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ONSOZ 

Avrupa k1tas1 bir yandan ozgiirlilklerin ve demokrasinin dogdugu yer olarak, bir yandan 

da Dilnyamn merkezi ve gilc; kaynagi olarak yilzlerce y1l geni§ sahalan yonetimi altmda tuttuktan 

sonra I. Dilnya sava§l ile bu gilcilnil yitirmi§ ozellikle II. Dilnya Sava§1'ndan sonra diger 

kltalardaki illkelerle rekabet bile edebilmekten uzakla§ml§tlr. Sovyetler ve ABD kar§tsmJa 

ilc;ilncil bir giic; olma konumunu ise Japonya 'run yilkseli§iyle kaybetmi§tir. 

Bu durumda tekrar rekabet eqebilmek ve sozil ge~n bir giic; haline gelebilmek ic;in 

giicilnii birle§tirmeye karar verdi. . o~~llikle sava§l~~ c;1kmas1 onlenmeliydf. ~ilnkil kazanan 

taraflar da kaybedenler kadar zarara ugruyorlard1. Boylece Bah Avrupa 'da II. Dilnya Sava§1'ndan 

sonra biltilnle§me hareketleri ba§lad1. Bu hareketlerin en geli§mi§i Belc;ika, Hollanda ve 

Lilksemburg'un kurdugu Benelilks'tilr. Bu birlik daha sonra AET ic;in de bir, c;ekirdek 

olu§turacaklar. Daha sonra ABD'den gelen Marshall Yardimlarmm diizenli olarak da,gthlmas1 

ic;in Avrupa iktisadi i§birligi kurulmu§tur. 

Bundan sonraki ad1m, Avrupa'da siyasi i§birligini saglamak amac1yla Avrupa Konseyi 

kurulmu§tur. Konseyin bir ba§ka amac1 da Klta'da siirekli ban§m ve giivenligin saglanmas1dir. 

Klta'y1 askeri ac;1dan savunmak ic;in de Bah Avrupa Birligi kurulmu§tur. Boylece ortak bir 

savunma te§kilat1 da yap1landmlm1§t1r. 

21. yilzylla girmeye hazirland1gtmiz bu giinlerde diinyamiz c;ok bilyiik degi§imler 

ya§1yor. Artik devletler dilnya konjoktilriinde tek ba§lanna bir §CY ifade etmediklerinin 

farklndalar. Bu sebeple de topluluklara ilye olarak belli gruplann ic;inde yer almaya c;ah§1yorlar. 

Tilrkiye Cumhuriyeti Devleti de bu degi§imleri daha kurulu§unun ilk y1llarmdan itibahren 

farkmda olarak sec;enegini Avrupa Devletlerinin yanmda olmak ic;in kullanm1§tlr. Boylece Batl 

dilnyasmm orgiltleri ve topluluklan ic;inde yer almak ic;in c;aba gostermi§tir. 
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i§te Avrupa Toplulugu-Tiirkiye ili§kileri de bu ~bamn sonucu olarak dogmu§ ve 

geli§erek bugiinkii seviyesine gelmi§tir. Art1k Bat1hla§ma ve Bat1h ya§am tarzm1 bcnim~cyen 

Tiirkiye'nin dogal olarak Avrupa'mn en biiyiik siyasi ve ekonomik toplulugunda yer almak 

istemesi c;ok tabii bir sonuc;tur. 

A vrupa Toplulugu, oniki A vrupa iilkesini kapsayan ekonomik ve siyasi bir biitiinle§me 

hareketidir. ikinci diinya sava§mdan sonra ba§layan bu ak1m 1992 y1hnda gerc;ekle§mesi 

planlanan "tek pazar" hedefine dogru ilerlemektedir. 

Tiirkiye'nin Topluluga Ortakhk. Antla§mas1 ic;in ba§vurusu, eski y1llara <layamu~Ina 

ragmen ili§kilehrin geli§mesi arzu edilen diizeyde olmam1§trr. A.T. ile ili§kilerimizin ne yonde 

geli§ecegi ise uzun donemde belirlenecektir. 

Ara§trrmamn ilk boliimiinde, Toplulugun kurulu§U ve kronojik geli§imi anlat1lm1§tlr. ilk 

olarak giri§ten sonra Toplulugun kurulu§u olan Roma Antla§masi'na kadar Kita' daki geli§meler 

anlatilm1§tlr. Daha sonra Roma Antla§mas1 klsaca ac;IklanmI§ ve Avrupa Toplulugu'nun 

kurulu§U ve kronolojik yap1s1 ele ahnmI§tlr. 

Bu ara§trrmada, Toplulugun kuramsal yap1s1, sosyal yap1s1 ve Toplulukta karar alma 

mekanizmaslillll nas1l c;a11§t1gi anlat1lm1§tlr. 

Daha sonra, Toplulugun biitiinle§meye nas1l varacagi ve Roma Antla§masi'mn konuyla 

ilgili maddeleri incelenmi§tir. Biitiinle§me hareketinin kar§ISma c;1kan engeller Sllllflandmlarak 

anlatilm1§tlr. 

Toplulugtm yeni bir giic;le ve yeni bir anlay1§la tekrar biitiinle§me ~h§malanna h1z 

verdigi 1985 yllmdan sonraki ~h§malar ise Tek Senet ba§hgiyla ele ahnm1§tlr. 
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Daha sonra da Tilrkiye'nin, <;e§itli politikalann saptanmas1 ve yogun rekabet ortamma 

haz1rlanabilmesi i<;in, Toplulugun daha iyi tanmmasma olanak saglayan "A vrupa Toplulugu ve 

Tiirkiye ile ili§kiler" geni§ bir <;er<;eve i<;ersinde ele almmI§tir. 

Bu <;ah§manm ger<;ekle§tirilmesi s1rasmda ilgi ve yard1mlanm esirgemeyen dan~~~,~11~ 

hocam Saym Prof!pr. Fuat.<;ELEBiOGLU'na te§ekkilrlerimi sunmaktan k1van<; duyanm. 
~-----

Defne c;EviRiR 



1. KURULU$UNDAN BUGUNE AVRUPA TOPLULUGU 

1.1. Roma Antla§mas1 'na Kadar Avrupa 'daki Biitiinle§me 

Hareketlerinin Degerlendirilmesi 

11Avrupall bir c;ok kral ve yonetici yuzy1llard1r bu eski k1tamn birle!jik bir guc; 

olmas1 hayallerini kurarak, bunu gerc;ekle!jtirebilmek ic;in sava!jml!jlard1r. Ornegin 

Buyuk Roma imparatorlugu varl1g1 bunun blr kamt1d1r. Roma'nm y1k1lmasmdan 

sonra ortaya c;1kan kuc;uk devletc;ikler ise Roma'mn askeri birliginln. ardmdan 

klllseye yonelmifler, bu defa da .kilise c;at1smm altmda blrle!jmlf blr Avrupa ortaya 

c;1km1§t1r •11 (1) 

Bugun gerc;ekle§mesi uzun bir zaman alacak olan Avrupa'nm siyasi birligi, 

Ortac;ag'dadini birlik §eklinde olu§mu§tu. Avrupa kilise c;at1smm altmda kulturel bir birlige 

ula§ml§tl. Frans1z dQ§Qnurlerinden Gilson bu birligi, 1946'da §U sozlerle anlat1yor: 

"Eger bir giin yine oliimsilz XIII. yilzyd gibi gel~milj olabilirsek, ancak o zaman tekrar bir 

Bab Kiiltiirii var olabilir. Eger Aquino'lu Thomas gibi bir italyan Koln'de ve Paris'te dersler 

verebilirse, Albertus Magnus gibi bir Alman dii§iiniirii FranslZlar taratindan benimsenirse 

ve yine Duns Scotus gibi bir ingiliz Koln'de ara§tJ.rmalan sirasmda oliirse, ancak o zaman 

biz yine bir Bat1 Kiiltiiriinden soz edebiliriz." (2) 

Bu h1ristiyan birlik, Ronesans'la birlikte milliyetc;ilik yukselirken, zay1flad1. Ozgun 

Bat1 dO§Oncesi ve KUlturu c;e§itli uluslara gore dag1ld1 ve parc;aland1. Milliyetc;iligin 

yukselmesi ile birlikte bu eski k1tadaki krall1klar geli§ip gQc;lendiler. Kendi aralannda guc; 

c;at1§malarma girdiler. Yuzy1Ilar boyu Avrupa sava§la ban§m arasmda gitti geldi. 

(1) BARRACLOGH Geoffrey, European Unity in Thought and Action, Basil Blackwell, Oxford 1963, sa: 10. 

(2) Tunah ismail "Avrupa Toplulugu ve Kiiltiir Biitiinle11mesi" Cumhuriyet Gazetesi, 17 Ocak 1989. S:2. 

I 
\,, 
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Dunya XX. yuzy1la girdikten k1sa bir sure scnra I. Dunya Sava§1'nm y1k1mm1 

ya§ad1. Sava§ scnrasmda yap1lan antla§malacrla ban§ sagland1ysa da, u~keler aras; 

dengesizlikler giderilemedi. Bu dengesizlikler nedeniyle birinci buyuk sava§1 n ustunden 

yirmi y1l kadar k1sa bir sure ge~mi§ken, ikinci buyuk sava§ ba§llycrdu. 

ikinci Buyuk Sava§ birincisinden de daha buyuk y1k1mlara neden cldu. Teknik 

geli§tikQe silahlann etki alanlari da geni§liycrdu. II. Dunya Sava§i'nm biti§inden hemen 

scnra, Avrupa, tarihinin en buyuk y1k1mm1 Ya§tycrdu. QIU say1s1 45 milycnu bulmu§tu. 

Askeri kay1plar I. Dunya Sava§1'nm kay1plarmdan fazla degildi, ancak kitlelerin 

bcmbalanmas1 ve i§gal altmda ki bolgelerde Almanlarm, sivillere yapt1klan yuzunden, 

sivillerin olOm oram, bu sava§ta ~ck fazlaydt. (3) 

Avrupa hiQ bir donemde bu kadar y1k1m gormemi§ti. Tekrar ayaga kalkabilmesi ic;in 

ihtiyaQ duydugu §eylerin ba§mda mali kaynak geliycrdu. Sava§m ardmdan Avupa siyasi 

aQtdan iki kampa aynlmt§tt. Yunanistan'm dt§mda Dcgu Avrupa'da tumiiyle sosyalist 

iktidarlar i§ba§ma gelmi§ti. Sava§m bitmesinden scnra en onemli clan, sava§tan zarar 

gormu§ Ulkelerin ayakta durabilmeleriydi. 

ABD sava§ s1rasmda tum alanlardaki uretimini maksimum dOzeye getirmi§ti. 

Amerikan ekcncmisi sava§ scnras1 yava§lamaya ayak uydurmakta guQIOk Qekiycrdu. 

Kendi kapital gucunun bir k1smm1 di§ ulkelere ihraQ etmesi halinde ekcncmisini 

rahatlatabilecekti. Dcgal clarak bu kapital gOcunu, muttefiki Bat1 Avrupa 'ya 

yonlendirecekti. 

Donemin ABO D1§i§leri Bakam clan Marshall, kapitalist Avrupa'nm dirilmesi iQin 

kendi ad1yla antlan prcgramm ba§lat1c1s1 cldu. Marshall Plani, Avrupa Ekcncmik i§birligi 

Te§kilat1 (OECE) ycluyla, Avrupa Sanayii'ni, yardtm ve payla§ma ilkesine dayanarak 

(3) Armaoglu Fahir, 20. y.y. Siyasi Tarihi, i§ Bankasi Yaymlan, No: 252, Ank.1988 S: 359-4 de. 
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yeniden kalkmd1rmak uzere duzenlenmi§ti. Bu plan ic;inde, sava§tan hemert s~-:1;a . 

saglanan 9.5 milyar dolarhk yardtmdan sonra 1948ve1952 y11lar1arasmda13 milyar 15C 

milyon dolarllk bir yatmm yer al1yordu. Ayrica 500 milyar dolarltk gtda yard1m1 yap1!m1~t1 

1951 'in ortas1 nda sanayi uretimi sava§ oncesi dOzeylerinden % 42 fazlayken, tan rnsai 

Oretim ancak % 10 fazlayd1. Komur ve c;elik uretiminde buyCtk geli§meler o!rr.u,, ticar3t 

lki kat1 geni§lemi§ti. (4) 

Sovyetler Birligi, Marshall Plam'na kat1/maya c;agmld1ysa da 1947'de ret cevabt 

verdi. Bu arada Dogu Avrupa'daki sosyalist uluslar da plamn ret edilmesine kat1ld1lar . 
. ., 

Birl~ik Avrupa'nm temel ta§lannda ilkl say1labilecek Marshall Plani'nm ortaya 

c;1kard1g1 OECE'den ba§ka, ingiliz Devlet adam1 Churchill de Avrupa Birligi'nin fikir 

babalan arasmdadtr. Churchill iktidan ingiliz i9c;i Partisi'ne b1rakt1ktan sonra 19 EylUI 

1946'da, Zurich'de yapt1g1 bir konu§mada, Almanya ve Fransa arasmdaki geleneksel 

anla§mazltklartn bir Avrupa Birle§ik Devletleri potas1nda eritilmesl fikrini ortaya attt. 

As1I gOcOnO gerc;ekc;ilikten alan Churchill'in Birle§ik Avrupa dO§Onu 

gerc;ekle§tirmeye c;all§anlarm arasmda gormek zordur. Ancak onun ileri sOrdOgQ fikrin 

ktsa sOrede (5 May1s 1949'da) Avrupa Konseyi Antla§mas1'yla somutla§t1g1 da bir 

ger~ektlr. (5) 

Bu ba§langu;tan sonra, Avrupa ldealine sahip c;1kan ikl isim, Frans1z 01§i§leri 

Bakam Robert Schumann ile yine bir Frans1z olan Jean Monnet Avrupa Toplulugu'nun 

temellerinden biri olan Komur Qelik Birligi'nin (CECA) kurulmasma oncOIUk ettiler. Komur 

ve Qelik bart§ta oldugu gibi sava§ta da ana hammaddeydi ve bu kaynaklarm kimin elinde 

oldugunun bQyuk bir onemi vard1. 

(4) Armaoglu Ag.e. S: 443 

(5) Sara~oglu Tevtik "Avrupa Ekonomik Toplulugu", iKV yaymlan, 1981, s:4 
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Sava§tan hemen sonraki y1llarda Bat1 Avrupa'da guc;IQ bir konurm.ia c1an 

ingiltere'nin konuya ilgisizligi, OECE'ninc;ok uluslu olmas1 ic;in ABD'nin besledigi umutlan 

bo§a c;1kardt. Boylece Birligin kurulmasmda en onemli rol Fransa'ya kalmt§tt. Fransa 

D1§i§leri Bakan1 Schumann'm onderliginde Batt Almanya ve italya Komur ve Celik 

Birligi'nidesteklediler. Bunlara BenelQx ulkeleri de kat1ldi. Boylece Rhur Bolgesi'nin komur 

yataklat Lorraine 'in c;elik sanayisini destekliyor, italya ile BenelQx Olkeleri de dig er iki uye 

ile aym avantajlara sahip oluyordu. 

1950 ytlmda Schumann, Plarn'nt tamamladt. Plan geregince 1951 'de Fransa, Batt 

Almanya, italya, Belc;ika, Hollan.d~ ·ve Luxemburg'un olu§turd.uklan Komur ve Celik 

Birligi'nin gerc;ekle§mesine yol ac;tt. Bu kar§tltklt yardtm sava§ zamam k1zgmltklarmm 

ortadan kaldtr1lmas1yla saglanabildi .. Bunda siyasal ve ki§isel ili§kiler de buyuk rol oynad1. 

Belc;ika, Hollanda ve Luxemburg sava§ sonunda BenelUx admda bir gumrOk birligi 

kurmu§lardt. Bu Olkeler Batt Avrupa'nm Birligine dogru attlan adtmda ba§I c;ektikleri ic;in 

Avrupa Ekonomik Birligi ve Atom Enerjisi BirliQi gibi kurulu§lar belirdigi zaman olaylan 

geli§tirmede c;ok etkili oldular. 

i§lemeye ba§lay1§1 agtr olan ilk Avrupa Toplulugu'nda geli§meler sonradari 

sOratlendl. YOksek otorite 1953 · ytltmn 10 $ubatt'nda komOr, demir cevheri ve demir 

dokuntOsQ Ic;in, 1 Mayts'tada c;elik ie_tin ortak pazarm i§leyi§inin ba§lat1ldtgtn1 Qye Olkelere 

teblig etti. K1sa sOrede sonuc;lar almmaya ba§landt. (6) 

Avrupa Birligi yolunda attlan ilk adtmlarm olumlu bic;imde geli§mesi diger 

alanlardaki giri§imler ic;in cesaret veriyordu. Ancak dt§ politika ve savunma alanmdaki 

c;abalar sonuc; vermedi. Federal Almanya'nm da NATO'ya almmasm1 kolayla§ttrmayt 

amac;layan Avrupa Savunma Toplulugu Antla§masi'nt Franstz Parlamentosu 29 Agustos 

(6) Sara~oglu, Ag.e. S:S 
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1954'degeri c;evirdi. Call§malaryeniden ekonomik birlik Qzerine c;evrildi. NihayetAittlllann 

dt§i§leri bakanlar1 1-2 Haziran 1955 tarihlerinde italya'nm Messina kenti'nde yapt1klan 

bir toplantt da Avrupa Ekonomik Toplulugu'yla Avrupa Atom Enerjisi Toplulugu'nur 

kurulmasmt kararl~trrd1lar. 

Yakl~t k bir y1 I sonra 29 Mayts 1956' da Venedik Konferanst • nda hazr rlanacak clan 

tasartlar Qzerinde muzakerelerin ba§lamastnt uygun goxrduler. 25 Mart 1957'de Avrupa 

Ekonomik Toplulugu' nu kuran Antl~malar, Roma· da imzalandt. Roma Antla§masr Qyeler 

arasmda giderek gerc;ekle§ecek bir ekonomik butunle§meyi ongoruyordu. Bu niteligiyle 

onu bir ekonomik butunle§me antla§masr saymak dogru olur. Ancak ana hedef, 

Avrupa'nm siyasal biligi ic;in zemin haz1rlamas1drr. 

