler kolaylagtrrrlarak ve diger teknik 
engeller kaldlr~larak yabanc~ serrnaye 
girigi saglanrnalr; Kamu ihaleleri, enerji, 
adalet ve iqigleri alanlar~nda AB 
muktesebatlnln uygulanrnasr yonunde 
idari kapasitenin arttrrrlmasrnda ilerleme 
guqlendirilmeli; Gumru kbirligi 
qerqevesinde AB muktesebatrnrn 
uygulanmaslnda idari kapasite 
guqlendirilmeli; Mallar~n serbest 
dolagrmr qerqevesinde onemli teknik 
engeller suruyor; Standardizasyon, 
akreditasyon ve uyumluluk 
degerlendirrnesi alanlarrnda ilgili 



kurumlarln kurulmasl ve iglerliginin 
arttlrllmasl konusunda qallgllmall; 
Uygun bir piyasa denetleme sistemi 
kurulmali;Sermayenin serbest dolagrml 
konusunda yabancr yatrrlmlar uzerinde 
onemli krsltlamalar halen yururlukte; 
Rekabet politikasl alan~nda devlet 
yardlmlarl konusunda Tarlm alanlnda A6  
muktesebatlna uyum qabalarr Ulagtlrma 
politikaslnda A 6  muktesebatlnln 
uygulanmasrnrn gerekliligi. 

Yukarlda ozetlemeye qallgtlglrn~z bu 
kriterler Turkiye ile ilgili "olumsuz" imajr 
duzeltmek ve gerekli piyasa 
duzenlemelerinin yapllmas~ iqin Turkiye 
hukumeti 2000 y111 AB ilerleme raporuna 
yonelik onemli adrmlardan birini de 
"Ulusal Program(2001)" qerqevesinde 
hazlrlayarak gostermigtir. Bu Program 
da Turkiye'nin , bagta insan haklarr ve 
demokrasi alanlarlnda olmak uzere, 
Avrupa Birligi mufredatl niteligindeki 
evrensel normlar ile Avrupa Birligi 
ulkelerinin uygulamalarlna daha fazla 
uyum saglamak amaclyla, gerekli tum 
uluslararas~ sozlegmelere taraf olacak 
ve bunlarln etkin gekilde uygulanmaslnr 
saglayacak tedbirlere yer vermigtir? Bu 
program qerqevesinde, Turk halklnln 
Avrupa'nrn birlegmesi ideali baglamlnda 
onemli gorevler ve sorumluluklar 
ustlenmeye hazlr ve muktedir oldugu ve 
bu amaqla, tum normlarln nicelik ve 
nitelik olarak A 6  standartlarrna 
yaklagtlrllmas~, Ulusal Program'da 
ongorulen hedefler olarak 
tanrmlanm~gt~r. Parlamento uyum 

tasarllarlnrn hazlrlanmasl ve geqirilmesi 
iqin onemli qallgmalarda bulunmaktadrr. 
6. Uyum paketi qerqevesinde yaprlan 
hazrrlrklar, 2004 tarihinin tam muzakere 
baglanglc~ olma iqin h~zlandrr~lm~gtlr. 
Ayrrca bunu takip eden 7. uyum 
Paketinin de hazarllnacak son paket 
olacagl belirtiler, qallgmalarlna 
baglanmlgtlr. 

Turkiye A 6  iqin qok onemli bir ulke. 
Konumu itibarlyla da diger 12 adaydan 
farkll. Buyuk bir ulke ve stratejik oneme 
sahip. Turk halk~nln ezici qogunlugunun 
AB'den yana tavrr koymas~. Turkiye'de 
yapllmasl gereken reformlarr 
hlzland~rmaslna yo1 aqmaktadrr. Ancak 
AB'nin bazr aqlklamalarlnln, biz sizi 
sizden iyi biliriz tavrr ve konulan 
kriterlerin Turkiye'nin hassasiyetinde 
bulundugu konularda olmasr, toplumsal 
uyumu olumsuz yonde etkilemektedir. 
Turkiye'nin qok aktif ve gelecege umut 
vaat eden bir ekonomisi var. Bu 
ekonominin ayrlca uluslar arasl rekabet 
gucu var. Turk ekonorr~isinin AB'ye 
entegrasyonu, AB'ye guq katacaktlr. 
Turkiye bir yandan siyasi reformlarl 
yaparken, diger taraftan makro 
ekonomik reformlarl tamamlayacaktlr. 

2.3. Turkiye'nin Tam [Jyeliginde 
AB'nin B a k l ~  AGISI 

2000 y111 ilerleme raporunda 
belirtilen olgular ve 2004 tarihinin 
olabilirligi konusundaki aqlklamalar, A6  
siyasi qevrelerinde, Turkiye'nin tam 
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uyelik perspektifini kesinlegtiren, ve 
"Turkiye Avrupalr mr?" tartrgrnasrna 
resrni aqrdan son noktayr koyan bir 
agama olarak gorulmektedir. Turkiye ile 
muzakere surecini olabildigince ertelerne 
egilimlerinin ternelinde ise, AB iqinde 
dort sorun goze qarprnaktadrr (Gorug, 
2003): 

1. Geni~lerne : On yeni uyenin 
kat~lrmrn~n kurumsal ve ekonomik 
etkilerinin AB iqi dengelerde sindirilmesi 
ve AB halklar~ tarafrndan benimsenmesi. 