1.2. Roma Antla1mas1 

Fransa, Federal Almanya, itatya ve BenelUks Qlkeleri komur c;elik uretimini ve 

tuketimini kendi aralarmda duzenleyen antla§mayt imzaladtktan sonra i§birligini diger 

alanlara da kaydtrmak ic;in c;alt§malara ba§lad1Iar. Bu c;alt§malar iki alanda yogunla§tt: 

Atom enerjisinin guvenli bir §ekilde sanayide kullamlmasmt saglamak amac1yla 

EURATOM, Qyelerin ekonomik butunle§melerini sagtayabilmek ic;in de Avrupa Ekonomik 

Toplulugu'nun kurulmast. Calt§malar sonucu bu iki birligi kuran antla§malar 25 Mart 

1957'de Roma'da imzalandt. 1 Ocak 1958'de de yururlUge girdiler. (7) 

Roma Antl~mastyla c;alt§malarma ba§layan Ekonomik Topluluk, Gye Qlke 

ekonomilerinin adtm adtm ilerteyen bir entegrasyon ve harmonlzasyon sistemiyle, dengeli 

olarak geli§mesini ve geni§lemesini amac;lamaktadtr. (8) 

(7) Sara~oglu, a.g.e. S: 5. 

(8) Brittain 1978 An Official Handbook. Central Office of Infonnation, London, 1978, S: 72. 
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Roma Antla§mas1'nm onsozunde Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun ternel arnt.t;.eo.n 

ile Topluluk halklan arasmda giderek geli§tirilecek birligin kurulmas1 yeralmaktad1r. Bu 

amac;tlar arasmda Topluluk vatand~laxnmn c;talt§ma ve y~ama standartlannm 

yukseltilmesi ticaretteki stmrlamala"Um kaldmlmast ve uye Ulkelerin refah seviyelerinin 

yukseltilmesi olarak belirlenmi§tir. Bu amac;tlara ula§mak ic;tin ilk olarak bir gumruk birligi 

olu§turmak gerekmektedir. Gumruk birligi ile birlikte, Topluluk ic;tindeki tarifeleri ve dige 

r engellerin kaldtrtlmast ile Q~uncu ulkelere kar§J ortak bir tarifenin uygulanmas1 

ba§artlmal1d1r. Ortak bir tartm politikast uygulanmaltdtr. Topluluk ic;tinde hizmet, i§gucu ve 

sermaye hareketlerinin serbestle§tirilmesi gerekmektedir. 
" , ... 

RomaAntl~mast'ndagumruk birliginin otesinde, ticaret, enerji, para, maliye, ucret 

ve sosyal guvenlik gibi konularda ortak politikalarm uygulanmas1 kabul edilmi§tir. Boylece 

bolgede tek bir ekonomik sistem kurulacakttr. Oyeler Antla§ma'da belirtilen surelerde 

ulusal ekonomi polltikalarmm ~e§itll yonlerini birbiriyle uyumla§t1racaklard1r. Ekonomik bir 

butun olu§turduktan sonra, siyasal bir butun olu§turmak ise ana hedeftir. 

1.3. AET'nin Kuru/ufu. 

AET ise EURA TON ve CECA' dan c;tok daha geni§ k~psamlt olarak butun 

ekonomide blr entegrasyonu hedefliyordu. Komur Celik Birliginde ki entegrasyonu 

ekonominin butun keslmlerine yaymayt ve uye Ulkeler arasmda ortak bir pazarm 

kurulmas1m amac;ltyordu. 

Avrupa Ekonomik Toplulugunu kuran ilkeler Roma Antl~mas1'nm giri§ ktsmmda 

yer alm1§tir. 

Madde: 1 

i§bu antla§ma ile, Yilksek Akitle Taraflar aralannda bir A VRUPA EKONOMiK 

TOPLULUGU kurarlar. 
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Madde: 2 

Toplulugun gorevi, bir ortak pazarm kurulmas1 ve iiye devletlerin c!mnomik 

politikalannm giderek birbirine yakla§tmlmas1yla Toplulugun tiimiinde, t.!mnJ1 • .ik 

c;abalann uyumlu geli§mesini, bir araya getirdigi devletler arasmdaki s1k1 ili§kilerin :e 

ya§am diizeylerinin dengeli ve devamh olarak geni§lemesini ve saglamhgmm 

arttmlmasm1 gerc;ekle§tirmektir. 

Madde: 3 

Onceki maddede gosterilen amac;lara ula§mak iizere, i§bu antla§mada ongoriilen 

ko§ullar ic;inde s1ra ve siirelere gore Toplulugun giri§imi: 

\ 

a) Uye Devletler arasmda mallarm girl§ ve c;Ikl§larmdaki giimriik vergileri ve 

miktar kls1tlamalanyla oteki tiim onlemlerin kaldmlmas1m, 

b) Uc;iincii Devletlere kar§I bir ortak giimriik tarifesinin ve bir ortak ti caret 

politikasmm konulmasllll, 

c) Uye Devletler arasmda ki§ilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dola§1m1m 

sllllilayan engellerin kaldmlmasm1, 

d) Tanm alanmda bir ortak politikamn yaptlmas1m, 

e) Ula§tlrma alanmda bir ortak politikanm yap1lmas1m, 

-f) Ortak Pazarda rekabetin bozulmamasm1 saglayan bir rejimin konulmasm1, 

g) Uye Devletlerin ekonomik politikalanm diizenlemeye ve onlann odemeler 

dengesindeki uyumsuzluklanm gidermeye yard1mc1 olan yontemleri uygulamay1, 
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h) Ortak Pazar'm i§leyi§inin gerektirdigi olc;ilde, ulusal lllt!VZUatlarn: 

yakla§tmlmas1m, 

i) i§<;ilerin <;ah§tmlmas1 olanaklanm geli§tirmek vc onlarm ya§am dilzeylerinin 

yiikseltilmesine yard1mc1 olmak amac1yla bir Avrupa Sosyal Fonu'nun kurulmas1m, 

j) Yeni kaynaklann yaratilmas1yla Toplulugun ekonomik yay1lmas1m 

kolayla§t1rmak amacma yonelik bir Avrupa Yatmm Bankasmm kurulmas1m, 

k) Alt§veri§leri artt1rmak ve ekonomik ve sosyal kalkmma <;ah§malanm birlikte 

yapmak amac1yla deniza§m yurt ve illkeleri ortak etmeyi, kapsar. 

Madde: 4 

1. Topluluga verilen goregvlerin gerc;ekle§tirilmesi, 

- GENEL KURUL 

-KONSEY 

-KOMiSYON 

ADALET Div ANI 

tarafmdan saglamr. 

Her kurulu§, i§bu Antla§ma tarafmdan kendisine tanman yetkilerin s1mrlan ic;inde 

hareket eder. 

2. Konsey ve Komisyona dant§sal nitelikte g0rev yapan bir Ekonomik ve Sosyal 

Komite yard1mc1 olur. 
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Madde: S 

Uye Devletler, i§bu Antla§madan dogan ya da Topluluk kurulu§lannm akitleri 

sonucu olan yilkilmlilliiklerini yerine getirmeyi saglamaya ozgil nitelikteki tilm onlenh--, 

ahr. Uye Devletler Toplulugun gorevini yerine getirmesini kolayla§tlnr. 

Uye Devletler, i§bu Antla§manm ama~lanmn ger~ekle§mesini tehlikeyt: 

koyabilecek nitelikteki tilm giri§imlerden ka~mrr. 

Madde: 6 

1. Uye Devletler, Topluluk kurulu§lanmn s1k1 i§birligiyle, i§bu antla§man~ 

ama~lanna ula§mak i~in zorunlu oldugu Ol~ilde kendi ekonomik politikala 

nm kar§thkh olarak diizenler. 

2. Toplulugun kurulu§lan, iiye Devletlerin i~ ve dt§ mali istikranm tehlikeye 

koymamayt gozetir. 

Madde: 7 

I§bu antla§manm uygulama alam i~inde ve onun ongordiigil ozel hiikiimlere zarar 

vermeksizin, uyrukluk nedeniyle uygulanan tiim ayncahklar yasakt1r. 

Konsey, Komisyonun onerisi iizerine ve Gene! Kurul' a dant§tlktan sonra kalifiye 

~ogunlukla bu ayncahklann yasaklanmas1 amac1yla her tilrlii diizenlemeye ba§vurulabilir. 

Madde: 8 

1. Ortak Pazar, oniki yllhk bir ge~i§ donemi siiresinde giderek kurulur. 
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Gei;i§ donemi, herbiri dort ytlhk iii; devreye aynhr. Bunlarm silresi ~ag:da 

ongorillen ko§ullarla degi§tirilebilir. 

2. Her devrede yaptlacak giri§imler topluca belirlenmi§tir, bunlar birlikte ele alum 

ve yilriltillilr. 

3. Birinci devreden ikinci devreye gei;i§, i§bu Antla§manm tarafmdan belirgin 

olarak saptamn asll hedeflere birinci devrede ula§tlmt§ oldugunun ve bu Antla§mada 

ongorillen ayncahklar ve yontemler harii; tutu~ursa, baglanttlann yerine gethildiginin 

saptanmas1 ko§uluna bag1.1d1r. 

Bu saptama, dordiincii y1hn sonunda Komisyonun raporu iizerine Konsey 

tarafmdan oybirligi ile yap1hr. Bununla beraber, bir iiye devlet, kendi yiikilmlilliiklerini 

yerine getirmedigini ileri siirerek oybirligini engelleyemez. Oybirligi saglanamad1gmda 

birinci devre kendiliginden bir ytl uzar. 

Altmc1 ytlm sonunda saptama, Komisyonun raporu iizerine Konsey tarafmdan 

kalifiye i;ogunlukla yap1hr. 

4. Bu son oylamadan ba§layarak bir ayhk bir siire ii;inde, azmbkta kalan her iiye 

Devletin, ya da gerekli i;ogunluga ula§tlamamt§sa her iiye devletin Konsey'den bir 

hakem kurulunun belirlenmesini isteme hakk1 vard1r, bu kurulun karan tiim iiye Devletleri 

ve Toplulugun kurulU§lanm baglar. Bu hakem kurulu, Konsey tarafmdan Komisyonun 

Ollerisi iizerine oybirligi ile belirlenen U':f iiyeden OlU§U!. 

Belirleme, ba§vuru tarihinden ba§layarak bir ayhk bir siire ii;inde Konsey'ce 

yaptlmazsa, hakem kurulu iiyeleri Adalet Divanmca bir ayhk yeni bir siire ii;inde 

belirlenir. 
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Hakem kurulu kendi ba§kamm bizzat se($er. Kurul, karanm, il($ilncil paragrafm sen 

satir ba§mda gosterilen, Konseyin oylama tarihinden itibaren, altt ayltk bir silre i':rinde 

bildirir. 

5. ikinci ve ii($iincii devreler ancak Komisyonun onerisi iizerine Kn.1seyce 

oybxrligiyle uzat1labilir ya da ktsalttlabilir. 

6. Onceki paragraflann hilkilmleri, ge($i§ donemini, i§bu Antla§mamn yilrilrliige 

giri§inden ba§layarak, toplam onbe§ y1lhk bir siirenin otesine uzatamaz. 
; 

7. i§bU Antla§mada ongorillen ayncahklar ya da kaf§tt hiikilmler sakh kalmak 

iizere, ge($i§ donemi, ongorillen kurallann tamammm yiirilrlilge girmesi ve Ortak Pazar'm 

kurulmas1m gerektiren i§lemlerin tamam1mn yerine getirilmesi i':rin son silreyi olu§turur. 

(9) 

1.4. Toplulu{/a Oye Olabilmenin Ko§ullan ve Toplulu{/un Kronolojik 

Geli§imi 

AT'nin bolgesel bir kurulu§ oldugu gozonune alm1rsa, kat1lma ko§ullarmm ba§mda 

Avrupa Ulkesi olmak gelir. Buradaki Avrupallllk cografi anlamda Avrupa Anakarasmda 

olmak ya da Avrupa Anakarasmda toprag1 bulunmakt1r. 

Antla§mada yaz1ll olmayan fakat topluluga kat1lmalarda titizlikle uygulanan c;ogulcu 

parlamenter demokrasi ile yonetllmek. 

(9) GUNUGUR Haluk, Avrupa Ekonomik Toplulugunu Kuran Antl~ma (Roma Antl~mas1) iktisadi Kalkmma 

Vakf1 Yaymlan, istanbul, 1985. 
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Antla§mada ya da belgelerde yer almam1§ bir ba§ka ko§ul da, ·aatmw ya§am 

felsefesini ve ideallerini payla§mak. AT'ye kat1lmak isteyen bir Olkenin, onu olu§tura11 

diger Olkelerin politik gorO§ ve inanc;larm1 payla§mas1 gerekir. Kat1lma isteminde bulunan 

bir Olkenin, ekonomide oldugu gibi, di§ politika ve savunma konulaormda da aym 

gorO§leri payla§mas1 geregi vard1r. -

AT'nintemellerini olu§turan RomaAntla§mas1, 25Mart1957'de, Federal Almanya, 

Fransa, italya, Hollanda, Belc;ika ve LOksemburg'un temsilcileri tarafmdan imzaland1. 

Amac;, II. DOnya Sava§1'nm ardmdan bOyOk yaralar alm1§ olarak c;1kan Bat1 Avrupa'nin, 

milli sm1rlarmm asgariye indirgenecegi bir siyasi, ekonomik, sosyal ve kOlturel butun 

olw1turmas1yd1. Bu alt1 ulkenln yoneticileri kendilerine uzak hedef olarak 31Aral1k1992'yi 

koymu§lard1. Avrupa 1992'nin ardmdan entegre ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kOlturel 

bir butun olacakt1. (1 O) 

1957 Roma Antla§mas1 ile AET ve EUROTOM kuruldu. 

1 Ocak 1958 Kurulu§ta ki alt1 Qyenin d1§mda kalan ingiltere'nin ba§mda bulundugu 

diger Olkeler, AET'ye kat1Ima gorO§melerine ba§lad1lar. Turkiye, Yunanistan, Portekiz ve 

irlanda da bu kat1Ima muzakerelerinin ic;indeydi. 

1 Ocak 1960 - 6 Olke, AET Antla§mas1 uyarinca kendi aralarinda ki gumruklerin 

ilk lndiriminl gexrc;eklS§tirdiler. Fransa, ingiltere'nin kat1lma istemine veto ile kar§I c;1kmca, 

gorO§meler kesildi. Avrupa lkiye boIOndu. 

15 Temmuz 1959 - Yunanistan, AET'ye Ortakhk ic;in resmen ba§vurdu. 

31 Temmuz 1959 - Turkiye, AET'ye ortakhk ic;in resmen ba§vurdu. 

(10) Cumhuriyet Gazetesi "Avrupa 92 ne olacak" 11 ~ubat 1989. 
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11 EylUI 1959 -AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nm ba§VUrl!!anm h~Jesre 

kabul etti. 

28-30 EylUI 1959 - AET Avrupa Komisyonu ile Turkiye arasmdaki ilk 11hazlfl1ri 

goru1mesl'. Turk Hukumeti, 22 y1Ida gerc;ekle§tirilecek bir Gumruk Birligi, hedef olarak 

Tam Oyelik, AET Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun c;ah§malarma kat1lmay1 

onerdi. AET - Turkiye 'nintam Oye olmadan Konseye ve Avrupa Komisyonu gibf . .:>rganlara 

kat1lamayacagm1 bildirdi. 

1 - 2 Mart 1960 - AET D1§i§leri Bakanlan Konseyinde, Yunanistan ile yurutulen 

ara§tmc1 goru§melerin tamamlanmas1 Ozerine, Avrupa Komisyonu'na 11Resml Ortak/11(' 

muzakerelerine ba§lama direktifi verildi. 

3May1s1960- ingiltere Ortak Paza'aalmmaymca, Portekiz, iskandinav Olkeleriyle 

birlikte, Avrupa Serbest Mubadele Bolgesini (EFTA) kurdu. 

27 May1s 1960 - Turkiye'de ordu yonetime el koydu. Turkiye AET goru§meleri 

durduruldu. 

6 Mart 1961 - Yunanistan muzakerelerini tamamlad1 ve AET ile anla§mas1m 

parafe ettl. 

9 Temmuz 1961 - Yunanistan, AET ile Ortakhk Antla§mas1m Atina'da imzalad1. 

1-10 Agustos 1961 - irlanda, ingiltere ve Danimarka AET'yetam uye olmak ic;in 

ba§vurdular. 

30 Nisan 1962 - Norvec;'in ba§vurusu. 
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14 Ocak 1963 - General De Gaulle, ingiltere'nin siyasi kat1Ima istemi konusunda 

Fransa'nm ku§kularm1 bir basm konferansmda ac;1klad1. Boylece ba§layan krizle, 

18 Ocak 1963 - Geni§leme muzakereleri ask1ya almd1. 

11 May1s 1964 - ingiltere, daha sonra diger Oc; aday Olke, Topluluga kat1Ima 

talebini yineliyor, ancak Fransa itirazmdan vazgec;iyor. 1070'lerin ba§lannda Alt1'Iar, dart 

aday Olkenin kat1hm1 ic;in ortak bir muzakere zemini olw~turuyor. 

30 Haziran 1970 - Kat1Ima muzakerelerinin ba§lamas1 - MOzakereler fiilen 
. - - . . 

ekonomik ve politik hayatm butun sektorlerini ·kapsad1gmdan guc;Iukle ilerliyor. 6zellikle 

gec;i§ donemlerinin suresl konusunda sorunlar c;1k1yor. 

22 Ocak 1972 - irtanda, Danimarka, ingiltere ve Norvec;'Ie kat1Ima antla§masmm 

lmzalanmas1. Anla§malar Alt1Iar'm ve yeni Oye Olkelerin Parlamentolarmca c;abucak 

onaylamyor. 26 EylUI 1972'de yap1Ian referandumla % 53 oyla anla§manm ret edildigi 

Norvec; topluluk d1§1 kal1yor. 

1 Ocak 1973 - Tarihinden itibaren Topluluk 9 uyeli oluyor. 

ikinci geni§leme 1975 ve 1979 y11Iarmda gerc;ekle§ir. 

Yunanlstan 8 Haziran 1959 tarihinde Topluluga ortak uye olmak talebinde 

bulunuyor. Ortakhk anla§mast 9 Temmuz 1961 'de imzalamyor. 1 Kastm 1962'de 

yurur!Qge glriyor, ancak Yunanistan'dameydana galen hukumet darbesinden sonra Nisan 

1967'de ili§kiler·donduruluyor ve bu durum Albaylar rejiminin sona erdigi 1-974'e kadar 

devam ediyor 12 Hazlran 1975 - Yunanistan Topluluga tam uyelik muracaatmt yaptyor. 

29 Ocak 1976 - Komisyon Konsey'e Yunanistan'm kat1Ima talebine ili§kin goril§CinO 

bildiriyor. 
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9 $ubat 1976 - Konsey Muzakerelerin ba§lamasma karar veriyor. 

Temmuz 1976 - Kat1lma muzakereleri ba§llyor. 

28 Temmuz 1979 - Atina'nm kat1lma anla§mas1 imzalamyor. 

1 Ocak 1981 'den itibaren Topluluk 1 O Qyeli oluyor. 

29 Haziran 1970 - Tercihli ticaret anla§mas1 AET ve ispanya aras:nda. 

22 Temmuz 1972 Alt1'Iar ile EFTA uyesi Portekiz arasmda bir serbest ticaret 

anla§mas1 imzaland1. 

9 $ubat 1973 AET Portekiz Karma Komitesinin ilk toplant1s1m yapmas1 20 EylUI 

1976 Katma ve Mali ProtokolUn imzalant§t. 

28 Mart 1977 - Portekiz'in topluluga resmen tam uyelik ba§vurusunda bulundu. 

28 Temmuz 1977 - ispanya'mn Topluluga resmen tam Qyelik ba§vurusunda 

bulunmas1. 

6 Haziran 1978 - Konsey Portekiz ic;in resmi goru§meleri ba§latma karan aldt. 

12 Araltk 1978 - Konsey ispanya'mn uyeligi ic;inde aym i§lemin ba§lat1lmas1 karan 

aid!. 

23 $ubat 1983 - Danimarka'yaait oldugundan Toplulugun uyesi olan Gronlanda 

% 52 ile sonuc;lanan referandum'dan sonra Topluluktan c;ekildigini bildiriyor. 
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12 Haziran 1985 Portekiz, Uzbon'da ispanya Madrid'de kattlma anla§malanrn 

imzalad1lar. 

1 Ocak 1986, Portekiz ve ispanya Topluluga tam uye oldular ve AET 12 Oyel, old" 



//. AVRUPA TOPLULUGU ORGANLARI 

Avrupa Toplulugu bi.inyesinde kurulmu§ olan ~e§itli kurum!ar tc::>lulugun 

faaliyetlerini di.izenler. 

- Avrupa Toplulugu Bakanlar Konseyi, 

- Avrupa Toplulugu Komisyonu, 

- Avrupa Parlamentosu, 

- Dan1§ma Komiteleri, 

- Adalet Divan1, 

- Say1§tay, 

- Avrupa Yatmm Bankasi. 

2.1. Avrupa Toplulu{Ju Bakanlar Konseyi 

Toplulugun yasama ve karar alma organtd1r. Onikileri olu§turan i.iye i.ilkelerin 

hiikumetlerindeki bir bakandan olu§ur. Genelllkle d1§i§leri bakanlarmm kat1ld1g1 Konsey 

toplant1larmda gorG§Ulecek konuya gore ilgili bakanlar kat1labilir. 

Bakanlar Konseyinin ba§kanltg1 alfabetik s1rayla, alt1 ayda bir degi§ir. Herhangi bir 

konunun konseyce ele ahnabilmesi i~in komisyon tarafmdan onerilmesi gerekmektedir. 

Topluluga yeni bir uye kat1lmas1, but~enin onaytanmas1, komisyon Oyelerinin se~imi gibi 

konularda konsey oy birligi ile karar verir. Konsey'in diger konularda karar. alabilmesi i~in 

oy ~oklugu prensibi gerekmektedir. Bakanlar Konseyinde uye Ulkelerin oy dag11tm1 

a§ag1da gosterildigi §ekildedir. 
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Konseyin en onemli yard1mc1 orgarn Daimi Temsilciler Komitesidir (COREPER}. au 
komite konsey muzakerelerinin on 9all§malarm1 yapar. Konseyin gundemindeki konular 

once burada ele alm1r ve bu a§amada sorunlar c;ozUIOrse Konsey'detekrar gorO§Olmez. 

COREPER, baz1lan surekli olan c;ok say1da c;all§ma grubundan olu§ur ve b:.J gruplarm 

tum c;all§malarmda bir komisyon temsilcisl haz1r bulunur. 

Almanya 10 oy, Yunanistan 8 oy 

Fransa 10 oy, Hollanda 5 oy 

italya 10 oy, Portekiz 5 oy 

ingiltere 10 oy, Danimarka 3 oy 

ispanya 8 oy, irlanda 3 oy 

Belc;ika 8 oy, LOksemburg 2 oy. 

Konseyin en onemli yard1mc1 orgam Daiml Temsilciler Komitesidir (COREPER}. Bu 

komite konsey muzakerelerinin on c;all§malanrn yapar. Konseyin gundemindeki konular 

once burada ale alm1r ve bu a§amada sorunlar c;ozOIUrse Konsey'de tekrar gorO§Ulmez. 

COREPER, baz1lan surekli olan c;ok say1da c;all§ma grubundan olu§ur ve bu gruplarm 

tum c;al1§malarmda bir komisyon temsilcisi haz1r bulunur. 

2.2. Avrupa Toplu/ugu Komlsyonu 

Komisyon Avrupa toplulugunun yurutme orgarnd1r. A.K.Q.T. YOksek Otoritesi AET 

ve EURATOM'un ayn ayn komisyonlarmm 11blrle§me antla!}mas111 sonucu tek bir kurum 

haline getirilmesi ile olu§mU§tur. 

Toplulugun yurutme orgarn pozisyonunda olan komisyonda 17 komisyon uyesi 

(commissioner} gorevi yapmaktad1r. Bu uyelerin Olkelere gore dag1hm1 §Oyledir: 
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Alman ya 2 uye, Belc;ika 1 uye, 

ispanya 2 uye, Yunanistan 1 uye, 

Fransa 2 Qye, Hollanda 1 Qye, 

ital ya 2 Qye, irlanda 1 uye, 

ingiltere 2 Qye, Portekiz 1 uye, 

Danimarka 1 uye, Luksemburg 1 uye. 

Komisyonu olu§turan uyeler kendi hOkOmetlerinden bag1ms1z olarak hareket 

ederler ve gorevlerine dort y1I ic;in atamrlar. Merkezi Bruksel'de bulunan Kornit;yon-un 

dO§OrOimesi ise dogrudan dogruya gensoxru ve guvensizlik oyu ile, Parlamento kanallyla 

olmaktad1r. 

Bir ba§kan ve alt1 yard1mc1dan olu§an Avrupa1 Toplulugu Komisyonu, topluluk 

antla§malannm bekc;iligini yapmakta, c;e§itli politikalan Oreterek Konsey' e sunmakta ve 

toplulugu di§ ili§kilerde temsil etmektedir. 

2.3. Avrupa Parlamentosu 

Toplulugun tum faaliyetleri ile ilgili bir dam§ma ve denetim orgam niteligindeki 

Avrupa Parlamentosu dogrudan sec;im sistemiyle belirlenen 518 Oyeden olu§maktad1r. 

Oye Ulkelerin oy ag1rl1g1 o Ulkedeki nufus yogunlugu ile orant1ll olarak belirlenir. Avrupa 

Parlamentosu, Komisyondan kendine gelen konulan inceleyerek gorO§OnO Konsey'eiletir. 

Konsey ile birlikte Topluluk butc;esini saptar ve Konsey ve Komisyon Ozerinde sm1rll bir 

siyasal kontrol kurar. Topluluk Oyelerince imzalanan "TEK SENET" parlamentonun 

yetkilerini art1rm1§t1r. Gorev suresi 1994 y1lmda sona erecek olan Avrupa 

Parlamentosunda uyeler milliyet esasina gore degil siyasal goru§lerine gore kurduklar1 

gruplara kat1lmaktad1rlar. 



-20 -

Politik Gruplar itibariyle Avrupa Parlamentosu'ndaki Sandalye Dag1llm1 

1984-1989 Donemi :I 989-:I 99~ Dooerni 

Demokratlar 66 34 

Liberaller 44 44 

Avrupa Demokratik 

Birligi 29 19 

Hristiyan Demokratlar 115 123 

Bag1ms1zlar 15 15 

Sosyalistler 165 181 

Gokku§ag1 Grubu 20 39 

C'{e§iller) 

KomOnistler 48 41 

Toplam 518 parlamento Oyesinin Olkelere gore dag1llm1 ise §Oyledir: 

ingiltere, Federal Almanya, Fransa ve itatya 81 

ispanya 60 

Hollanda 25 

Belc;ika, Portekiz ve Yunanistan 24 

Danimarka 16 

irlanda 15 

LOksemburg 6 

T 0 P LAM 518 

2.4. Ekonomik ve Sosyal Komite ve Dan1§ma Komitesi -

Bir dam§ma orgam olarak faaliyet gosteren Ekonomik ve Sosyal Ko mite' detopluluk 

Olkelerindeki i§verenlerin, sendikalarm ve serbest meslek sahiplerinin temsilcilerini kap-
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sayan Oc; ana grup bulunmaktadrr. Toplulukta bir karar almmadan once kontite11:·1 ;;orli§G 

almmakta veya komite kendi insiyatifi ile c;e§itli konularda c;ah§malar yaparak goru~ 

bildirmektedir. Toplam 189 ki§i olan komite Oyelerinin Glkelere gore dag11tm1 §oyledir: 

Almanya, Fransa, italya, ingiltere, ispanya 

Hollanda, Belc;ika, Yunanistan 

Danimarka, Portekiz, irlanda 

Luksemburg 

24 uye 

12 iiye 

9 Qye 

6 uye. 

Komitenin tanm, ula§ttrma, .enerji, nukleer i§ler, ekonomik ve mali i§ler, bolgesel 

kalkmma, dt§ ili§kiler, tiiketim, ~agltk, ei' sanatlarr, hizmetler,' c;evre konularrm. ic;eren 

c;alt§ma gruplarr vardtr. Aynca KomOr ve Celikle ilgili konularda Oretici, sat1c1, i§c;i ve 

tiiketici temsilcilerinden olu§an Dant§ma Komitesi bulunmaktadtr. 

2.5. Ada/et Divan1 

Toplulugun bag1ms1z yarg1 orgam niteligindedir. Bir Oye Olkenin bir digerine 

yonelttigi ve Roma antla§masmm hOkOmlerine uymaya, Komisyonun bir Oye Olke 

hakkmdaki aym yondeki iddiasr, Kensey ve Komisyonun diger topluluk kurulu§larmtn 

l§lemlerinin hukuksal gec;ersizligi ile ilgili iddia, ba§vuru ve §ikayetler, Roma 

antla§masmm yorumu adalet divanmm gorev sahasma girmektedir. Divanm kararlarr 

temyiz edilemez ve bOtOn Oye Olkeler ic;in baglay1c1d1r. Kararlar oy c;oklugu ile almrr ve 

azmltktaki gorii§ler ilan edilemez. Altt y1I ic;in atanan 13 yargtc; ve 6 savc1dan olu§an 

adalet divanmm c;alt§ma organlarr Luksemburg'da bulunmaktadtr. 

2.6. Say11tay 

Toplulugun finansal denetim orgamdtr. Parlamentonun gorii§ii almarak Bakanlar 

Konseyi tarafmdan 6 y1I ic;in atanan 12 i.iyeden olu§maktadrr. Topluluk hesap ve harca-
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malari ile topluluk but"esinin yasall1gm1 denetleme yetkisine sahiptir. Her but<;t:! donem1 

kapand1ktan sonra "oy ~oklugu" ile kabul ettigi raporu Komisyona sunmakla gorevlidir. 

2.7. Avrupa Yat1T1m Bankasi 

Roma antla§mas1 geregince kurulan Avrupa Yatmm Bankasi, tuzel ki§ilige sahip 

ozerk bir kurulu§tur. Yonetimi uye Ulkelerin maliye bakanlarmdan olw~an, Guvernorler 

Konseyi, Yonetim Kurulu ve Yonetim Komitesi tarafmdan saglanan, Avrupa Yatmm 

Bankasi, sermaye piyasalarma ve c;e§itli kaynaklara ba§vurarak toplulugun dengeli bir 

bil;timde kalkmmas1 ic;in faaliyette bulunur. Kar amac1 gutmeyen banka genellikle bolgesel 

kalkmma, enerji, haberle§me; iieri teknolojiler, i§letmelerin modernizasyonu gioi ozellikle 

birden fazla Qye Ulkenln c;1karm1 ilgilendiren, ancak bir Olke tarafmdan finanse edilemeyen 

projelere kaynak saglamaktad1r. 



Ill. TOPLULUKTA KARAR ALMA MEKANiZMASI VE AVRUPA 

TOPLULUGU BUTCESi 

Toplulukta karar alma si.irecinin ba§lamas1 Komisyona bagltd1r. Bakanlar Konsay . 

kendiliginden karar alamaz. Karar alma mekanizmas1 iqinde qok uzun bir darn§ma ve 

muzakere suresi bulunmaktad1r. (11) 

1. Komisyonun llgili servlslerince belli bir konuda taslak haz1rlanir. Bu taslak ile ilgili 

olarak eger gerekirse Parlamentonun ilgili ihtisas komisyonuna dan1§1ltr. Son §e!:lini ~!an 

"kanun tekllfi" Bakanlar Konseyine ve Avrupa Parlamentosuna sunulur. 

2. Bakanlar Konseyine gelen karar teklifi oncelikle Daimi Temsilciler Komitesinde 

(COREPER) ele altrnr. Eger gerekiyorsa Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal 

Komlteye dan1§1ltr. 

3. Karar teklifi Ekonomik ve Sosyal Komitece incelendikten sonra tasar1y1 ve 

goru§leri ic;eren bir ek ile tekrar Komisyon ve Konsey' e iade edilir. Avrupa 

Parlamentosunda ise tasarr hakktnda hazrrlanan raper oylanarak Komisyon ve Konseye 

gonderillr. 

4. Daimi Temsilciler Komitesinde tekrar ele alrnan teklifde goru§ birligine varrlan 

boIUmlerde karar alrnmr§ olur ve bu konu Konseyde tekrar gorCl§Ulmez. Fikir birligi. 

saglanamayan konularda lse muzakereler surdurGIUr. 

Bu §ekilde alrnan kararlar Avrupa Toplulugunun mevzuatrnr olu§turmaktadrr. 

Topluluk mevzuatrna aye ulkelerin ulusal mahkemelerinin kesinlikle uyma zorunlulugu 

vardrr. 

(14) Avrupa Toplulugu Biit!resi ve Parasal Gel~meler. Kadir MerciiL Yaymlanmam1s. Doktora Tezi. 
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Toplulukc;a altnan kararlan nitelikleri bak1mmdan §U §ekilde s1ralayabi.lr!z. 

Tuzuk (Reglement): Tum uye Ulkelerin kesinlikle uymakla yukumlU oldugu ve 

ulusal yasalarm da uzerlnde tutulan kararlard1r. 

Yonerge (Directive): Tuzuklere ayni yaptmm gucu olan yonergeler dogruda.1 

dogruya degilde ilgili Ulkenin hukuk duzeninde herhangi bir duzenleme ile uygulanan 

kararlard1 r. 

Karar (Decision): Sade9e bir uye ulkeye, bir Topluluk kµrulu§una, bir i§letmeye 
. . . . . .. 

ya da ozel ve tuzel ki§ilere yonelik kararlard1r. 

Oneri-Goru§ (Proposal-Opinion): Uygulanip uygulanmayacag1 ve ne §ekilde 

uygulanacag1 Oya iilkeler.e b1rak1lan kararlard1r. Daha c;ok tavsiye niteligindedir. 

Avrupa Toplu/ugu Biit~esi 

Roma antla§masmm lmzaland1g1 tarihte ayn ayn faaliyet gosteren Avrupa Komur 

ve <;ellk Toplulugu, Avrupa Atom Enerjisi Tc;>plulugu ve Avrupa Ekonomik Toplulugu'nun 

bOtc;eleri de ayn ayn haz1rlanmakta ve· uygulanmakta · idt. Ancak daha sonra bu Oc; 

kurulu§un birlikte hareket etmesiyle bOtc;ede ortak olarak olu§turulmaya ba§lanm1§t1r. 

Avrupa Toplulugunun butc;esindeki gelir kaynaklan; tar1msal vergiler, topluluk 

dl§tndan ithal edilen mallardan altnan gOmruk vergileri, katma deger vergisi ve c;e§itli 

kalemlerden olu§an diger gellrler olarak s1ralanabilir. 

Toplulugun ba§l1ca harcama yapt1g1 kaynaklar ise ortak tar1m politikas1, ortak 

ballkc;1llk politikast, bolgesel politikalar, sosyal politikalar, c;e§itli ara§t1rmalar ve topluluk 

d1§1 Olkelerle i§birligi geregl yaptlan harcamalar §eklinde belirlenmektedir. 
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Toplulugun 1992 hedefine ula§ma yolunda en buyuk sorunu mah konularda 

meydana y1kmaktad1r. Topluluga Qye Ulkelerin hepsi Avrupa para sistemi i~inde yer 

almamaktad1r. Bu konuda bixrligin saglanmas1, Avrupa Merkez Bankas1'nm kurulmas1 v~ 

tek para birimine gec;i§ Topluluk ic;in onemli a§amalard1r. Avrupa Toplulugunda paras" 

birlik fikri c;ok eski donemlerden beri g-Undemdedir. Ancak bu konudaki c;al1§malar 197a 

y1lmdan ltibaren h1zlanm1§t1r. Avrupa Topluluguna Qye Ulkelerce Avrupa Para Sistemi 

(EMS) ve Avrupa Para Birimi (ECU) olu§turulmw:1 ve Topluluk kurumlarmda hesap birimi 

olarak kullarnlmaya ba§lanm1§t1r. 