2. Derinle~rne: Avrupa'n~n Gelecegi 
Kurultayr'n~n uzerinde qalrgrnakta oldugu 
yeni AB anayasaslnrn, uye ulkelerde 
referandumlarda kabul gorrnesi. Ret 
egilimlerinin gu~lenrnesinin bagta 
Euro'nun istikrarr olmak uzere 
ekonomiye olumsuz etkileri. 

3. Ekonornik sorunlar: Ekonomik 
buyumenin %2 seviyesinin altrna 
dugtugu bir konjonkturde, hukumetlerin 
gerekli yaprsal reformlar~ yapmakta 
sosyal tepkiler nedeniyle zorlanrnalarr. 

4. Turkiye'nin irnaj~: Yrllar boyunca, 
insan haklar~ ve demokrasi aqrsrndan 
Turkiye'nin goruntusu ve uluslararasr 
saygrnlrgrnrn qok olurnsuz etkilenrnesi. 
Son demokratik reforrnlarrn qok yeni 
olmalarr nedeniyle henuz AB karnuoyu 
tarafrndan bu algrlaman~n duzelmemig 
olrnasr. Bu durumun AB siyasetqilerinin 
Turkiye'ye yaklagrrnlarrna yansrmasr. 

- - - - - - - - - 

Belirleyici etken: AB kamuoyu 
Turkiye'nin AB uyeligiyle ilgili olarak "AB 
kamuoyunun Turkiye'yi algrlayrgr 
degigmedigi surece, AB liderleri bu ulke 
hakk~nda gerekli cesur kararlarr 
alarnazlar." 

Bak19 Agslndaki Yanllglrklar:AB 
kamuoyu, Tiirkiye konusunda dort temel 
yanlrg bilgiye dayalr bir yaklagrrn iqinde 
bulunmaktadrr. 

1. Nufus: "Tijrkiye'nin nijfusu qok 
yak~nda 100 rnilyon olacak." Nufusun 
bugunkii 69 rnilyon seviyesinden otuz yrl 
iqinde 85 rnilyona, yani Almanya 
seviyesine qrkacag~na dair veriler, AB 
rnedyasr ve siyasi analizlerine yeterince 
temel olamamakta. Halbuki, Turkiye'nin 
uzun siirecek olan tam uyelik surecinde, 
AB de iq yap~srnda degigerek, yeni bir 
genig nufuslu iiyeyi daha rahat 
alabilecek konurna gelecek. 

2. GOS: "Turkiye'nin AB uyeligi, 
goqmen akrmr sonucunu dogurur." Tum 
kamuoyu yoklamalarrnda, AB 
vatandaglarrnrn Turkiye'nin AB uyeligine 
karg~ qrkan kesiminin (ortalama %55) en 
bagta gelen gerekqesi, aslrnda bir 
mantrk hatasrna dayanryor. Cunku 
bugun soz konusu olan uzun bir 
rnuzakere surecinin baglarnasrdrr. Bu 
sijrecin sonucunda, igqilerin serbest 
dolagrmr gibi sorun olmaya devarn 
edebilecek alanlarda on-onbeg yrll~k 
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geqig donemlerinin kararlagtlrllrnas~ 
olagan. Dolaylsryla yirmi yildan daha 
fazla bir sure sonra gundeme gelecek bir 
sorunun, bugun AB kamuoyunun 
olumsuz tavrlna temel olarak, siyasi 
yaklaglmlarl etkilemesi qok yanllg bir 
denklem olacaktlr. 

3. Demokrasi: "Turkiye demokratik 
kulturden yoksun, insan ve azlnllklarlna 
sayglslz ve lslamc~ olma egilimli bir 
ulkedir." Bu yarglnln temelinde 
Turkiye'nin AB'ye tam uyelik bagvurusu 
yaptlgl 1987 yillndan geqen yila kadar, 
Avrupa'nln ve Soguk Savag sonrasl 
kuresel dengelerin siyasi boyutunu 
kavrayarnayan bir anlaylglyla yonetilmig 
olrnasl bulunmaktadlr. Avrupa 
rnedyaslnln Turkiye konusunda 
olurnsuzluklari onalanda tutan habercilik 
yaklaglrni ve Turkiye kargitl lobilerin 
kendi davalarlnl savunrna yolunda 
Turkiye'nin dernokratik zafiyetlerinden 
g u ~  kazanrnalarl bu onyargiyl pekigtirdi. 
3 Agustos 2002'den beri ivrne kazanan 
dernokratik reforrnlar, henuz AB 
karnuoyunca yeterince algllanarnadl. 
Bugun Turkiye'nin sivil toplumuyla, 
iktidarl ve ana rnuhalefetiyle ve 
Curnhurbagkanl'nln onderliginde artlk 
dernokratik reforrnlar uzerindeki siyasi 
tartlgrnayl geride blrakrnlg bir ulke 
oldugu ger~egini, AB karnuoyu yavag 
yavag anlarnaktadlr. 

4. Ekonomi: "Turkiye AB'ye 
ekonornik bir yuktiir." Turkiye'nin AB 
ortalarnaslnln altlndaki kalklnmlgl~k 
seviyesi, dogal olarak AB karnuoyunda 

endige yaratmaktadlr. Fakat, muzakere 
surecinin aday ulkelerin ekonomik 
kalklnmasl sonucunu da dogurdugu 
dikkate allnmarnaktadlr. Daha da 
onemlisi, Turkiye'nin AB'ye katkllarl 
konusunda AB karnuoyunda bir ~ o k  
gerek~e slralanlrken, ekonornik boyut 
goz a r d ~  edilrnektedir. Bu eksiklik, 
Turkiye'nin d ~ g  politikaslnda da 
gozlemlenmekte. Ekonomik buyume 
potansiyeli, i~ ve d ~ g  pazarlarl ve 
girigimciligi ile Turkiye'nin AB i ~ i n  
ekonomik a ~ l d a n  da bir art1 deger 
olugturmasi, yalrl~zca ozel sektor ve 
siyasi qevrelerin bir bolumunde dikkate 
allnmakta, genel. kamuoyunda 
tart~gllmarnaktadlr. Kaqnilmaz gerqekler 
AB uyeligi surecinde her aday ulke bir 
taklrn ger~ekleri kabullenrnek zorunda 
birakrnaktad~r. Bunlarl gu bagliklarda 
ozetleyebiliriz (Gorug, 2003): 

I .  Dlqarrdaki iilke: i J  yelerine 
avantajlar saglayan bir topluluga girig 
surecinde, digarrdakilerin, iqeridekiler 
taraflndan hakslz ve basklcr bir 
rnuameleye tabi tutulrnasl olagandir. Bir 
kere bu sure~ten geGen ulke, iqeriye 
girdigi andan itibaren, daha oncekilerin 
kendileri i ~ i n  ongordukleri konurna ortak 
olrnaktad lr. Turkiye'nin NATO'ya sanclll 
geqen uyelik sureci buna bir ornek 
olabilir. lspanya, isveq ve Polonya gibi 
ulkeler, AB ile rnuzakere oncesi ve 
boyunca qok kereler isyan etrne 
noktaslna gelmiglerdir. 

2. AB ulkeleri ile sorunlar~ olan 
ulke: AB ulkeleri, aday ulkeler ile olan 
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ikili sorunlarlnl qozmek iqin bu 
konumlarlnl bir flrsat olarak gormekteler. 
Yunanistan ile Klbrls ve Ege 
sorunlarlmlz bu baglamda ister istemez 
AB dosyamlzin bir parqasl haline geldi. 
Slnlr guvenligi, ekonomik qlkarlari ve 
Euro alanlyla, Bat1 komgumuz artik 
Avrupa Bir ig id i r  Bu durumdan 
kaynaklanan sakincalarin qaresi ise, 
AB'ye uye olmaktrr. 

3. Buyuk ulke: AB iqi guq 
dengelerinde demografik aglrllk tek 
kurumsal klstastrr. iki kere veto edilen 
Ingiltere ve uzun sure oyalanan ispanya 
orneklerinin de gosterdigi uzere, buyuk 
ulkelerin AB'ye girmesi sancilr bir 
sureqtir. Turkiye bu konumdaki tek aday 
ulke. ljyelikleri 2004'te ger~eklegecek 
olan on ulkenin toplam nufusu 75 milyon. 
Bunun da yarlsl zaten Polonya. Turkiye 
tam uye oldugu gun, bir Almanya'nln, 
Fransa'nln lngiltere'nin AB iqi kurumsal 
kudretine kavugacak. Tam uyelik sonrasl 
yararlarlnl gorecegi buyuk ulke olma 
konumunun, uyelik oncesi zararlarlna 
maruz kalmasl kaqlnllrnaz. Buyuk 
ulkeler AB'ye alinmamakta, zorlayarak 
kendileri girmekteler. 