IV. TOPLULUGUN SOSYAL YAP/SI 

Giderek daha buyuk bir ekonomik ve siyasi guc; olan Avrupa Toplulug1.onun sosyal 

yap1s1 oldukc;a farklt bir gorunum arz etmektedir. Tarih boyunca c;e§itli nt:.denlerle 

birbirleriyle sava§an, imparatorluklar kuran, farklt ekonomik, kutturel ve siyasi yaptlara 

sahip on iki Ulke tek bir amac; ic;in butun guc;lerini biraraya getirmi§tir. Hedefler: ise hie; bir 

fiziki, mali, teknik engelin bulunmad1g1 ve serbest dola§tmtn sagland1g1 bir ortak pazar 

kurmakttr. Bu ekonomik butunlUgiin yant s1ra, Topluluk bir siyasi biitCmlQk saglaytp 
11Avrupa Blrle!jlk Devletlerlnl 11 kurmak iizere gerekli yap1y1 olu§turmak amactndadtr. 

Tabla: 2 

A.T. Ulkelerinde Niifus ve Yuzolc;umu 

NQfus (1989) Alan km2 

Belc;ika 10.050.000 30.519 

Danimarka 5.142.400 43.080 

Fransa 55.998.000 544.000 

Almanya(x) 61.140.000 248.687 

Yunanistan 10.040.000 131.990 

irlanda 3.546.400 70.285 

itatya 57.466.000 . 301.046 

Luksemburg · 371.ooo 2.586 

Hollanda(xx) 14.787.300 41.160 

Portekiz 10.230.000 92.100 

ispanya 39.078.000 504.800 

ingiltere 57.187.000 244.111 

Toplam 325.036.100 2.254.364 

(12) Kaynak: European Marketing Data and Statisties 1990 25th edition. (x) : 1987 (xx) : 1988. 
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Avrupa toplulugu 2.254 bin km2'1ik bir alanda ya§ayan yakla§tk 325 mily'"'n k!;ide!1 

olu§maktadtr. Roma antla§masmm imzalanmasmdan sonra meydana galen geni§lemeler 

Topluluga ~e§itli kUlturlerin kattlmasma yol a~m1§t1r. ilk geni§leme kuzey bolgelerine 

dogru olmu§sada daha sonra.Yunamistan, ispanya, Portekiz gibi Akdeniz t~lgesine :~i 

Ulkeler topluluga katllm1§t1r. Her yeni Qye ile birlikte Toplulugun sorunlara bak1§ a~1s1 

degi§mi§, Q~uncu Ulkelere kar§1 politikalari farkllla§ml§, ancak en onemlisi !:~r1di kulturel 

yap1lart yeniden §ekillenmi§tir. italya, Yunanistan, ispanya, Portekiz ve Fransanm guney 

kesimlerindeki latin kulturu butun sosyal hayatta kendini hissettirmektedir. Beslenme 

all§kanllklari, eglence turleri, ~e§itli sporlara olan ilgi, aile ili§kileri, insanlarm daha 

co§kulu, at1lgan, ne§eli yap1lart genellikle ingiltere, Almanya, Hollanda gibi Ulkelerdekitere 

nazaran farkllllk gostermektedir. (13) Akdeniz bolgesindeki ulkeler genel olarak H1ristiyan 

Katolik, diger Ulkeler ise Protestand1r. Kuzeyde Anglo-Sakson kulturunun hakim oldugu 
. . 

bolgelerde, sosyal ili§kiler guneye nazaran daha farklld1r. Bu farkllllg1 meydana getiren 

unsurlardan biride iklim ku§aklarmm farklll1g1d1r. 

Avrupa Toplulugunu olu§turan Ulkelerde demokrasi tart1§mas1z tek yonetim 

§eklidir. Ancak ilye Ulkelerdeki hakim goril§ geni§ bir siyasi yelpaze i~inde farkll yerlerde 

bulunmaktadtr. 

Avrupa Toplulugu ile ilgili kararlar toplulugun ba§kenti say1lan Bhrilksel'de 

almmaktad1r. Toptutugun resmi dili olarak tum uye Glkelerin resmi dilleri kabul edilmi§tir. 

Topluluk dahilinde Frans1zca, ingilizce, Almanca, Flemenk~e, itatyanca, ispanyolca, 

Yunanca, Danimarkaca en fazla konu§ulan dillerdir. 

4.1. Avrupa Toplu/ugunda Niifus 

Avrupa Toplulugunun sosyal yap1s1 incelenirken nufus artl§tna dikkat etmek 

gerekir. 
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1977-1987 donemi arasrnda TKoplulugu olu§turan Qlkelerin toplam nClfus arti!; 

orarn % 3.0 olmu§tur. Bu donem Ulke bazrnda incelendiginde en yuksek nufus artt§ 

oramnm % 8.2 ile irlanda'da oldugu gorulmektedir. ikinci s1rada ise Akdeniz bolgesinin 

Ulkeleri gelmektedir. Yunanistan % 7.8; ispanya % 6.8, Portekiz % 6.3. Bu donem i~inde. 

dikkati ~eken husus. Topluluga en fazla mali katk1y1 yapan; toplulugun sanayi ve 

endustride en ileri Qlkesi olan F.Almanya'danQfusun reel olarak artmad1g1 ve geriledigidir. 

Bu donemde F.Almanya'nrn nufusu % 0.3 orarnnda gerilemi§tir. 

Tabla: 3 

Notus ArtI§lart (1000 ki§i) 

Ytllar 1977 1986 1987 . % Degi§me 2005 2010 

1977-87 

Bel~ika 9822 9913 9918 0.98 9500 9406 

Danlmarka 5088 5121 5127 0.77 5066 5019 

Fransa 53145 55392 55632 4.68 57618 57929 

F.Almanya 61396 61048 61171 0.37 58456 57200 

Yunanistan 9268 9966 9992 7.81 10500 10523 

irlanda 3272 3537 3543 a.28 4544 4759 

itatya 55929 57221 57355 2.55 56821 55880 

LOksemburg 361 3'33 367 1.66 367 369 

Hollanda 13853 14563 14661 5.83 15200 15148 

Portekiz 9736 10291 10350 6.31 11354 11423 
ispanya 36351 38668 38832 6.83 40700 41205 
ingiltere 56179 50763 56891 1.27 59217 59500 

A.T Toplam 314400 322846 323839_ 3.00 329343 328281 

(14) Kaynak: European Marketing Data and Statistics 1990 25th Edition. 
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Toplulugun nufusuyla ilgili 2000'li y1llara donuk tahminlerde ise yine b~r negatii 

trend gorGlmektedir. Topluluk nufusunun 2005 y1llnda 329.343 bin; 2010 y1hnda ise o/o 0.3 

oranmda azalarak 328.281 bin ki§i olacag1 tahmin edilmektedir. Bu durumda Ortak Pazar 

olu§tuktan sonhra topluluk nufusunun azalacag1 ortaya Q1kmaktad1r. Bu y11larda 

BelQika'nmve Danimarka'nmo/o 0.9, Almanya'mno/o 2.1, italya'nmo/o 1.6 ve Hol:anda'nri·1 

0.3 orarnnda nufusu azalacakt1r. Buna kar§1llk irlanda'rnn nufusu o/o 4.7, ispanya'nm o/o 

1.2, Portekiz'in o/o 0.6, Fransa ve Luksemburg'un o/o 0.5, ingiltere'nin % 0.4 ve 

Yunanistan'm o/o 0.2 oranmda artacakt1r. 

NQfus azalmasmm sebepl~fi ar~s.mda doguf'!l oramnm azllg1, ya§am suresinin . . ' 

uzamas1, sagllk alanmda buyuk teknolojik ilerlemeler kaydedilmesi y~ saghk hizmetleirinin 

her kesime en iyi §ekilde ula§tmlabilmesi say1labilir. Bunun yarnnda sagllk ve sosyal 

yard1m giderlerinin giderek artmas1 Topluluk butQesinde bu kesim iQin yeni kaynaklar 

yarat1lmasm1 zorunlu k1lm1§t1r. Topluluk nufusunun giderek ya§lanmas1 tuketimi de 

etklleyecek ve Topluluk d1§ pazarlara yonelecektir. 

Avrupa Toplulugu nufusunun giderek negatif bir trend gostermesi toplam nufus 

iQinde aktif nufusun gerilemesine yol aQmaktad1r. 

Topluluk Glkeleri iQinde aktif nufusun toplam nUfus ictinde en fazla paya sahip 

oldugu Glke Danimarka'd1r. Toplulukta genel olarak erkeklerin toplam aktif nufus iQindeki 

paylan kadmlara nazaran daha fazlad1r. 1987 y1ll itlbariyle Toplulugun nufusunun o/o 43.8'1 

aktlf nufus say1lmakta o/o 69.7'sini erkekler, o/o 39.3'unu kadmlar olu§turmaktad1r. 



Bel~ika 

Danimarka 

Fransa 

F.Almanya 

Yunanistan(x) 

irlanda 

italya 

LOksemburg 

Hollanda 

Portekiz 

ispanya 

ingiltere 

A.T. Toplam 

x : 1986 
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Tabla: 4 

Ekonomik Aktif NGfusun Yap1s1 (1987) 

Toplam Aktif Toplam NGfusa 

NGfus 1000 Oram % 

4211 42.7 

2816 55.6 

23972 44.3 

29230 47.9 

3601 36.1 

1319 37.2 

23819 41.7 

158 42.8 

6559 35.2 

4732 46.0 

14307 28.0 

27387 48.2 

142111 

Aktif NGfus Aktif NOfus 

i~inde Erkek i~inde Kadm 

NGfus % NOfus % 

59.7 40.3 

54.2 45.8 

56.7 43.3 

60.5 39.5 

66.0 34.0 

69.1 30.9 

63.6 36.4 

64.6 35.4 

62.6 37.4 

58.0 42.0 

67.0 33.0 

58.0 42.0 

(15) Kaynak: European Marketing Data and Statistics 1990 25th Edition. 
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4.2. Avrupa Toptulu{Junda i§sizlik 

i§sizlik, Avrupa Toplulugunun en onemli sorunlanndan biri olmaya devarr. 

etmektedir. Oye Ulkeler arasmda 1977-87 y11lan itibariyle i§sizligin en yuksek ora11a. 

ula§t1g1 Ulke ispanya'd1r. Toplulugun en yeni uyelerinden biri olan ispanya'da i§sizlik bu 

tarihlexr arasmda % 445 oranrnda artmt§ttr. Herne kadar ispanya 1987 y1lmda T.:>pluluga 

tam Qye olmu§sada i§sizlik oranrnm ekonomiye verdigi yiik biitiin Topluluk iilkelerince 

fark edilmektedir. 

Oye Ulkeler arasmda i§sizlik oranmm yuksek oldugu Olkeler Yunanistan, 

Luksemburg ve Hollandad1r; Toplulukta i§sizlik sorununa c;ozum bulunmas1 amac1yla 

ozegllikle gene; nufusa birtak1m yeni beceriler kazandmlmasma ve egitim sisteminin c;ok 

h1zh ilerleyen teknolojiye paralel olarak geli§tirilmesine c;ah§1lmaktad1r. 
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Tabla: 5 

A.T.' de i§sizlik (1000 Ki§i) 

1977 1986 1987 % Degi§me 1977-f!7 

Belctika 300.7 516.8 500.8 66.54 

Danimarka 163.7 217.3 221.9 36.55 

Fransa 1121.8 .2483.3 2546.0 126.96 

F.Atmanya 1030.0 2228.0 2228.8 116.39 

Yunanistan 27.7 110.5 117.9 325.63 

irtanda 106.4 236.4 247.3 132.42 

itatya 1538.0 2611.0 2832.0 84.14 ... . . 
Luksemburg 0.8 2.3 2.7 236.86 

Holland a 203.5 710.7 685.5 236.86 

Portekiz 308.5 393.4 329.0 6.65 

ispanya 539.6 2758.7 2941.1 445.05 

inglltere 1402.7 3289.1 . 2953.4 110.55 

A.T. Toplam 6743.4 15557.5 15606.4 131.43 

(16) Kaynak: European Marketing Data and Statistics 1990 25th Edition. 
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4.3. Avrupa Toplulu{Ju Ulkelerinde qe§itli Ma/Iara A}t T!i~~lJm 

Oran/an 

Topluluk Ulkelerinde c;e§itli harcama gruplart ic;inde en buyuk pay1 g1da maddeleri 

almaktad1r. G1da harcamalarmm en yuksek oldugu Olke % 40.5 ile irlanda'air. For ieki .... : 

Yunanistan gibi Akdeniz Olkelerinde de g1da harcamalarma aynlan pay oldukc;a yuksekti •. 

Tum topluluk Ulkelerinde konserve g1dalarm tuketim oam fazla iken; dondurulmu~ g1da 

maddelerinin tuketimi Danimarka, F.Almanya, irlanda ve ingiltere'deyC.i<sekiir. <;ukulata, 

§ekerleme gibi urunlerin en fazla tuketildigi ulkeler ise ingiltere, irl~rda1 ~elc;i.~a ve 

Danimarka'd1r. Topluluk Olkeleri i~inde c;ay tqketimin_in .en yuks~ek oldugu Ulke olan 
. . . 

irlanda'da kahve tliketlmi lse oldukc;a dO§Oktur. Bu arada irlanda ve ingiltere'de alkollu 

ic;kiye ve tutun'e yap1lan harcamalarm oldukc;a yuksek oldugu gorulmektedir. 

Giyim konusunda yap1lan harcamalar uye Olkeler c;erc;evesinde % 5.0 ile % 6.8 

arasmda degi§irken, Belc;ika % 4.6 ile en dO§Ok orana sahiptir. Mesken'e ait 

harcamalarm en dO§Ok oldugu Ulke ise irlanda'd1r. 

Topluluk bunyesinde sagllk harcamalarma ayrilan tiiketim oramm degerlendirirken 

bu ulkelerde sagllk harcamalanrnn ne §ekilde finanse edildigini incelemek gerekir. Baz1 

Ulkelerde saghk hizmetleri devlet tarafmdan kar§1lahmakta ve ya§am boyunca ucretsiz 

yap1lmaktad1r. Saghk harcamalarmm toplam harcamalar ic;inde en dO§Ok paya sahip 

oldugu Olkeler ingiltere % 1.4, irlanda % 1.6, ve Danimarka % 1.B'dir. 

Topluluga Oye Olkelerde tuketim harcamalart ic;inde ikinci buyuk grup ula§1m 

masraflar1d1r. Ula§tm masraflarmm dO§Ok bulundugu Ulkeler irlanda % a.a. Fransa % 

9.0, Hollanda % 9.4~dur. Buna kar§1hk en yuksek ula§1m harcamas1 % 18.0 ile 

Luksemburg, % 14.7 ile italya ve % 14.8 ile ingiltere'dir. 
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Oye Ulkeler ic;inde eglence harcamalanna aynlan en buyuk pay% 10.0 ii~ ingilteie 

ile italya'ya aittir. Buna kar§tlrk en dCt§Ctk pay ise % 3.5 ile Portekiz'de gorulmektedir. 

Tablo: 6 

Qe§itli Tuketim Harcamalarmm Toplam Harcamalardaki % Pay1 

Gtda Alk. Tuton Giyim Mes- Sag- Ula- Eg- Dig er 

ic;k. ken ltk §Im le nee 

Belctlka 19.5 3.3 1.8 4.6 11.2 11.0 12.3 8.0 28.3 

Danimarka 15.7 3.3 1.3 5.1 19.4 1.8 11.5 9.4 32.5 

Fransa 16.2 2.1 1.1 6.7 11.5 11.0 9.0 5.7 36.7 

F.Almanya 18.0 2.3 1.8 6.8 13.6 4.6 13.4 7.6 31.9 

Yunanistan 37.4 2.1 2.6 6.0 10.8 3.1 9.8 4.3 , 23.9 

irlanda 40.5 11.9 4.8 5.8 7.0 1.6 8.0 7.1 13.3 

italya 20.7 1.8 2.1 6.3 12.8 6.8 14.7 10.0 24.8 

Luksemburg 15.9 1.6 2.9 6.3 12.1 8.0 18.0 3.9 31.8 

Hollanda 14.6 1.9 1.7 5.5 12.5 12.6 9.4 8.1 33.7 

Portekiz 40.0 1.8 1.6 5.8 10.4 3.5 13.0 3.5 20.4 

ispanya 26.0 1.1 1.4 5.8 13.4 4.0 13.5 7.7 27.1 

ingiltere 13.0 6.9 3.1 5.8 10.0 1.4 14.8 10.0 35.0 

(17) Kaynak: European Marketing Data and Statistics 1990 25th Edition. 



V. AT BUTUNLE$MEYE NASIL VARACAK? 

AT'nin nihai amac1 ekonomik bir butun olarak varllgm1 karntlamak ve bu ekonornik 

gucun ustunde yer alacak, ABO, Japonya ve Sovyetler Birligi'nin kar§1smda bir siyasi guc; 

olabilmektir. Bu ekonomik gucu olu§turabilmek ic;in ise uye Ulkeler arasmda ki sm1rlaxrm 

kaldmlacag1 uc;uncu Olkelere kar§I tek bir ekonomik yapmm ortaya c;1karmak ana hedefti. 

Bu hedefin ana program1m Roma Antla§mas1, Gumruk Birligi ve mallarm, ki§ilerin hizmet 

ve sermayenin serbest dola§1m1 prensibi olu§turmaktad1r. 