4. Demokratik ulke: AB'ye uyelik 
muzakereleri iqin kogul olan Kopenhag 
siyasi klstaslarlnl yerine getiremeyen 
ulkeler iqin asllnda oyun dl21 kalma 
durumu soz konusu. Turkiye, bunca ylllrk 
AB seruveninde, ilk defa 2002 yrllnda 
oyuna dahil olabilme ve siyasi 
muzakerelere girebilme ganslni 
yakalamlgtlr. Kopenhag siyasi kistaslarl 

Siyasi dengelerin AB uyeligi yolunda 
belirleyici onemine ragmen, aday ijlkeler 
iqin tesis edilmig olan katlllm ortakllgl 
mekanizmasl ve Kopenhag siyasi 
klstaslarl, sonuqta kaqlnllmaz olarak 
temel referanslard~r. Turkiye'de bazen 
sanllanln aksine, diger aday ulkeler bu 
klstaslara uyarak muzakerelere 
bagladllar. Bazl durumlarda birer 
eksikleri olsa bile, bunu qozme yoluna 
sokmuglar ve yillar boyu "onurlu uyelik 
gibi kavram karmagalariyla bu 
onkogullari sorgulamamrglardir. Bugun 
Turkiye i ~ i n  gelinen noktada, mutlaka AB 
Komisyonu'nun ilerleme raporunda 
Kopenhag siyasi klstaslarrna yeterince 
uydugu sonucunun ~ l k m a s l  
saglanmalldlr. Bu baglamda uq onemli 
etkinlik alanr gorulmektedir 

1. Yasama: Agustos ve Aralrk 2002 
paket reforrnlarlyla qok buyuk bir agama 
ger~eklegmig ve qok az konuda aqrk 
kalm~gtlr. Bunlar araslnda yargrnrn 
reformu, uluslar arasl antlagmalarln 
ustunlugu, yolsuzlukla mucadele ve 
azlnllk vaklflarl gibi alanlar onceliklidir. 

2. Uygulama: Reformlarin hayata 
geqirilmesi sonucunda ifade ozgurlugu, 
kulturel haklara saygr ve i~kencenin 
onlenmesi tum toplumda geride kalmrg 
sorunlar olarak algllanma noktaslna 
gelmelidir. 

3. Sivil rejim : Bu konuda AB'nin 
degerlendirmeleri olumsuzdur ve 
onumuzdeki donemde bu konular on 
planda olacaktir. Kurumsal aqldan qok 
belirgin bir sorun olmamakla birlikte, 



uygulamada Turkiye'de asker-sivil 
qeligkisi oldugu ve sivil iradenin AB 
standartlarlnda ustunlugunun 
guvencesinin olmadlgl kanlsr yayglndlr. 
AB ulkelerinin bu konudaki raporlarinrn 
en onemli kaynagl Turk baslnlndaki 
haber ve yorumlardlr. Kopenhag Sonrasl 
Strateji Onumuzdeki donem bir strateji 
tanrmlar ve Kopenhag sonuqlarlna resmi 
tepkiyi belirlerken, dikkate almak 
gereken bazr noktalara dikkat 
qekilmektedir: 

1. Turkiye'nin Avrupa tarihi iqindeki 
evrimi yuzylllar suren qelipkilerin 
agllmasl noktaslna gelmigtir. Bu tarihsel 
donemecin yoldan $ 1  kmadan 
al~nabilmesi iqin kararlll~k ve direnc 
gereklidir. 

2. Turkiye'nin siyasi ve ekonomik 
qlkarlarl, AB'yi igaret etmeye devam 
etmektedir. 

3. Avrupa politikamlz duygusalllk ve 
hamasetten uzak, sogukkanll, akllcl ve 
gerqekqi olunmalldlr. 

4. AB Konseyi'nin Turkiye iqin bir 
muzakere tarihi belirtmesi olaslllgl, 
uluslararasl yatlrlm qevrelerinde qok 
olumlu kargllanmlg ve Turk hisselerine 
olan ilgi artm~gtlr. 

buldugumuz noktalar en akllcl ve nesnel 
bir gekilde ve dolambaqs~z bir uslupla 
dunya kamuoyuna aqlklanmall. Klbrls 
konusunda barrgql ve qozume yonelik 
qizgi korunmall. Bu tepkinin sonuqlarl 
kamuoyunda iyi aqrklanmalr ve ulusal 
gururun zedelenmemesine dikkat 
edilmelidir. 

2. Demokrasi: Reformlar hlzla ve 
kapsamll bir gekilde uygulamaya 
geqirilerek ve anayasal duzenin 
sorunsuz iglemesine ozen gosterilerek, 
Turkiye'nin Kopenhqg siyasi klstaslarlna 
uymakta oldugunun en k~sa  zamanda 
duzenlemeler yapllmalldlr. . 

3. Ekonomi: AB ile krizden uzak, 
makro-ekonomik istikrarln saglandlgl, 
piyasanrn ve yabancl sermayenin guven 
duydugu bir buyume egilirni kallcl 
klllnmalldlr. 

4. Mevzuat uyumu: AB Genel 
Sekreterligi'nin mustegal-Ilk yetkisi ile 
guqlendirilerek, AB ile mevzuat uyumu 
qallgmalarlna ivme kazand~rllmall. 
llerideki muzakere donemine yonelik 
olarak gimdiden zaman kazanrlmal~d~r. 
Bu anlamda Ulusal Program olumlu bir 
adlm olmugtur. 

5. Egitim: AB ile tam uyelik yolunda 

Bu qerqevede Turkiye'nin AB qagdag normlara gore geligtirmesi iqin 

stratejisinin temel unsurlarl gunlar qal~grlan,ig piyasasl ve kuresel egilirnleri 

olmall: dikkate alan nitelikte insan sermayesi 
yaratmaya odaklanmlg kapsamll bir 

Resmi tepki: Kopenhag egitimreformu sijrecihrzland~r~lmal~d~r. 
kararlarlnda dogru ve yanllg 
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6. Bilgi toplumu: Bugun Avrupa'nrn 
kuresel rekabet gucunu belirleyen en 
onemli geligmeler yeni teknolojiler ve 
bilgi toplumu alanrnda yaganmakta. 
Turkiye gimdiden bu noktadan hareketle 
Avrupa'nrn gelecegini yakalayabilecegi 
politikalarr uygulamall geligtirmelidir. 

7. Tanrtrm: Avrupa ve uluslararasr 
kamuoyunda "demokratik ve qagdag 
Tijrkiye" kavramrnr yerlegtirecek bir 
tanrtlm politikasr olugturulmalr. Bu 
yonde, "Turkiye'nin Avrupa'nrn siyasi 
istikrarr ve ekonomik rekabet gucune 
olan katkrsr" odak noktasr olmalr. Ayrrca 
zengin kultur mirasrnrn getirdigi hoggoru, 
ekonomik dinamizm ve kulturel zenginlik 
ogeleriyle birlikte ozellikle 
vurgulanmalrdrr. 

Butun bu krsltlarln ve yapllanmalarln 
onemli bir krsmrnln Turkiye tarafrndan 
saglanmasr veya dljzenlemeler ustune 
qalrgllmasl AB-Turkiye tam uyelik 
muzakerelerinde netlik saglanmasrna 
yetmemektedir. Ancak bu netlik 
konusunda, her iki taraf~n ortak gorme 
noktalarrnrn olugmadrgrnr soylemek de 
yanlrg olmayacaktrr. 

2.4. AB-Turkiye Turkiye 
l l i~ki ler inde D i r e n ~  Alanlarr 

AB Turkiye tam uyelik muzakereleri 
srrasrnda ortaya qrkan beklenmedik ve 
gerginlik yaratan haberler, AB ve 
Turkiye cephesinde onemli direnq 
alanlarl olugturmugtur. azellikle Turkiye 
cephesinde olugan direnq noktalarl AB- 
Turkiye iligkilerinde sert tartrgmalara ve 
kargrlrklr guvensizliklere yo1 aqmaya 
baglamlgtrr. AB'nin Turkiye'yi tam uyelik 

iqin gerekli ve yeterli kogullarr 
saglamada yava9 ve basiretsiz 
davranmakla suqlarken, Turkiye de 
olugan yaygrn kanl ise, "ulusalcr 
egilirnlerin'' etkisiyle " AB nasrl olsa 
almaz" on yargrsrndan hareketle, AB'nin 
tam uyelige hiqbir zaman yegil rglk 
yakmayacagr yada bunun gecikmesine 
yonelik her turlu engelleyici kriterin 
Turkiye'nin AB'ne tam katrlrmr iqin ileri 
surljlecegi geklinde olmugtur. Her iki 
taraf iqinde bu surece yonelik direnq 
noktalarr kuvvetlenmig ve bazr 
platformlarda siyasi soylem olarak dile 
getirilmeye baglanmrgt~r. 

"Ulusal egilimler" olarak 
nitelendirilen ve ozelliklede ulkemizin 
iqinde bulundugu jeo-politik konumu 
nedeniyle hassas olarak gorulen, ulusal 
kimlik ve egemenligin korunmasr konusu 
siyasi partilerin AB uyeligi konusunda 
bazr "politik q~kar saglama'' kayglslyla 
yanl~g degerlendirmelere ve alg~lamalara 
yo1 aqmlgtrr. Bu yanlrg tanrmlamalarrn 
getirdigi anti-AB olgusu kamuoyunda 
yaratllmaya qallgrlarak olugturulmak 
istenen yapay sorunlar, resmi baklg aqlsr 
olarak degerlendirilmigtir. Ulusal kimligin 
ve egemenlik anlay~grnrn bu 
anlamsrzlagt~rma kampanyasr iqinde 
direnq alanl olarak gorulmesinde bu 
"siyasi istismar" surecinin etkisi buyuk 
olmugtur. Bu anlamda ulusal kimligin ve 
egemenligin korunmasl, sosyo-kulturel 
degerlerin surdurijlmesi ve ulusal 
duyarlrlrklar "Batrlr" degerler arasrnda 
sayrlabilir. Sorun Turk tarafrnln bu 
degerlere yonelik ulusal hassasiyeti 
olmaktan ~rkartrlarak, Turkiye'nin ulusal 
sorunlarrna kayrtsrz kalrnmas~ 
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noktas~nda direnq alanlar~nr AB ve belirginlegmesine ve yuksek sesli 
Turkiye i~ inde ,  gu~lendirmeye dogru konugulmaslna neden olmugtur. Tam 
yoneltilmek istenmektedir. uyeligin onundeki d i r e n ~  alanlar~ 