1958'den itibaren kademe kademe, 1968'densonra ise tamamen Topluluk Qyeleri 

arasmdaki ticaret, gumruk vergisi ve miktar k1s1tlamal~r1 olmadan, yani degi§imlerde 

hacim smm olmadan yap1lm1§t1r. Bu Olkeler, uc;uncu Olkelere kar§1 dunyada en dO§Gk 

ortak gumruk tarifesini uygulam1§lardir. (18) 

Toplulugun temeli olan Roma Antla§mas1 uyeleri arasmda giderek 

gerc;ekle§tirilecek ekonomik bir bQtQnle§meyi ongormektedir. Bunun ic;inde §U program 

izlenecektir: 

5.1. Mallann Serbest Dola§1m1-Giimriik Birligi 

5.2. Elemeginin Serbest Dola§1m1 

I) Sosyal Politika 

II) Serbest Dola§1m 

5.3. Yerle!Jme Hakk1n1n ve Hizmet Ediniminin Serbestle§tirilmesi 

5.4. Sermayenin Serbest Dola!}1m1 

(18) 1992 Sm1rs1z Avrupa Ortallll, iKV: 64 
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5.5. Ortak Politikalar 

5.5.1. Ortak Tanm Politikas1 

5.5.2. Rekabet Ko§ullann1n Ortak Politikas1 

5.5.3. Ortak Ula§tlfma Politikas1 

5.5.4. Ortak Sanayi Politikas1 

5.5.5. Ortak 86/gesel Politika 

5.5.6. t;evre Korumas1 Ortak Politikas1 

5.5.7. Ortak Bilimsel Ara§tlfma Politikas1 

5.5.B. Enerji Ortak Politikas1 

5.5.9. Ekonomik ve Parasal Ortak Politika 

5.5.1 o. Tiiketiciyi Koruma Ortak Politikas1 

Tam entegre bir le; plyasarnn olu§turulmas1 ic;in 12 Olkenin toplam 320 milyonluk 

bir nufus Ile Topluluk Pazarmda ne turden olursa olsun her turlO engelin kalkmas1, kural 

birligine gidilmesi, ulusal yasalarda ve vergi yap1larmda yakmla§tlrmanm saglanmas1, 

parasal i§blrligi, Avrupa firmalarmm birlikte c;all§masm1 te§Vik edici onlemlerin 

guc;lendirilmesi ile gerc;ekle§ir. (19) 

5.1. Mallann Serbest Dola§1m1 

Ekonomik butunle§meyi saglayacak ilk ad1m mallann serbest dola§1m1d1r ve bu 

gumruk birligi ile saQ.Janacakt1r. 

(19) Barbaros ineci, Avrupa Topluluklannda i~ pazar olllljumunun tamamlanmast, iKV, Arahk, 1985, ist. 
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Oye Ulkeler arasmdaki mal alt§veri§lerine uygulanan gumruk vergileri \'e mrktar 

k1s1tlamalarmm kaldmlmast ile Oc;OncQ Olkelere kar§t ortak bir gumruk tarifesinin kabulQ 

ve uygulamast ile gumruk birligi tamamlanacakttr. 

Gumruk birligi, Topluluk ic;inde Oretilen, ya da Topluluk dt§tnda Oretilmekle birlikte 

tum dt§ altm vergileri odenmi§, sonradan iade edilmemi§ olan mallara uygulanmaktadtr. 

Bu tOr mallara "serbest dola§1m halindeki mallar" denmektedir. 

Gumruk Birligi, Topluluk uyesi Olkeler arasmda, mali nitelikteki olanlar da dahil, tum 

dt§ altm ve di§ sat1m vergileriyle, bunlarla aym etkiyi yaratan tum diger vergilerin, miktar 

k1s1tlamalarmm 31 Aral1k 1969'a kadar giderek kaldmlmas1 ve aym tarihe kadar Oc;uncu 

Olkelere uygulanacak bir ortak di§ tarifenin kabul edilmesi yoluyla gerc;ekle§tirilecek

tir.(20) 

Topluluk ic;inde, gOmrOk birligi uygulamas1 h1zlt bir geli§me gosterdi. Miktar 

k1s1tlamalar1 tOmOyle kaldmld1. GOmrOk ve"Ugileri ile e§degerdeki vergilerin ortadan 

kaldmlmastm ongoren antla§ma lmzalandt. Oyelerin ortak dt§ tarife de birle§meleri de 

k1sa sure de sagland1. 1 Temmuz 1968'de yOrOrlOge girdi. 

Ortak di§ tarifenin ulusal gOmrOk tarifelerinin yerini almas1 sonucu Oc;OncO Olkelerle 

yap1lan tum gorO§me ve al1§veri§lerde Topluluk organlari yetkili hale gelmi§tir. Her ne 

kadar kararlar, Oye Ulkelerin son sozO soyleyecekleri Konsey'de verilmekte ise de, 

Komisyon gerek c;ok taraflt, gerek ikili ticaret mOzakerelerini bag1ms1z olarak 

yOrOtmektedir. 

Ortak dt§ ticaret politikast, gumrOk birligi sonucu topluluk ic;inde mallarm, ki§ilerin, 

hizmetlerin ve sermayenin serbest dola§1mm1 saglayan ortak pazarda Oye Olkelerin tek 

(20) Sara!;oglu, Ag.e. S: 20 



- 38 -

bir milli piyasa karakterine sahip olmast sonucu Qye Olkelerin Oc;OncO Ulkelere 

ticaretlerinde ortak kurallar, ortak bir dt§ ticaret politikas1 olu§turmalart gercgim~an orta1·a 

c;tkmt§ttr. Gumruk Birligi, Roma Antla§mas1'rnn 3. maddesinden, ortak dt§ t!caret 

politikast lse 113. maddesinden kaynaklanmaktadtrlar. (21) 

Ortak dt§ ticaret politikastntn kapsad1g1 tedbirler §Oyledir: 

i) Roma Antla§masr'ntn 112. ve 113. maddesinde ac;tk bir §ekilde belirtilen 

tedbirler: Gumruk vergileri, kotalar, ihracat kredileri, dampingli ve 

sQbvansiyonlu ithalata kar§I altnacak tedbirler. 

ii) Yukartda ki tedbirlerden ba§ka onlara yard1mc1 olacak tedbirler gumruk 

duzenlemeleri, ithalat ve ihracat lisanslart verilmesi hususundaki prosedurler. 

iii) Roma Antla§masmda ac;1kc;a belirtilmeyen ve yard1mc1 nitelikte olmayan 

diger butOn resmi aymmc1 tedbirler. 

Bu tedbirlerin dt§tnda ki istisnalar ise §oyledir: 

RomaAntla§masmm 28. maddesi uyarmca gumruk vergileri, 27. maddesi uyarmca 

gumruk duzenlemeleri, 43. maddesi ·uyarmca tartm Orunlerinde kotala vergiler ve e§ etkili 

tedbirler, 224. maddesi uyarmca uluslararast gerginlik durularmda milli tedbirler. (22) 

Ortak Ot§ ticaret politikasmm uygulanmasmmda §U arac;Iar kullantltr: 

a) Ortak gumruk tarifesi. 

(21) BOLAT Omer, AETnin Ortak Di§ Ticaret Politikasmm Uygulanmas1, iKV Yaymlan No: 23, 1986, S:6. 

(22) BOLA T Omer, A.g.e. S:4. 
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b) Koruma tedbirleri. 

- ithalatm gozetimi ve miktar k1s1tlamalan 

- Anti damping ve anti subvansiyon tedbirleri 

- Yeni ticaret politikast arac;lart 

- Ekonomfk mueyyideler 

c) ihracatta ortak kurallar 

GumrOk Birligi ve Ortak bir dt§ ticaret politikas1 olu§turmak ic;in yaptlan c;alt§malar 

buyOk bir htzla tamamlamasa da, hedeflenen noktaya gelinememi§tir. Toplult.;k ic;inde 

buyuk oranda mallarm serbest qola§tmt .saglansa d_a Ciyelerin bcµt tarif~ dt§I engellere 

tam bir serbest mal dola§tmmt el1gelledikleri ortadadtr. 

Serbest mal dola§tmtnt engelleyen unsurlar ileride ki bolCimlerde ele almacaklardtr. 

5.2. Elemeginin Serbest Dola111m1 

Serbest dola§tm, insanlar ac;1smdan du§Cinuldugunde, Topluluk uyelerinden birinin 

vatanda§tntn diger Ciye bir devlette ya§ama ve c;al1§ma hakkmm var olmas1d1r. Toplulukta 

rahatc;a bir meslek edinme ve yerle§me serbestisi, ekonomik ya§ama bir dinamizm 

getirmektedir. Toplulugun genelinde bakarsak, i§sizligin yuksek ve alc;ak oldugu yerlerde 

bir dengeye dogru da ilerlenecektir. 

Serbest dola§tm ozellikle i§<;ilerin serbest dola§tmmda yogunla§an bir konudur. 

Bununla llgili hOkumler AET'yi kuran Antla§ma'nm 49. maddesin de dOzenlenmi§tir. Bu 

madde serbest dola§tmm tamm1 yap1hrken bir Qye Cilkede c;alt§an diger Qye Olke 

vatanda§larmm, o Cilkenin kendi vatanda§lart ile yeni haklara sahip olmas1 hakkma 

dayamr. (23) 

(23) SARA<;OG LU, Ag.e. S:37 
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Bu madde ile Oye Olkeler arasmda i§c;ilerin istihdama, Ocret, diger i§ ve istihdama 

baglt ko§ullar bak1mmdan milliyete baglt her turlO aymmc11tgm kaldtr1lmas1d1r. Anca•~ 

ulusal vatanda§lara e§it ko§ulla §artma bazt istisnalar mevcuttur. Bunlar kamu politikas1, 

kamu guvenligi ve kamu saltg1d1r. Bu madde kamu hizmetinde istihdama uygulanmaz. 

Roma Antla§mas1'nm 49. ve 51. maddeleri Konseye yard1mc1 olmak ic;in bir taktm 

ek tedbirleri uygulamay1 tammt§ttr. Bunlarrn amact §6yledir. 

I) i§c;ilerin bir diger Oye Olkede istihdam olanagt bulduklarmda sosyal guvenlik 

haklarrrn kaybetmeye.ceklerdir. 

II) Bu kurallar ulusal istihdam servisleri arasmda i§birligi organizasyonu 

duzenlemeyi amac;lamaktad1r. 

Ill) Son olarak bu kurallara yabanct i§c;inin istihdam alanmda sec;im ozgOrlugQ 

ve muamele e§itligine engeller getiren kurallar ihtiva eden ulusal uygulama 

ve idari uygulamalarm kaldtrtlmastnt amac;Iar. i§gOcOnOn serbest dola§tmt 

planlanan ba§arrya ula§mt§ttr. Serbest meslek erbabmm yerle§me hakkt 

alamnda ise c;ok az bir geli§me saglanabilmi§tir. 

Topluluk, Roma Antla§mast'nm dogrultusunda, surekli bir geli§me ic;inde i§ ve 

ya§am ko§ullarmm iyilS§tirilmesini s~glamak amacmt guder. Bunun ic;inde, Komisyon, 

sosyal alanda ve ozellikle i§ hukuku i§ ko§ullarr, meslek egitiminin saglanmas1 ve 

geli§tirilmesi, sosyal guvenlik, i§ kazalarma ve i§ hastaltklarma kar§t korunma, i§ sagltg1, 

sendikala§ma hakkt, i§veren ve i§c;I arasmda toplu sozle§me amac1yla gorO§meler 

yap1lmas1 konularmda s1k1 bir i§birligi kurmakla gorevlidir. Komisyon bu gorevini, gerek 

ulusal planda, gerek uluslararast kurulu§larca ele alman sorunlarda gorO§ saptamak, 

dant§malar duzenlemek ve etudler haztrlamak suretiyle yerine getirir. Komisyon, 

belirleyecegi gorO§O saptamadan once Ekonomik Sosyal Komite'ye dant§tr. (24) 

(24) SARA<;OGLU, Ag.e. S: 87. 
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5.3. Hizmet Sek.torii igin Ortak Pazar 

Roma Antla§masr'na gore, yerle§me hakkmm serbestle§tirilm~di ekoncmiK 

biitiinle§menin her alanmda oldugu gibi, once mevcut farkllllklarm giderilmesi, yasaktd; ,, 1 

kaldmlmasryla olacaktrr. Komisyon da hizmetler sektorOnde bir ortak pazar olu§turmarnn, 

ekonomik refaha donii§Cm on §artt oldugu gorO§iinO ta§ryor. Ger~ekten de hizmetlerin 

serbest ticareti bugiin iilke ekonomileri i~in, en az mallann ticareti kadar onem 

ta§1maktad1r. (25) 

Yerle§me hakkmrn serbestle§tirilmesi ile ilgili programr, Komisyon hazrrlayacak, 

Konsey'esunacakt1. Konsey program konus·unda Ekonomik Sosyal Komite'yeve Avrupa 
., 

Parlamentosu' nadarn§acaktt. Program uygulamaya konuldug unda, Konsey ve Komisyon, 

Qretim alI§veri§lerinin artmasma yard1mc1 olacak alanlara oncelik tanryacaklar, yetkili 

ulusal yonetimler arasmda s1k1 bir i§ birligi kurulmast ongoriilmekteydi. Ulusal 

kanunlardan ya da uluslararas1 anla§malardan kaynaklanan yontemlerin ortadan 

kaldmlmas1, bir Olkeye i§~i olarak gelmi§ bir diger Topluluk iiyesi vatanda§m, gerekli 

ko§ullara uyuyorsa Qcret dt§I bir faaliyette bulunmasma imkan vermek. (26) 

Yerle§me hakkmm en onemli konularmdan biri diplomalann kar§Illkll e§itliginln 

tanmmas1d1r. 

Hizmet ediniminin serbestle§tirmesini diizenleyen Roma Antla§mas1'na gore 

hizmetler: sanayii, ticaret, el sanatlan ve serbest meslekler olarak sm1flandmlm1§t1r. 

Toplulugu kuran antla§ma'nrn 59. ve 62. maddelerine ragmen hizmet sunma serbestligi 

topluluk boyutunda geni§leyememi§tir. Bu ana kadar ki geli§me, mallann serbest 

dola§tmrnda saglanan ba§arrnm ~ok gerisinde l<almr§ttr. 

(25) iNECi, A.g.e. S: 48. 

(26) SARA<;OG LU, A.g.e. S:46. 
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Antl~manm yaptlmasmdan bu yana olu§an geli§meler sonucu, yeni hizmt.·~ turiari 

ve bu alanlarda geli§en uzmanl~ma blr butun olarak hlzmet sektorunun buyume ve i§ 

yaratma potansiyelini ac;tkc;a ortaya koymu§tur. 

Bu potansiyelin degerlendirilememesi sonucu Toplulugun rakipleyri kar§1smda 6ksi 

duruma gelmesine neden olabilir. $6yle ki; 

1982 ytltnda plyasa hlzmetleri ile piyasa dl§I hizmetlerin topluluk ei<onomisim.le 

toplam katma degeri % 57 olarak gerc;ekle§mi§tlr. Aynr ytl ~ermaye katk1s1 % 26'nm . . . 
alt1na dO§mO§tQr. (27) 

1973 ile 1982 y1llar1 arastnda farklt sektorlere ait istihdam tahminleri mukayese 

edildiginde, sanayide ozellikle 1979-1980 doneminden sonra istihdamm htzla du§tl.igu 

gorUlmektedir. Oysa bu donemde topluluk piyasa hizmetleri sektorunde 5 milyon yeni i§ 

yarat1tm1§t1r. (28) 

Bu rakamtar ABD ve Japonya'ya ait rakamlarla kar§tl~tmld1ginda etkilerini nisbl 

olarak kaybedeceklerdlr. Hlzmet sektorundeki geli§lm hem ticaret hem de sanayi ic;in itici 

sektor rolunu oynamaktadtr. Hlzmet sektorOnde serbestle§tirilebilen alanlar, toptan ve 

perakende ticaret, el sanatlan, bankac1l1k, sigortactltk alanlan k1s1tlt olarak, doktorluk, 

veterlnerllk ve avukatltkta da sonuc;lar almmt§ttr. 

5.4. Sermayenin Serbest Dola§1m1 

Sermayenin serbest dol~1m1, hangi sektore yattrtld1gm1, ilgililerin oturduklart yer, 

hang! ulustan oldugunun ya:ratacagt i§lemler, Topluluk Olkelerinde oturan ki§ilere ait ser-

(27) iNECi, Ag.e. S: 52 

(28) NEWSWEEK, Oct. 31. 1988. S:9 
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mayenin dola§1mma konmu§ tum k1s1tlamalarm gec;i§ donemi sonuna kadar ku .•. 11r1imas1 

sonucunda gerc;ekle§ecektir. (29) 

Sermaye serbe.stisi uc; amaca hizmet etmektedir; 

I) Gani§ boyutlu bir ic; piyasa kurmanm hie; §Uphesiz mali yonu vard1r. Mallarin, 

hizmetlerin ve ki§ilerin serbest dola§1m1 denince akla topluluk firmalanmn 

ve gerc;ek kl§ilerin etkin bir bic;imde mali hizmetlere kat1lmas1 da gelmelidir. 

Mali harcamalarm ve piyasalann faallyetlerini yoneten ulusal mevzuatlann 
.. ! ,. ~ 

uyumla§tmlmasmdaki etkililik, ager sermayenin hareketleri kar§1llkll bir 

tak1m sm1rlamalara tabi tutulacak olursa buyuk olc;ude kazamlacat\t1r. 

II) Fiyatlar genel seviyesi ve kambiyo oram ill§kileri anlammda parasal istikrar 

ic; piyasalann kusursuz bir bic;imde l§lemesini ve geli§mesini saglam~nm on 

ko§uludur. Bu nedenle, sermaye hareketlerinin serbestligini saglayan bir 

hareket, Avrupa Para Sistemini guc;lendirmek ve geli§tirmek ic;in ab!an 

ad1mlara paralellik eder. Kambiyo kurallannm daha lstikrarll bir hale 

getirilmesi ve ekonomik politikalann birbirine yak1nla§t1nlmas1 sermayenin 

serbest dola§lmtntn onundeki engellerin yok edilmesine yard1mc1 olurken 

genl§ blr mali serbestlik tam aksine ekonomik politikalar idaresine geni§ bir 

disiplln getirir. 

Ill) Mali piyasalann bolUnmG§IUkten kurtanlmas1, Avrupa'da kl tasarruflann 

optimum dag1hmm1 saglayacakt1r. Bu lse toplulugun ekonomik kalkmmasma 

yard1mc1d1r. 0 halde amac; hem topluluk hem de topluluk dl§tndaki i§ 

c;evreleri lc;in c;ekici olan rekabete ac;1k entegre bir mali s1stem 

olu§turmaktad1r. 

(29) SARA<;OGLU, Ag.e. S:47. 
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RomaAntla§mas1'nm 73. maddesi sermaye hareketlerini bir uye devlt!tin sc;;r;a.ye 

piyasasmm i§leyi§inde bozukluklar ct1kmas1 halinde Komisyon, Para Komitesi'ne 

dam§t1ktan sonra, bu devleti sermaye hareketleri alanmda ko§ullar ve l.!ygulama 

yontemlerinin kendisini belirleyecegi koruma onlemlerini almakla yetkili k1labilir. 