Helsinki'de toplanan AB Konseyi 
(1 0-1 1 Aralik 1999), Komisyon'un 
"llerleme RaporuVnda not edildigi gibi, 
Turkiye'de son zamanlarda yaganan 
olumlu geligmeler ve ulkenin Kopenhag 
kriterleri yonundeki reformlarlna devam 
etme niyetini memnuniyetle kargrlandrgi 
ve Turkiye'nin, oteki aday devletlere de 
uygulanan aynl kriterler temelinde, 
Birlik'e katrlacak bir aday devlet oldugun 
ilan edilrnigtir. Helsinki'de allnan kararlar, 
AB-Turkiye iligkilerinde onemli bir donurn 
noktas~ydl. Var olan Avrupa stratejisi 
temelinde, Turkiye gimdi, oteki aday 
ulkeleri gibi, onun reformlarini tegvik 
etmeye ve desteklemeye yonelik bir 
katrl~m oncesi stratejisinden yararlanmrg 
ve adayllk statusu tanrnrnlgt~. Ancak, 
Kopenhag siyasal kriterlerine uyum, 
katlllm muzakerelerinin aq~lmas~ iqin bir 
on koguldu. Bugune kadar AB i ~ i n d e  
Turkiye soz konusu siyasal kriterleri 
yerine getirmig aday ulke olarak 
gorulmemektedir. 

AB Turkiye iligkilerinin son noktas~" 
tam uyelik" agarnas~nda 12-1 3 Aral~k 
Kopenhag Bagkanlr k sonu~larr,  tam 
uyelik rnuzakere gekli ve kogullarrnin 
qetinlegmesi yaninda, kamuoyunun 
konuya olan ilgisi ve duyarlrlig~ da 
artmr~trr. 

oncelikle taraflar aras~ndaki sosyo - 
ekonomik kogullardan, Turkiye ve 
Avrupa'nrn gerqekliginden 
kaynaklanmakta olsa da, her iki tarafrn 
deger yargrlar~ bu gerqekliklerin on 
yarglya donugmesine yo1 aqmaktad~r.AB 
cephesinden gelen d i r e n ~  alanlarrn~n 
baglnda mali protokolun AB ulkelerine 
getirdigi mali yuk gelrnektedir. lki 
Almanya'nrn birlegrnesinin, AB'ne bu 
ulkeden gelen mali katklnln azalmasrna 
yo1 a~m~gt l r .  Birlegrne oncesi topluluk 
butqesinin u ~ t e  birini kargllayan 
Almanya, birlegme sonrasr AB'nin b u t ~ e  
yukunun ancak dortte birini 
karg~lamaktadrr. Ayrlca toplulugun 
"genigleme" surecinin aras~ndan "tam 
uyelik oncesi" yard~m paketinin getirdigi 
mali yukle beraber , tam uyelik 
muzakerelerine baglanmas~ durumunda 
Turkiye i ~ i n d e  aynl mali destek devreye 
girecektir. 

Mali y a r d ~ m ~ n  ijlkelerin sosyo- 
ekonomik durumlar~n~ gosteren, geligme 
endekslerine gore ve AB'nin mali yardrm 
olanaklarrna gore belirlenmektedir. Bu 
durumda Turkiye'nin alacag~ yard~m 
miktarr AB'nin mali kaynaklarrna gore 
artacakt~r. Bu ise AB vatandaglar~na 
Turkiye'nin AB' ye girrnesi i ~ i n  y~lda 200 
Euro ve tam uyelik sonrasl da 40-50- 
Euro kadar ilave kigi bagrna yu k 

Kopenhag Toplantlsln~n arkaslndan getirecektir.TurkiyeJnin tam 
a~lklanan sonuplar, tam uyelikle ilgili kargl ABJde olugan direnG alanlarlndan 
d i r e n ~  alanlarrnrn daha da 

baglrcas~n~ bu mali yukumlulukte 
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aramak yanlr g olmayacakt~r.Turkiye'nin 
tam uyeligine karg~ "ekonomik direnq" 
hem topluluk butqesinden beslenen hem 
de bu butqeyi besleyen ulkeler 
aq~slndan da mevcuttur. ikinci belli bag11 
direnq a lan~ ise "Turk Kimligi ve Siyasi 
Direnq" konusunda gozukme!:'edir. 
Avrupa kamuoyunda Turkiye'nin 
farkl~llklar~nln muzakerelerde verilen 
degerlendirmeler ve ulke raporlarrnda 
genel uygulama drgrnda ayrl bir igleme 
tabi tutulmas~ bu inanc~ ortaya 
koymaktad1r.B~ direnq alan~ndaki temel 
hareket noktas~, Avrupa'nln ozgun bir 
gelenege sahip olmas~na 
dayand~r~lrnaktad~r. 