Bu dart ba§llkta toplanan konulardan ba§ka pazar butunlUgunun saglanmas1 ictin, 

Topluluk Ortak Politikalan uygulamasma geyilmi§tir. (30} 

5.5. Ortak Politikalar ..•. 

Ortak politika, topluluk iyinde bir uye Ulkenin kendi ulusal politikas1 yerine tum 

uyelerin yaranm amactlayan bir politikad1r. Asal ortak politikalar ve yard1mc1 ortak 

politikalar antla§manm ongordugu ve toplulugun ongordugu hedeflere dogrudan yonelmi§ 

olan politikalard1r. Ortak ula§t1rma politikas1, ticaret politikas1 gibi. Tamamlay1c1 politikalar 

lse antla§mada yer alsm, almasm toplulugun hedefine ula§masma yard1mc1 politikalard1r. 

Sosyal, ekonomik, parasal, sanayi, enerji politikast asal ortak politikalardan tar1m ortak 

politikas1, tanm gumruk birligi, kurallarm uygulanmay1p ozel bir ortak politikaya tabi olan 

OrOnlere uygulamr. (31) 

5.5.1. Ortak Tanm Politikas1 

Toplulugun tanm politikas1 Oct temelin ustune oturtulmu§tur. 

a) Topluluk topragmm tum uye Ulkelerinin bir tek pazar olU§turmas1. 

b) Topluluk urunlerinin her zaman geyerli olan onceligi. 

c) Bu politika harcamalarmm ortakla§a kar§1lanmas1. 

(30) AT ve Tiirkiye'deki Bankacdak, TUSiAD. S:lO. 

(31) SARA<;OGLU, Ag.e. S: 49. 
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Ortak pazar, tanm Orunleinin topluluk i<;inde serbest<;e dola§mas1rn ~:.:gi(/O!'.du. 

Bunu saglamak i<;in gumruk ve e§ etkili vergiler kaldmllyor, ortak fiyatlar saptamyor, insan 

ve hayvan saghg1 dahil tum yonetim mevzuat1 uyumla§tmhyordu. Toplulugun oncelip;. 

ortak pazarm <;ok dO§Ok fiyath dt§ rekabetten korunmas1 yoluyla saglamyordu. (32: 

Tanm politikasmm amac1, Roma Antla§mas1'nag6re, tanmda verimin arttmlmas1, 

tar1mla ugra§anlara uygun bir ya§am duzeninin saglanmas1 pazarlarm duzenlile§tirilmesi, 

tuketicilerin tanm Orunlexrine olan ihtiya<;lanmn garantisi, tuketiciye makul fiyatlarla Grun 

saglanmas1. 

Tanm politikasmm belirgin 6zellikleri §Unlardtr: 

Tanm Oreticilerine her y1l belirlenen yuksek destekleme fiyatlan saglan1r. Bu fiyat, 

Toplulukta en verimsiz bolgelerdeki, Oreticilerin maliyetini yans1tmaktad1r. Bu yuksek 

destekleme fiyat1 sonucu, a§IrI Oretime yol a<;makta ve buyuk mal stoklarmm birikmesine 

neden olmaktad1r. Buda onemli finansman sorunlarm1 dogurur. Bu finansman i<;in Avrupa 

Tanm Yonlendirme ve Garanti Fonu kurulmu§tur. Fon, ortak politikanm gerektirdigi 

harcamalarla, destek altmlanm, Topluluk dt§I sattmlar Ozerinden yap1lan geri oderneleri, 

bir ba§ka deyi§le Topluluk fiyat1 ile dunya fiyat1 arasmdaki fark1 kar§tlayacakt1r. Fonun 

bir k1sm1 ise yonlendirme ba§hg1 altmda, yap1sal iyile§tirmelerin gerektirdigi harcamalar 

l<;ln kullamlacakt1r. Bu fon ic;in kaynaklar, Oye Olkelerin dolays1z katk1lanndan ve 

prelevman sistemi ile Oc;Oncu Olkelerden toplanan gumruk vergilerinden toplamr. Bu 

yuksek fiyath destekleme politikas1 ancak ithalatm k1s1tlanmas1 ile surdurOlebilir. Fark 

glderlcl vergl veya prelevman sistemine gore, ithal edilen tar1m Orunlerinden, bu mallarm 

dO§Ok dunya fiyatlan ile ic;erde belirlenen yuksek destekleme ·fiyatlaxn arasmda fark 

oranmda vergi alm1r. Yabanc1 ithalatc;mm, ornegin sat1§ fiyatm1 dO§Orme yoluyla da olsa, 

piyasaya girme olanag1 yoktur. (33) 

(32) SARA<;OGLU, Ag.e. S:24. 

(33) Balis Akder, Avrupa Top.Ort.Tarnn Politikalar1. iKV. Dergisi, Ocak 1986, Say1:45 S:29. 
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Topluluk tanmsal ac;1dan bak1ld1gmda, hala fazla bir geli§me gosterememi§tir. 

Cunku uyelerin bir k1sm1, tar1mla ugra§an nufusun fazla oldugu uyeler, cu l\oruy::. anem 

verirken diger bir k1s1m ise gerekli c;al1§malara yogun katk1larda bulunmamaktad1rlar. 

Boylece toplulukta iki taraf olu§mU§tur. Birincisi tanma onem veren, tanma harcanan 

paranm fazlala§masm1 ve ureticinin ya§am duzeyinin yukselmesi ic;in ona en iyi fiyatm 

verilniesini istemektedir. Diger grup ise kendi ic; yonetimlerinden dolay1 olc;usu d1§mda 

tar1mm korunmasma ve geli§tirilmesine kar§1d1rlar. ikinci grubun goril§Q, topluluyun tanm 

gereksinmesi en iyi kalite ve en dQ§Qk fiyatlarla dunya pazarmdan saglanmas1d1r. $u 

anda birinci grup egemendir ve bu nedenle de topluluk fiyatlart dunya fiyatlarmm 

ustundedir. DI§ al1mlara kar§I konulan sert ve kat1 korunma mekanizmalan da bu 

saptamay1 dogrulamaktad1r. 

5.5.2. Rekabet Ko1ullann1n Ortak Politikas1 

Toplulugun birinci hedefi ortak pazarm kurulmas1d1r. Bu serbest pazar, t9plulukta 

ki ktt kaynaklarm etkin dag1hmm saglayacag1 dolay1s1yla daha fazla mal ve hizmet 

Oretimini mumkun k1lacag1, yuksek maliyetlerle Oretim yapanlart verimliliklerini artt1rma 

yonunde te§vik edecegi, tuketicilere rekabet edebilir fiyatlarda daha geni§ ve daha kaliteli 

sec;me §ans1 tan1yacag1 dQ§Qnulmu§tur. Toplulugun rekabet politikas1 bu serbest rekabet 

hedefleri Qzerine kurulmu§ olup, ortak pazann ticarete getirilen c;e§itli suni engellerle 

bozulmadan entegre bir ticaret alant olarak kalmaslm ve guc;lenmesini amac;lar. Rekabet 

politikas1 Topluluk ortak pazarmda bir denge unsurudur. Ortak pazar kurulmast ic;in gerekli 

olan dolay1s1yla uygulanan k1s1tlamalarla, bu hedefin gerc;ekle§tirilmesini tehlikeye 

sokacak olan ve kaldmlmast gereken k1s1tlamalar arasmda bir denge kurmaya c;ah§tr. 

(34) 

Roma Antla§mas1'nm 85. ve 94. maddeleri arasmda duzenlenen Toplulugun 

rekabet politikas1, i§letmelere uygulanacak kurallar, devlet yard1mlar1yla ilgili kurallar ve 

mali kuralla olarak uc; bolQmde ele almm1§t1r. 

(34) Barbaros ineci, AET Rekabet Toplulugu, iKV, 20, May1s 1986. 
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Serbest rekabetin varl1gmm saglanmas1 ic;in i§letmeler arasmda a§agtda bc;,l'iti:~ii 

anla§malar Roma Antla§mas1'nca tamamen yasaklanm1§t1r. 

a) Pazarm bolU§Ulmesine yonelik anla§malar. 

b) Ortak fiyat saptanmast anla§malan. 

c) Sat1§ birliklerl kurulmast ve bunlarla yap1lacak satl§ kotale.!'!, e::!lt tem~!I 

anla§malan. (Satl§ fiyatlaxnnm bir duzeye getirilmesi gibi uygulama!arla h~r 

turlQ rekabet olanagmm ortadan kaybolmas1 sonucunu vermekted1r.) 
~ t I ' f I~ • • • 

d) Toplu sunu§ ve toplu satmalma yuklenimleri. (Yalrnz tek kaynaktan al1p, 

pazan tam anlam1yla d1§anya kapsayarak rekabeti yok etmektir.) 

e) Sinai mulkiyetl hakkmm kotuye kullamlmas1. (Tekel yaratmak.) 

f) Salt, ya da tercihli dag1t1m haklan tammak. (35) 

Kamu kurulu§lar1 serbest rekabet piyasasmm yarat1lmasm1 onleyici bixr faktor 

olablllr. Bu nedenle faallyetleri, Topluluk ic;i degi§imln, Topluluk yararlarmt aykm bic;imde 

etkilememesi ko§ulu ile sm1rhd1r. Bu tur geli§meleri kontrol etmek, dengeyi saglamak, 

uyan ve onerilerde bulunmak gorevi Komisyona verilmi§tir. 

Serbest rekabet ko§ullarmm saptmlmasmda bir diger etken ise Devlet 

yard1mlar1d1r. Bunlarm yalmzca sosyal, bolgesel ve sektorel olanlan Komisyon'un 

kontrolUnde uygulanacaklard1r. Toplulugun az geli§mi§ bolgelerindeki yard1mlar 

Antla§ma'yaaykm say1lmamaktad1r. Cevre korunmas1 amac1yla yap1lan yard1mlar da yine 

aym degerlendirmeye tabl tutulurlar. 

(35) SARA<;OGLU, Ag.e. S:49. 
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Rekabet ko§ullarmm tam olarak yarat1Iabilmesi ic;in tekellerin ortadan 

kaldmlmas1d1r. Vergi alanmda aymc1 i§lemlerin onlenmesi gerekmektedir. 

5.5.3. Ortak Ula§tlfma Politikas1 

Ula§tm sektoru diger birc;ok sektorle direkt olarak baglant1lld1r. Oretim sektorunde 

ta§1mac1hgm roIUne bir bakarsak, Oretim maliyetlerini nas1I etkiledigini gorebiliriz. Konuya 

rakamlarla bakt1g1m1zda daha net bir gorO§ elde edebiliriz. Toplulukta tanm sektorOnOn 

pay1 % S'tir. Ta§1mac1I1k sektorOnun pay1 ise % 6'd1r. Ta§1mac1hk sektorunde 6 milyon 

kadar i§gucO istlhdam edilmektedir. (36) 

SektorOn onemini iyi anlayan Avrupahlar, ak1lc1 bir plan dahilinde demiryolu, 

karayolunu birbirinin tamamlay1c1s1 olarak kabul edilmi§ ve demiryolu ta§1mac1hgma bOtc;e 

ayr1Im1§t1r. Boylece Karayolu, denizyolu ve demiryolu arasmda kombine ta§1mac11Ik 

sistemi gell§tirilerek, yuk ta§1ma maliyetleri minimize edilmi§tir. 

Toplulugun ortak ta§1mac1hk politikas1, enerji tuketimi, yol gOvenligi, bolgesel 

kalkmma, c;evre kirlenmesi, turizm ve daha birc;ok politikay1 direkt olarak etkilemektedir. 

Diger yonden toplulugun geri kalmt§ bolgelerinin kalkmmas1 ve cografi olarak uzak 

bolgelerle bOtOnle§menin saglanabilmesi h;in de Ortak ta§1mac1llk sektorunun ba§arl ile 

uygulanabilmesi gereklldir. (37) 

Topluluk Olkelerinin degi§ik ta§1mac11Ik standartlari ve altyap1lar1 nedeniyle ortak 

bir ta§1mac1hk politikas1 olu§turmalar1 oldukc;a zor ve uzun bir sOrec; gerektirmektedir. 

Toplulugun karayolu ta§1mac1hg1 liberrilazasyonu te§vik etmektedir. Topluluk Bakanlar 

Konseyi 1966 y1lmdan bu yana ta§1mac1i1k sektoru alanmda c;al1§malar yapmaktad1r. ilk 

-------------------------------------
(36) AT ve Tiirkiye'de Ula!jtlnna Sektorii, Arahk 1988, ist. TOsiAD, S: 1. 

(37) SARA<;OG LU, Ag.e. S: 54. 
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once Oyelerin projeleri arasmda yakmla§ttrmalar yaparak ortak projc.!lerin C!r~t!!mesini 

desteklemi§tir. Daha sonra Komisyon'un onerisi Ozerine sektorun alt y~p1sm1 ar~;t::-m~ 

ic;tin ozel bir komite kurulmu§tur. Bu komite uluslararast sorunlart ara§ttracak··,·.3 butr:an 

a§mak ic;tin c;talt§malar yapacakt1. 1979 y11Inda ise, gelecek 20 y1I uygulanacak yol yap1m 

program1 onayland1. (38) Daha sonra da ta§1mac11Ik sektorunun alt yap1smm nas1! rinansa 

edilecegi kararla§tmldt. 1992'ye kadar serbest bir ula§ttrma pazanmn olu§turulmas1 ic;tin 

gerekli onlemler uygulanmaya konulmu§tur. ilk olarak da Qyeler arasmda kar§tllkll olarak 

tanman lisanslar, Topluluk Lisansma donO§turOlmO§tOr. Karayolu ta§1mac1hg1mn en 

onemli sorunu, Oyelerin degi§ik oranlarla uygulad1k,an vergilerden ve paralt yol 

Qcretlerinden kaynaklanmaktad1r. 

5.5.4. Ortak Sanayi Politikas1 

Toplulukta ortak bir sanayi olu§turmak Ozere ilk giri§im 1970'de yap1lm1§t1r. 

Komisyon ozellikle vergilendirme, sosyal guvenlik, §irketler mevzuat1 konularmda ve 

aymmc1 i§lemlerin ortadan kaldmlmas1 konusunda c;talr§malar yapm1§t1r. Komisycn 

1973'de Konsey'e sundugu bir raporla, sanayi maddelerinin alt§-veri§inde kar§lla§tlan 

sorunlarm ortadan kaldmlmast, kamu al1mlarma tum Oyelerin kat1labilmesi, dunya 

piyasalarmdaki rekabet ko§ullarma uyacak buyuklOkteki i§letmelerin kurulabilmesi ic;tin 

gerekll c;tair§malann yap1lmas1 ve ·zorluklarla kar§lla§an sanayi sektorlerine yard1m 

edilmesi onerileri getirilmi§tir. Toplulukta gumruk engellerinin kalkmas1 sonucunda sanayi 

mallarmm geni§ bir pazar olu§turmas1 plant ba§arl saglayamad1. Bu nedenle sanayi 

sektorunun sorunlarm1 Qozmek ve ilerl teknolojinin geli§lmini destekleyerek bir ortak 

sanayi politikasma ihtiya~ duyuldu. 

Topluluk ortak- sanayinin izledigi yol §Oyle geli§mi§tir; Topluluk ic;tinde ki ticareti 

engelleyici teknik engellerin kalkmas1, kamu al1mlanmn tum Topluluk i§letmelerine ac;rk 

(38) AT ve Tiirkiye Ulqtirma Sektorii, Ag.e. S: 8. 
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olmast, §irketler mevzuatmm uyumlula§tmlmasmm surduri.ilmesi, i§letmeigr aras ... ,,a 

daha etkin bir i§birliginin saglanmast, sagltklt bir rekabet politikasmm izlenmesi, smai 

gell§meye katktda bulunan yatmmlarm topluluk tarafmdan desteklenmesidir. (Jg) 

Bunlardan ba§ka Toplulugun kriz halindeki sektorlere yard1mda bulumti.~s1 ve 

geli§meye katk1da bulunan destek saglanmas1. 

6zellikle ag1r sanayi alanmda buyuk kaynak gerektiren ve toplulugun dt§andan 

hammadde saglamas1 gereken alanlarda ulusal oat>alarm yerine Toplulugun ortak 

c;al1§malan daha etkin ve daha h1zh olmaktad1r. 

5.5.5. Ortak Bolgesel Politika 

Roma Antla§mas1 Topluluk ic;indeki bolgeler arasmda ki geli§mi§lik · duzeyi 

farkl11tklannm ve bunlarm azalt1lmas1 ic;in Topluluk kurallanndan sapmalarm olabilecegini 

kabul etmektedir. Topluluk ic;inde bolgesel e§itsizliklerin giderilebilmesi, politik ve 

ekonomik geli§melerin temel ko§uludur. Toplulukta az geli§mi§ ya da ko§ullarm zor 

oldugu bolgeler, genelde k1rsal bOlgeler, du§Ok gelir duzeyi, i§sizlik ve goc; sorunlar1 

vard1r. Bir de bolgedeki sanayi dalmm gerilemesi veya yok olmas1 sonucu gerileyen 

bolgelerin iyile§tirilmesi gerekmektedir. Bu konu once ulusal duzeyde ele almm1§t1r. 

Topluluk kurulduktan sonra konunun topluluk boyutunda olmas1 ve buyuk oranlarda 

yard1m gerektirmesi nedeniyle Topluluk ic;in ortak bir politika olu§turma geregi ortaya 

c;1km1§t1r. (40) 

Toplulukta ki ekonomik gell§meler bolgeler arasmdaki farklarm ac;1lmasma neden 

olmaktad1r. Bu farkl11tklar politlk bask1lara neden olmaktad1r. En gexri ~olgelerle, en geli§-

(39) SARA<;OGLU, Ag.e. S: 56. 

(40) SARA<;OGLU, Ag.e. S: 66. 
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mi§ bolgelerde yani ucret ve sosyal haklann uygulanmas1 enflasyonict ~ifitr.;ar1 

artt1rmaktad1r. Bazt durumlarda bir geri kalmt§ beige iki uyenin ortak smmnda olabilmeltte 

bu da i§birligi ve koordinasyonu gerektirmektedir. 