Ortak ekonomik yararl saglamak 
amaclyla kurulmug olan ve buna uygun 
olarak genigleme surecine giren AB'de , 
aq~k toplum, demokrasi, insan haklarr ve 
farkl~lrklara saygl ve hu kukun 
ustunlugunu evrensel normlar olarak 
kabul edilerek ve genigleme surecinde 
bunu AB'nin ortak paydasr olarak 
gosterilmektedir (Kopenhag Kriterleri, 
1993). Almanya'ya ve diger Avrupa 
ulkelerine giden Turk igqilerinin 
baglangrqtaki uyum sorunlarr bu 
onyarg~l~ durumu guqlendirmigtir. Turk 
kimliginin bu on yarg~lr durumu, 
Avrupalrlar~n onemli bir k ~ s m ~ n d a  
Turkiye'nin tam uyeligine karg~ ciddi bir 
direnq a lan~  olarak 
gorulmektedir.Bununla ilgili olarak Turk 
kamuoyunda, Ermeni soykrr~m 
iddialarln~n Avrupa ulkelerinde s ~ k  s ~ k  
gundeme getirilmesi, PKK'nln teror 
orgutleri listesine alrnmamas~ (a l~nm~g 

oldugu belirtilmekle birlikte PKK'nln 
devam~ olan KADEK hala listeye 
allnmamlgt~r) ve mali yardlmlardaki 
aksakl~klar, bu direncin ve on yargrnln 
her zaman olacag~na honelik kary 
direnci de destekleyebilmektedir. 
Tijrkiye'nin farkl~l~klarrndan dolay1 
d~glanmasl Avrupa geleneginin "akrlc~lrk 
ilkesi" ile bagdagmayacagr gibi Birligin 
"dinamik entegrasyon" surecince de 
uymayacaktrr. AB'de belirtilen direnq 
alanlarrna kargr toplumun her kesiminde 
yeniligi ve degigimi destekleyen guqlu 
"destek alanlar~" da mevcuttur. Bu 
destek alanlar~na en giizel ornekleri 
,Turkiye1nin tam uyeligine a d a l ~ g ~ n ~ n  
onaylandlgl 1999 Helsinki Zirvesi ve 
Avrupa Konvansiyonun kabulunun 
onaylandrg~ 2001 y~llrndaki Laaken 
Zirvesidir. 

Direnq alanlarlnln Turkiye 
cephesinden durumuna bakacak 
olursak, Avrupa da oldugu gibi 
ekonomik ve siyasi alanlal-da 
gorulmektedir. Turkiye'nin AB uyelik 
bagvurularlnrn yaprld~g~ ilk donemlerde, 
birligin ekonomik bir olugum olarak 
gorulmesi, sonralarda siyasi kriterlerin 
"Kopenhag Kriterlerinin" tam uyelik 
gorijgmelerinde "on kogul" olarak 
konulmas~, AB'ye uyelik iqin baz~ siyasi 
kogullarrn gerekliligini aqrkqa ortaya 
koymugtur. 2001 Subatrnda tam uyelik 
surecinin yo1 haritas~ niteligindeki " 
Katrl~m Ortaklrgr Belgesindeki" kriterler 
konusunda onemli duzenlemeleri iqeren 
Turk hukumetinin haz~rlad~gr "Ulusal 
Program", konulan kriterlere gore 
hedeflerini tam olarak yans~tamam~gt~r. 
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Ayrlca "idarn cezaslnln kaldinlrnas~" ve gelrnektedir. Her iki toplurnunda 
"anadilde yayrn ve ogretirn" konusunda oncelikleri ve hassasiyetleri olrnasrna 
genel ifadeler kullan~lrn~g ve bir takirn kargln ortak Birlik tanlrnr iqinde 
saprnalar olrnugtur. tartlgrnalar devarn etrnektedir. 

Bu anlarnda Turkiye'nin attrg~ 
adrrnlar yetersiz olsa da kararll adlrnlar 
olrnugtur. Bu konudaki yasal 
duzenlerneler gecikrneli de olsa, 2002 
ylllnda gerqeklegtirilrnigtir. Ancak bu 
duzenlemelerin AB dayatmas1 ile 
yaprld~g~ ve tam uyelik sonrasr ulusal 
kirnligin ve ulke butunlugunun 
korunarnayacag~ endigesi, AB' ye 
Turkiye'de karg~ onernli bir direnq alanr 
olugturrnugtur. AB cephesinde "degigirn 
ve yenilige" karg~ olanlar gibi bazl q~kar 
gruplarr Tiirkiye'de de sosyo-ekonomik, 
kururnsal ve hukuki duzenlemelere kargl 
bu direnq noktalarln~, ulusal duyarl~llk 
tanlrnlarnasl iqine yerlegtirerek siyasi 
rnanevra alanlar~ olugturmak arnacryla 
guqlendirrniglerdir. Bu anlarnda olmas~ 
gereken direnq alanlar~ ile "yapay" 
olanlarr karlgtlrllabilrnektedir. AB uyurn 
surecinde Ulusal Plan qerqevesinde 
uygularnaya geqirilrnek istenilen yasalar 
ve duzenlerneler, degigen ve geligen 
Turkiye'nin ihtiyaqlar~ oldugu igin 
benirnsenrnekte ve h~zland~rrlrnaya 
qal~grlrnaktad~r. Bunun karnuoyuna 
yeterince aktar~larnarnas~ bu direnq 
alanlar~nln kuvvetlenrnesine neden 
olrnaktad~r. 