5.5.6. r;evre Korumas1 Ortak Politikas1 

Topluluk ortammda c;evre kirliligi iki yonuyle ele almmt§ttr. Dogaya verilen zarar 

ve insanm c;evresini tehdit eden kirlilik. Kirlenme bir Ulkenin s1rnrlanyla bitmemektedir. Bir 

Ulkenin koruma tedbirleri almas1, kom§usunun ise almamasmm sonucunda istenen hed~fe 
• ! 

ula§tlmas1 olanaks1zd1r. Bu nedenle de uluslararas1 i§birligi yapmak gereklidir. Topluluk 

uyeleri arasmda kirlilik oranlar1 farkltd1r, bu da serbest dola§tmi etkileyebilir. Kirl!!ikle ilgi!i 

yaptlan harcamalar buyuk miktarlar gerektirmektedir. Sanayici bu maliyeti Grune 

aktarmaktadtr. En onemlisi de kirlenmeyle ilgili olarak yap1Iacak ara§ttrmalar buyuk finans 

kaynaklanrn gerektlrmektedir. Bu nedenle de i§birligi yapmak zorundadtr. 

Toplulugun c;evre korumasm da, denizlerin korunmast buyuk bir yer almaktad1r. 

Qevre korunmas1 konusunda topluluk uluslararas1 faaliyetlere de onem vermektedir. (41) 

5.5.7. Ortak Bilimsel Ara!Jtlfma Politikas1 

Bu politlkanm amac1 Topluluk c;apmda yararlar saglayacak projelerin birlikte 

geli§tirilmesidir. Bunun ic;in ortak bir bilimsel ve teknoloji politikast benimsenecektir. Bu 

konu ilk defa 1972 Paris zlrvesinde ele almdt. 1974'de de Topluluk ortak politikasmm 

hedefini saptad1: Ara§ttrmalarda yinelemeyi onlemek, ulusal duzeyde ve Topluluk 

duzeyinde ki projelerin maliyetini azaltmak, etkinligini artt1rmak, uyeler arasmdaki 

aynltklan gidermek, Topluluk ic;inde kullarnlan yontemlerin giderek uyumla§tmlmasmt 

(41) SARA<;OGLU, Ag.e. S: 69. 
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saglamak. 1974'den bu yana 11Bllimsel ve Teknik Ara§ttrma KomitesfH i·~ 11At'rU?:l 

Ara§ttrma ve Kalkmma Komltesl" ile birlikte birc;ok program uygulanmaya i<onuldu. 

Komisyon, . ortak ara§ttrma politikasmm amac;Iartm belirlemi§tir; Bunlar, tart met. 

rekabetl geli§tirmek ic;in, sanayide rekabeti geli§tirmek ic;in, hammaddelerin idaresini 

iylle§tlrmek ic;in, enerji kaynaklarmm idaresini iyile§tirmek ic;in, ara§ttrma alanmtja u~OncQ 

dunya Ulkelerine yardtmlarm guc;lendirilmesi, ara§ttrma ile ya§am ve c;alt§ma ko§ullarmm 

iylle§tirilmesi konusunda yaptlan ~t§malar. 

5.5.8. Ortak Enerji Politikas1 

Ortak enerji politikasmm dogmasmm en buyuk nedeni Toplulugun petrol ac;1smdan 

dt§a bag1mlt olmast ve 1973'deya§anan bCtyCtk petrol krizinden c;ok sarstlmt§ olmas1d1r. 

Topluluk Ctyeleri ekonomllerlnln petrol konusunda c;ok zay1f oldugunu ve tek ba§larma bu 

sorunlarma c;ozum bulabilmelerinin c;ok guc; oldugunu gordOler. 

Toplulugun enerji konusundaki ~t§malan bu krizden once ba§lamt§ttr. ilk olarak 

Komlsyon, 1962'de"Enerjl_Sorunlar1 c;tah!}ma Grubu"nun erierji alamyla ilgili maddelerin 

serbest dola§tmmm dOzenlenmesini amac;layan raporda konuyu ele alrrit§tt. Bu raporda, 

dt§ altm kaynaklarmm c,te§itlendirilmesi, komCtr Ctretlmlnln desteklenmesi, nOkleer enerjinin 

suratle gell§tirilmesi, stoklama, maH; dt§ altm rejimleri gibi konulartda kaps1yor ve 

Toplulugun gerc;ek bir enerji politikasmm ana hatlarm1 c;iziyordu. (42) 

BQyuk petrol krizlnden sonra Komisyon yeni blr enerji politikasmt ortaya koyan 

raporunu Konsey'everdi. Raporun ana hatlart; Ya§am duzeyinin yCtkseltilmesl lc;in gerekli 

olan ekonomik geli§meye, gereken enerjinin almmas1yla ula§tlabilir. Enerji tasarrufuna 

onem verilmesi gerekmektedir. Maliyetlerin c;ok abart1lmad1g1 olanaklarla dt§a enerji ba-

(42) SARAc;OG LU, Ag.e. S: 73. 
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g1mhhgmm azalt1lmas1. Enerji kaynaklanrnn c;e§itlendirilmesi. Dogal ene:ji kaynal~lannm 

dengeli kullamm1 ve tuketilmemesi. Enerji sektorunde c;al1§anlarm guvenliginin ola'-'il~ee~~ 

en Ost duzeye getirilmesi. Toplulugun ortak bir enerji politikas1 uygulayabilmesi diger iJii 

c;ok konuyla lc;ic;e girdiginden yava§ ilerleme gostermektedir. Vine de Topluluk ic;inde 

tutarh bir politika ve olumlu sonuc;lar c;1kanlabilmi§tir. 

5.5.9. Ekonomik ve Parasal Ortak Politika 

Ekonomik ve parasal birlik Toplulugun ilk kurulu§ doneminde fazla onem 
.; "' . 

ta§tmayan bir konu olarak Roma Antla§mas1'nda k1saca ele almm1§t1. Uluslararas1 
. . 

piyasada ABD'nin dolan altma c;evirilirligini 1971 'de kaldmlmas1 ile ulusal p~r~ 

rezervlerinin dolar ve altmla olu§turulmas1 sistemi de bozulmaya ba§lad1. Topluluk ic;inde 

kullamlan hesap birimi ABD dolarmm altm kar§thgma e§it degerdeydi. Oye Olkelerin 

paralarmm birbirine oram da bu hesap birimine gore saptamyordu. 1970y1lmda bu alanda 

onlem almmas1 ic;in Konsey 11WERNER 11 planm1 onaylad1. Plan on y1I ic;inde, ki§i, mal, 

hizmet ve sermayenin serbest dola§1mm1, bolgeler arasmda dengesizlik yaratmadan 

gerc;ekle§tirmek ve bu amac;la ekonomik at1llmlan Topluluk duzeyinde planlamay1 

amac;hyordu. Aynca ortak bir para politikas1 geli§tirerek, uluslaxraras1 para duzeni alanm1 

da Toplulukta bir butunlOk saglamak. Ortak para politikasmm Qye Qlkeler paralan arasmda 

tam ve surekli konvertlblliteslni gerc;eklS§tlrmek. (43) Ne var ki bu plan uyelerin ulusal 

planlarmdan odun vermemeleri sonucu ba§artll olamamu~t1r. 

5.5.1 O. Tiiketiciyi Koruma Ortak Politikas1 

Roma Antla§mas1'nda yer almayan bir konu olan tuketici haklan son zamanlarda 

etkinle§_mi§ ve onem kazanm1§t1r. Onem kazanmas1mn en bQyQk nedeni ise 1960'1ardan 

(43) SARA<;OGLU, Ag.e. S: 79. 
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sonra kurulan tuketici birliklerinin, Avrupa'daonemll bir oy silaht haline gelmeleridir. 1972 

Paris Zirvesi'nden sonra Cevre korunmast, Ekonomik ve sosyal politikalarm 

olwjturulmastyla birlikte, tuketlci haklarmm korunmast da onem kazandt. K0misycri, 

tuketiciyi koruma servisi kurdu. Komisyon dt§tnda Avrupa'daki etkili tuketlci birnklerirn.i 

kat11tm1yla bir "Tuketlcller Damfma Komitesl" kuruldu. Komisyon Topluluk halklanrnr. 

haklarmt saptamt§ttr. Bunlar; Tuketicinin sagltgmm ve guvenliginin korunmas1, ~konomik 

Qtkarlarmm korunmast, tazminat isteyebilmesi ve almast, zamanm da bilgi alabilmesi ve 

egitilebilmesi, son olarak da temsil edilebilmesidir. Bu Qalt§malann tam ba§anya 

kavu§abilmesi iQin gerekli kanuni yapt henuz geli§tirilememi§tir. Bu konu.da ba§art 

kazamlabilmesi iQin topluluk tuketicilerini tumuyle bir butun olu§turmalan gerekmektedir. 

(44) 

(44) SARA<;OG LU, Ag.e. S: 86. 



VI. TOPLULUGUN BUTUNLE$MESiNi ENGELLEYEN NEDENLER,, 

1957 Roma Antla§masmm imzalanmas1 ile ba§layan Avrupa'daki bOtOnle§me 

hareketi ilk ba§larda bOyOk bir geli§me ve htz gosterse de ekonomik bOtOnle§me de 

biryok engeller ortaya ylktt. ~imdi bu engellere ve bunlart ortadan kaldtrmak i.,:n yaptlc::·. 

~t§malara genel olarak bakarsak, mallaxrm serbest dola§tmmm engellenmesi 

konusunda genellemeler yaparsak, bunlart iki bolUme ay1rabiliriz. 

1. Oye Olkelerin kamu kesimi al1mlart ile guvenlik gerekleri teknik nitelikler 

nedeniyle getirilen k1s1tlamalar. Roma Antla§mas1'nm koydugu yasaklara 

ragmen kamu altmlart ve i§ sozle§meleri yaptlmasmda ulusal firmalarm 

kaymlmas1 i~in yeni yontemlegr bulunuyor. 

r. ,, . 
2. Teknik kontrol ve gOvenlik gereklerini konu alan ulusal mevzuatlar. Basit 

teknik ko§ullar koyarak bir Oye Olke diger Qye Olkenin Oretti'i m~!arm 

lthaline angel koyabilmekte ve kendi Oretimini koruyabilmektedir. (45) 

Ortak Pazar Topluluk vatanda§larmm ve I§ alemin.in arzulad1g1 gibi tum 

engellerden armml§ bir sisteme henuz. kavu§mam1§t1r. Hala sm1r gOmrOklerinde kuyruklar 

ve ktrtasiyecilik vard1r. Vergileme farkltllklan Oye Olkelere gore farkllllklar gostermektedir. 

Bu alanda topluluk firmalart, diger Olkelere mal ihray etmeye Oye Olkelerle yaptlan 

ticarete e§it ilgiyi gostermektedirler. i§sizlik topluluk Qyesi ulkelerde oldukya yuksek 

oranlarda seyretmektedir. HOkOmetler ulusal sanayilerini korumak i~in tarife dt§I bir taktm 

engellere ba§vurarak bu iy pazarm iyinde de sm1rlar yizmektedirler. Ancak bu yontem 

Avrupa'II firmalarm Dunya Pazar1'ndaki rekabet gucunu azaltacakt1r. AT Pazar1'nda ki 

(45) iNECi Barbaros, AET ics Pazar OlU§umunun Tamamlanmas1. iKV Yaymlan: 20, May1S 1986. 
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bolUnmO§IUk, fiyat davram§lan ile kendini belli eder. 1978'de ki komisyon destekli ~:r 

ara§t1rmada Danimarka'da ki ortalama 100 sec;ilmi§ elektrikli ev aleti uzar!:ideki 

ara§tirmada ortalama fiyatlar italya'dakinden % 50 fazla olarak ortaya c;1km1§t1r. Yirmi 

y1ldan uzun zamand1r topluluk uyesi aym zamanda da sm1r kom§usu olan italya ve 

Fransa'mn fiyat farklll1g1 ise % 30'dur. Fiyat farklll1klar1 ·atomobil alanmda daha belirgin 

bir biyimde ortaya y1kmaktad1r. 6megin 1981 TemmuZ/Agustos aylarmda British Leyland 

Firmasmm urettigi Mini/Metro ingiltere'de2666 Pounds vergi oncesi fiyatla sat1hrken, aym 

araba Almanya'da 1591 Pounds'a sat1lmaktad1r. Bu fiyat farkllllklan AT Qyesi Olkeler 

arasmda ticarette var clan ve onemli miktarlara ula§an engellerden kaynaklanmaktad1r . ... 
Bunlan Oc; grup altmda toplayabillriz. 

6.1. Fiziki Engel/er, 

6.2. Teknik Engel/er, 

6.3. Mali Engel/er. 

6.1. Fiziki Engel/er 

Oya Ulkelerin birbiriyle olan :·:ticarete uygulad1klan gumruk vergileri ile miktar 

k1s1tlamalan, RomaAntla§mas1'mnemredici hukumleri c;erc;evesinde kaldmlml§sada, uye 

Ulke s1mrlarmdaki gumrukleti Q8§itll nedenlerle fonksiyonlarm1 surdurmeye devam 

etmi§lerdir. Bu nedenlerin ba§mda ulusal dolayl1 vergileme sistemlerinin kontrolU gelir. ic; 

sm1r gumrukleri aynca terorizm, uyu§turucu trafigi ve diger yasaklanm1§ mallar ile 

goc;menler lie ilgili ulusal koruma tedbirlerinin uygulanma mahalli fonksiyonlarm1 da 

ustlenmi§ durumdad1rlar. Baz1 Topluluk ortak politikalarmm (tanm-c;elik) gerektirdigi Qe§ltll 

uygulamalar ile Toplulugun koruma tedbirleri uygulama veya uygulatma konularmda ald1g1 

tedbirlerin kontrolUnde bu le; sm1r gumrOklerinin devamma yol ac;m1§t1r. 
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iQ smir gumruklerine olan ihtiyacm devamma yol a9an s1mr kontrolleri ganel olaral\ 

mal ve ki§iler Gzerinde mali, ticari, ekonomik, sagllk, istatistik ve polisiye mnai.;lt o!arat< 

uygulamr. (46) 

6.2. Teknik Engel/er 

Toplulugun tek pazari olu§turma iQin ongordugu iQ tarifelerin birle§tirilmesini 

engelleyen diger bir grup engeli teknik engel olarak adland1rabiliriz. Oye Ulkeler:.i, s:.:gllk 

ve guvenlik ,a91smdan tuketicinin ve Qevrenin korunmas1, kalitenin yukseltilmesi ve 

enerjinin en iyi biQimde kullamlmasm1 ama9layan teknik standart ve y_onetmelik bi~iminde 
. -

haz1rlad1g1 ve kendi Ulke sm1rlar1 iQinde uygulad1g1 fakat diger Qye ul:<s sm1rlarm1 

gec;tlginde o Glkenin standartlari ile uyumsuzluk yaratan engellerdir. Bu teknik engeller 

nedeniyle uye Ulkeler arasmda mallarm serbest dola§1m1 gerektigi gibi 

saglanamamaktad1r. Bazan de Qye Ulkeler ekonomik sorunlarla kar§1la§t1klar11:ida bu 

engellerden faydalanarak diger Gyelerin kendi sm1rlar1 iQine serbest9e mallarm1 

sokmalarm1 engellemektedirler. Sonu9ta, bu tutumlar bir tak1m ekstra maliyetlere yol 

a9makta, birim maliyetleri yukseltmekte ve ticari i§birligini engellemektedir. Diger bir 

yonden de Qye Ulkeler arasmdaki ticaretin serbestc;e akmas1m onlemekte ve ortak bir 

pazarm olu§masm1 engellemektedir. (47) 

Serbest dola§1m1 engelleyen teknlk engellerin bir bolUmu de i§gucunun ve 

mesleklerln dola§1mm1 engellemektedir. 6megin serbest c;al1§anlarm diger Qye Ulkelerin 

yerle§me ve hizmet sunma ozgurlUkleri, aranan meslegin niteliklerinin Qye Ulkelere gore 

farkl1l1klar gostermesi nedeniyle engellenmektedir. (48) 

(46) iNECi Barbaros, "Topluluk i~pazan ve Tarife Da§a Engeller" iKV Dergisi, S:45, Ocak 1986. 

(47) iNECi Barbaros, AET iii Pazarmm 01\Jljumunun Tamamlanmas1, S: 22. 

(48) SARA<;OGLU, Ag.e. S: 39. 
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Topluluk vatanda§lartna, Toplulugun her yerinde hie; bir engel olmaks1zm 1erie§m3 

ve serbest hizmet sunma hakk1 tamnm1§t1r. Ne var ki, Qye ulkelerde bir m~sle;. dalmda 

aranan nitelikler diger bir uye Ulkeninkine uymamaktad1r. Bu nedenle de bu hak 

uygulanamamaktad1r. 

6.3. Mali Engel/er 

Tek Pazarm olu§masm1 engelleyen nedenlerin en buyOgO mali engellerdir. Bu 

engeller iki alanda kendini gosterir: ulusal vergi sistemlerinin farkllllklart v~ Oyerer 

arasmdakl sermaye ak1mlarmm serbestle§tirilmemi§ olmas1. Vergi sist~mlerinin 

uyumlula§ttnlmas1 ic;in Topluluk satt§ vergisi sistemi yerine KDVvergisinin uygulanmas1m 

uygun bulmu§tur. Bu karaxr ba§artlt olarak uygulanm1§t1r. Ne var ki bu seferde KDV 

oranlar1 Qye Ulkeler arasmda farkhhklar gostermektedir. Aym sorun tuketim vergileri ic;in 

de ger;erlidir. Bu iki tor verginin Oye Olkeler arastnda farkl1 oranlarda uygulanmas1 sonucu 

mat ve hizmetlerin fiyatlan da Oye Olkelere gore farkltllklar gostermektedir. {49) 

Aym markay1 ta§1yan ve aym yerde Oretilen ama farklt yerlerde sat1lmasmdan 

dolay1, farkl1 vergi uygulamalar1yla bOyOk fiyat degi§ikliklerini yans1tan mallar, Tek Pazarm 

temelini olu§turan serbest piyasa llkesine ters du§mektedir. 

(49) iNECi, "Topluluk i~ Pazan ve Tarife D1§1 Engeller". S: 13. 