3. SONUC 

AB Turkiye iligkileri tarihsel olarak 
qok eskilere dayanrnasrna kargln, 
hrzlanrnaya ve ozelliklede tam uyelik 
rnuzakerelerinin bu kadar yaklagtlg~ tek 
donern son iki uq y~l lk donerne denk 

Turkiye'nin AB'ye tam uyeligi konusunda 
nedenleri farkll olsa da, hem AB hem de 
Turkiye de onernli siyasi ve ekonornik 
direnq alanlarl bulunrnaktadrr. Ancak her 
iki taraf~n, tam uyelik surecinin 
gerqeklegrnesinin kargllrkli 
yukurnluluklerin yerine getirilrnesini 
bag11 oldugunu unutrnarnal~drr. 

Turkiye iqin AB gibi bir toplurnsal 
donugurn projesinden, AB'nin taahhut 
edipte yerine getirrnedigi mali 
yard~rnlara, AB ulkelerinin sorunlar~mlza 
yeterince ilgi gosterrnerneleri gibi 
onyarg~larlna yenik dugrnug bir taklrn 
Turk kargrtl Avrupall gruplarln krgk~rtlcl 
tuturnlar~na bakarak vazgegrnek aglrl bir 
allnganllk ve qozurnsuzluk yaratacakt~r 
Bu anlarnda Turkiye'nin AB'ne tam 
uyelik surecinde yeni bir ivrne 
kazandlrrnasr, Birlik iqindeki konurnunu 
guqlendirecegi gibi, AB'nin Turkiye'ye 
kargr yapmasl gereken taahhutleri 
konusunda da etkili bir bask1 
olugturacakt~r. Turk Parlarnentosunun 
son donern gosterdigi ozverili 
qal~gman~n, AB iqindeki rnuhalif 
goruglerin dikkatini qekrnesi ve tam 
uyelik rnuzakerelerine bir an once 
baglanrnas~, yakalanan olurnlu ruzgar~n 
hrz~nl daha da arttrracaktrr. Ancak, 
Turkiye'nin elinden gelen qabalarlnln, 
AB taraflndan net ve dogru gorulerek, 
degerlendirilrnesi her iki tarafln da bu 
sureqten ezilrneden ve bukulrneden 
qlkrnaslnl saglayacaktir. 

Turkiye'nin de iqinde bulundugu bir 
Avrupa kulturel zenginlik tagirnas~ 
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yanlnda daha da buyuyen bir piyasanln 
yaratrlmasrna, ekonomik zenginliklerin 
daha verimli kullan~lmas~na ve 
toplumsal refahln artmaslna yo1 
aqacaktrr. Dunya sisteminin bu olumlu 
etkilerinin diger ulkelere de taglnmasrna 
katklda bulunulacaktl. AB-Turkiye 
iligkilerinin hassasiyeti her iki taraf 
aqlslndan da net gorulmektedir. Bunun 
taraflarln menfaatine olan ve olmayan 
noktalarlnrn olugturulacak stratejilerle 
ortaya konulmasl gerekmektedir. Turk 
halklna durumun butun yonleriyle 
aqrklanmasr, toplumsal destegin 
olu~turulmas~ ve ulke menfaatlerinin guq 
birligi ile savunulmas~na yo1 aqacaktrr. 

AB'ne kat~lma muzakereleri genelde 
Turkiye aqlslndan "qetin" geqer. 
Turkiye'nin boyutlarlnln ve sorunlar~nln 
buyuklugu her iki taraf i ~ i nde  sorun 
olmaya devam etmektedir. . Gerqi 
Gumruk Birligi sayesinde onemli olqude 
uyum gerqeklegtirmig durumday~z. Buna 
ragmen, 31 baglrk altrnda devam eden 
muzakerelere ~imdiden hazlrllklar 
devam etmektedir. Bu konu sadece 
parlamentonun, ilgili bakanlrklarrn yada 
yasal kurumlar~n tek baglarlna 
qozebilecekleri bir konu olmamaktadrr. 
Dolayrsryla tijm toplum kesimlerinin 
qabalar~ ve igbirligi bu alana yonelik 
organize edilmelidir. 

so nu^ olarak, AB ile ortaklrk 
iligkimizin mevcut durumu dikkate 
al~ndlg~nda, AB'nin onumuzdeki 
donemde ulkemize yonelik olarak 
gosterecegi kararllllk ve Topluluk iqinde 
kaydedilecek geligmeler iligkilerimizin 
gelecegi aqrsrndan belirleyici olacaktrr. 
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