VII .. AVRUPA TEK SENEDi 

1957 Roma Antla§masryla ba§layan Avrupa' da ki bu birle§me hareketi ilk bir kact 

y1I ictin buyuk bir geli§me gosterse de 1980'1iy1llara geldigimizde bir takrm ...;lum3L1:=!L!ldara 

ve engellere tak1lm1§t1. Topluluk uyeleri kendi iktidarlarrndan odun vermek istememeleri 

ve hakimiyetlerini hict bir §ekilde srnrrlamak istememeleri sonucunda ortak Lir Avrupa 

projesi fazla ilerleme gosteremedi. 

1985 y1lrnda Topluluk Komisyon Ba§kanllgrna Fransa'danJacques Delors getirildi. 

Delors Birle§ik Avrupa iilkiisiine icttenlikle inaniyor ve bu proje Ostunde butun gucuyle 

~1§1yordu. Ba§kan Delors h1rsla ve kararlrlrkla bOtunle§me ctalr§malarrna h1z vererek, 

aksayan noktalarrn QstOne gitti. 60'11, 70'1i y1llarda hatta 80'1erin ba§larrnda Av. upa 

Birligi'nden c;ekinme ve uzakla§ma varken, 1985'ten itibaren bu hareket destek · ve 

sempati kazanm1§t1r. Bu geli§medeki en buyuk pay hakll olarak Delors'unduve kend!=!!'1e 

Mr. Europe Onvam verildl. 

Ba§kan Delors birlig!n en onemli ad1m1 olan tek pazarrn olu§turulmas1 i~in 1992 

y1Jmm sonunu kabul etti. Art1k Tokyo'dan New York'a. kadar butun onemli ekonomik 

merkezler hatta Moskova bile 1992'yi 11Sm1rs1z Avrupa" diye popUle§tirilen projenin 

tamamlanma sureci olarak gormektedir. Bunun anlam1 ise onlar ictin 323 milyonluk tek bir 
• I' 

pazarm, Bat1 dunyasmda ki en buyuk pazann olu§masr demektir. {50) 

111992 SINIRSIZ AVRUPA ORTAMl 11 adll ve BS§kan Delors'un Avrupa Biriigi 

konusunda ki gorO§lerini anlatan kitapct19rn onsozunde Ba§kan amac;larm1 §oyle act1kllyor: 

(50) "Second Thoughts On 1992", Adan Zagorin, Time, Jan 23, 1989, p. 8. 



-60 -

"Tiim Avrupa iilkelerinin geleceklerini baglalllJli olduklan zamana l::l:.1j1 ti: y::rq~a, ;iince! 

sorunlan qabilecek ve bizlerin kuvvet ve enerjilerini toplayabileczk ortak hie ama~ bulmu. 

gerekiyordu. 

Bu nedenle Avrupa Komisyonu Bqkanhgi'na geldigim zaman, Avrupa Parlamentosu'ua 

ve AT Devlet ve Hiikiimet Bqkanlan'na, 1992'ye kadar ger~ekJen ortak ve cio~.t&RI!imaya 

dayah bir ekonomik alamn kurulmasm1 onerdim. Boyutlan diinyamn en gen:§i ·11fan. :;1: 

biiyiik sm1rsaz pazar, §irketlerimizin kalkmmas1 ve rekabet giicii i~in C§i buluumaz bir 

firsatt1r. Avrupa Birligi'nin ba§hca motorlerinden birini olU§turur. Bu ama~ §imdi resmen 

AT tarafindan kabul edilmi!itir. 

Avrupa Tek Senedi'nin uygulanmaya ba§lamasmdan bu yana sorunu ~ozecek kurumsal 

olanaklara sahibiz: §imdi iiye iilkelerin siyasi kararhhg1 ve" bu ycr.i :i:na~l~.;:.t 

ger~ekle!itirilmesi i~in iistlenecekleri yiikiimliiliikleri ifade edilmelidir. Avriipa Komisyonu 

ise bu ¢qmada yerini alacakbr." 

1985 y1h Toplulugun geli§iminin tamamlanmasmda at1lan en ciddi ad1mlardan birine 
' I. 

sahne oluyordu. Topluluk haz1rlad1g1 bir program, Beyaz Kitap 11Le Uvre Blanche11 ile Qye 

Olkeler aras1 mat, ki§i, hizmet ve sermaye dola§1mm1 onleyen tarife dt§t engellerin 

ortadan kaldmlmasma dolay1s1yla kesintiye ugramt§ yukarida sazu edilen hedefin 

gerc;ekle§tirilmesindeki kararhhgm1 ortaya koymu§tur. Komisyonun dayand1g1 Roma 

Antla§mas1, Tek Pazara ula§abilmek ic;in geni§letilmeli ve duzeltilmeliydi. Delors goreve 

geldigi ilk gCmlerde Avrupa Parlamentosu'nda yapt1g1 konu§mada §U teoriyi savunuyordu: 

"320 mllyon tuketlclnln pazar1m tekle!jtlrmek Topluluk uye ulkelerlnln, her ~e!jlt 

engelln kaldmlmasmda, kurallarm harmonlzasyonunda, yasa ve gellr yap1lar1nm 

blrblrlne benzetllmeslnde, parasal l!jblrllglnln kuwetlendlrllmeslnde ve Avrupa 

ulkelerlnl l!jblrllglne iten onlemlerin almmasmda anla!jmalar1m ongormek demektlr. 11 

bu nedenle de Komisyon Konsey'den 11En ge~ 1992'de I~ pazarm, tamamen 

tekle!jtirllmesini ongormeyl hedef olarak kabul etmesini ve bu ama~Ja realist ve 

yaptminc1 blr takvimi kabul etmeslnl" istemi§tir. (51) 

(51) 1992 SINIRSIZ AVRUPA ORTAMI, iKV Yaymlan, No: 64, Eyliil 1988, S: 4. 
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14 Haziran 1985'de Komisyon, Milano'da toplanan (28-29 Haziran 1985) Avrupa 

Zlrvesine, Ba§kan Yard1mc1s1 Lord Cockfield tarafmdan haz1rlanan, le; pazarm 

tamamlanmasma ili§kin 11BEYAZ KiTABl 11 sunmu§tur. Zirve, bu raporu ve hedeflerini kabul 

etmi§tir. Bu belgede 1992'ye kadar fiziki, teknik ve vergi ile ilgili engellerin ortadar 

kaldmlmas1m saglayacak onlemler ongoriilmektedir. (52) 

Beyaz Kitap admdakl program 300 tasarmrn topland1g1 bir takvimdi. Tekr .ik nite!ikh 

300 angel iQin 300 siyasi karan iQeriyordu. Kendi iQinde bolOmlere aynlm1§, bu bolilmlerde 

kendi iQlerinde c;e§itli ?:amanlara bolOnmil§tO. Bo!Om ba§llklan: 

1. Fiziki Engellerin Kaldrrrlmasr ki bu da kendi ic;inde mallarrn ve ki§ilerin 

kontrolO olarak ikiye aynlm1§t1. 

2. Teknik Engellerin Kaldrrrlmasrnda ise yedi alt ba§hk bulunuyordu. 

I) Mallarrn Serbest dola§1m1. 

II) Kamu al1mlan. 

Ill) i§gucunun ve mesleklerin serbest dola§1m1. 

IV) Hizmetlerde ortak pazar. 

a) Mali hizmetler 

b) Ta§1mac1l1k 

c) Yeni teknolojiler ve hizmetler. 

V) Sermaye hareketleri. 

VI) Sanayi i§birligi ic;in uygun ko§ullann olu§turulmas1. 

(52) S1mrsiz Avrupa Ortam1, Ag.e. S: 6. 
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a) $1rket hukuku 

b) Entellektuel ve sanayi mUlkiyet 

c) Vergileme. 

VII) Topluluk hukuku uygulamas1. 

a) $effafl1k 

b) Rekabet politikas1 ve devlet yard1mlagr1. 

3. Mali Engellerln Kaldmlmas1. 

I) K.D.V. 

II) Tuketim vergileri. 

Bu tasanlara bir ornek verirsek: 11Topluluk transit prosediiriiniin basitle!jtiril

mesl: transit tavslye belgesl ve garantlslne son verilmesl.11 Komisyon tasansmm tarihi 

1979, Konseyin kabul ettnesinin beklendigi tarih ise 1986. (53) 

Programm uygulamada oldugu iki buc;uk y1h. a§km sure ic;inde tatminkar bir 

geli§me saglanamam1§t1r. Flziki, teknik, idari ve mall karakterliler olmak Qzere ba§hca uc; 

grupta toplanm1§ olan Topluluk ic;i engellerin kaldmlmasma ili§kin 300 tasandan olu§an 

bu programla 1987 Nlsan ay1 itibariyle kabul edilen tasanlarm, diger bir deyi§le, ortadan 

kaldmlan tarlfe dl§I engellerin say1s1 sadece 58 lie sm1rl1 kalm1§t1r. Dahas1 bu tasanlarm 

c;ok az1 onemli olanlard1r. (54) 

(53) Beyaz Kitap, 

(54) Tiirkiye'nin AT KaJ11Sanda ki Durumu, iKV-59, Haziran 1988, S: 129. 
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Bu yetersizligin altmda iki onemli etken yatmaktad1r. B!r!nci~! Toplu!:;gun !~3:-~:

mekanizmasmm i§leyi§inin yava§llg1d1r. Bu soruna 1 Temmuz 1987'den i~!bd~;. yurur

IUge giren Avrupa Tek Senedi ile c;ozQm getirilmi§tir. ikincisi ise Qye devletlerin ulusal 

menfaatleridir ki bu da tek pazarm olu§masmt engelleyen en buyuk faktordur. 01~a Tor

lulugun ekonomik bQyumesinin saglanabilmesi i~in topluluk sanayinin rekabei. edebiime 

gucunun arttmlmas1 bunun ic;in de gerc;ek bir iQ pazara sahip olmak gerekm<:ktedir. 

Avrupa Tek Senedi, Avrupa Topluluklan ad1 verilen Avrupa Ekonomik T'Jpl'Jlugu, 

Avrupa Komar Celik Birligi ve Avrupa Atom Enerjisi Birligi'ni olu§turan anla§malann (ki 
. . .... -· 

bu uc; antla§mada yururlOktedir.) aksayan yonlerini duzeltmek ic;in yap1lm1§t1r ve bu 
. ~ .. 

anla§malarm tamamlay1c1s1 durumundad1r. Anla§manm giri§inde de belirtildigi gibi 

nAvrupa Topluluklarm1 kuran antla§malar11dan ba§layarak giri§ilen eylemi surdurme ve 

Qye devletler arasmdaki ili§kilerin tumunu 19 Haziran 1983 tarihli Stuttgart Bildirgesi 

uyarmca bir Avrupa Birligi haline getirme istegiyle hareket eder. 

Beige 11Bu Avrupa Birliginl, bir yandan kendi kurallarma gore il}leyen 

Topluluklar ote yandan imzac1 devletler arasmdakl dt§ politika alanmda Avrupa 

Siyasl il}birliglne dayanarak kurmaya ve bu Birligl, ifleyebilmesi ic;in gerekli 

arac;larla donatmaya azmederek. 11 $eklinde ba§lar ve §oyle devam eder: 

"Uye Devletlerin Anayasa ve·yasalarmda insan Haklar1 ve Temel Ozgiirliiklehr 

Sozlefmeslnde ve Avrupa Toplumsal ~artmda tamnan temel haklara, ozelllkle 

ozgurliik, efltllk ve toplumsal adalete dayanarak demokrasiyi geliftlrmek ic;ln 

blrarada c;alu1maya karar vererek, 

Avrup~ dii§iincesi ve ekonomlk butunle§me ve slyasi i§birllgi yamnda yen.I 

gell9melerin gereginin, dogrudan sec;imle i§ba9ma gelen Avrupa Parlamentosunun 

kendilerl ic;ln vazgec;llmez blr ifade arac1 oldugunu kabul eden demokratik halklarm 

isteklerine uygun dii§tilgiine kani olarak, 
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Kendini her zaman giderek artan bi~imde tek bir ses olarak ifade etiTl&y3 

~lujmak ve ortak menfaatlerinl ve bag1ms1zhgm1 korumak l~in uyum "..! day::.:nu;ma 
l~lnde hareket etmek yanmda Birle§mi§ Milletler ~art1 ~er~evesinde ustlendikleri 

taahhude uygun olarak bar•§ ve uluslararas1 guvenligin korunm::::::::: !:!:::ro;;ja 

katk1da bulunmak amac1yla ozellikle bagh olduklar1 demokrasi, hukuka ve insan 

haklarma sayg1 llkelerlnln onemlnl sergilemekte Avrupa'ya du§en sorumlulugun 

blllncinde olarak, 

Ekonomik ve sosyal durumu, ortak politikalarm geliftirilmesl ve yen I ama~la-
, 1 ' 

rm taklbl lie lylle!}tlrmeye ve kurumlara, yetkllerlnl Topluluk yararma en uygun 
·~ .. ~ 

ko§ullarda kullanmalar1 l~ln olanak verme yoluyla Topluluklarm daha lyl l§lemeslnl 

saglamaya kararh olarak, 

Devlet ve Hukumet Bafkanlarmrn 19 Temmuz'dan 21 Temmuz',a dek suren 

Paris Konferans1 s1rasmda Ekonomlk ve Parasal Blrllgln a§amah olarak ger~ekle§tl

rllmesl amacm1 kabul ettiklerlnl gozonune alarak, 

6 ve 7 Temmuz 1978 tarlhll Bremen Avrupa Toplulugu Konseyl Ba§kanhg1 

kararmm ekl ve Avrupa Para Slsteml (APS) kurulu§u ve buna bagl1 sorunlara ill§lk 

5 Arahk 1978 tarihll Bruksel Avrupa Toplulugu Konseylnln karar1m gozonunde 

tutarak ve bu karara uygun oJarak Topluluk ve Oye Devletlerln Merkez Bankalarmm 

bu parasal l§blrllglnl uygulamaya yonellk baz1 tedbirler ald1g1m kaydederek, 

Bu senedl haz1rlamaya karar vermi§lerdir. a 

Avrupa Tek Senedi'nin en onemli ozelligi AET'nin kurucu antla§masrnda 

degi§iklikler yapmas1 ve baz1 yenilikler getirmesidir. 

I. Ba§llk bolUmunde Ortak Hukumler yer almaktad1r. 
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II. Ba§llk'ta ise Avrupa Topluluklan'nr kuran Antla§malara deg!§ikl:k getiren 

hukumleri ic;ermektedir. Kurumlara ili§kin hukumler ba§llg1 altmda yer a!an 6. wadc;;e~de 

AET Antla§mas1'na ise degi§iklikler getirilmi§tir. 

1. 0 Antla§ma'mn 7. ve 49. maddelerl, 54. maddeslnin 2. f1kras1, 56. mad

desl'nin 2. ftkrasmm lkinci cumlesl, 2. ftkrasmm ikinci cuw.les! dt§mde. 

57. maddesl, 1 OOA, 1 OOB, 11 SA ve 130E say11t maddelerl ve 13000 say11t 

maddeslnln 2. f1krasma dayanan l§lemler lqln uygulanacak blr h}birligl 

proseduru kurulmu§tur. 

2. AET Antla§mas1'mn 7. maddeslnln 2. f1krasmda yer alan 11 'Ueclisin 

mutalaas1 almd1ktan sonra' 0 s0zleri 11'Avrupa Parlamentosu lie i§birligi 

lqlnde' 11 sozlerlyle degi§tirllml§tlr. 

3. AET Antla§masmm 49. maddeslnde yer alan 11 'Konsey, Komisyonun 

onergesl uzerlne ve Meclls ve Ekonomlk ve Sosyal Komltenin mutalaa

s1m ald1ktan sonra karar altr' 0 sozlerl 0 'Konsey, Komlsyonun onergesl 

uzerlne Avrupa Parlamentosuyla l§blrllgl iqlnde ve Eknomlk ve Sosyal 

Komltenln mutalaas1m ald1ktan sonra oy qokluguyla karar ahr' ~· s0zle-

rlyle degl§tlrllml§tlr. .~ 

4. AET Antla§mas1'mn 54. maddesinin 2. f1krasmda yer alan 11 'Konsey, 

Komlsyonun onergesi Llzerlne ve Ekonomik ve Sosyal Komite'nin ve 

Mecllsln mutalaas1m ald1ktan sonra karara var1r' 0 sozlerl, 11
' Konsey, 

Komlsyonun onergesi Llzerine harekete geqerek, Avrupa Purlamdntu

suyla i§birligl iqlnde ve Ekonomlk ve Sosyal Komitenin mL.talaasm1 

alarak karara var1r' 11 sozlehrlyle degiftirilml§tlr. 

5. AET Antla§mas1'nm 56. maddeslnin 2. f1krasmda yer alan ikinci cumle 

a§ag1dakl metlnle degl§tlrllmi§tir; 
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"Bununla blrlikte, lklncl donemin sonunda Kor.~ey, ~om:~y~mm 

onergesl uzerlne ve Avrupa Parlamentosuyla l§blrllgi lc;lnde ner uy~ 

devlet lc;lnde var olan yasal ve idari hukumlerln koordinecyonum~ 

saglamak lc;ln, nitelikll oy c;okluguyla yonergeler ka!>ul edar." 

6. AET Antla§masl'nm 57. maddesinln 1. f1krasmda yer alan 11 've Meclisin 

miitalaas1 ahnd1ktan sonra'" sozleri, "' Avrupa Parlamentosu ile i§birligi 

lc;inde'" sozleriyle deghjtirilmi§tlr. 

. ·-
7. AET Antla§masmm 57. maddesinln 2. f1krasmda yer alan iic;iincii ciimle 

a§ag1dakl metlnde, ~egi§tlrilml§tlr: 11 'piger hallerde Kensey, nitelikli oy 

. c;okluguyla ve Avrupa Parlamentosuyla l§blrllgl lc;inde karar ahr.' 11 

Maddelerden de anla§tlacag1 gibi arttk degrudan sec;ilen Parlamento'nun yetkileri 

arttmlmt§ttr. Avrupa Parlamentesu'nun i§leri dant§ma niteliginden c;1kart1lmt§, yasama 

niteligine kavw~turulmu§tur. Tek Sened enaylanmadan once yasama i§levi Konseyindi. 

Kensey Gyelerini hukumetler, Parlamentenun uyelerini ise halk sec;iyordu. Bu durumda 

Teplulukta karar alma sureci c;ek uzuyerdu ve hCtkum~tlerin degrultusunda oluyerdu. Tek 

Senetle Parlamente 'nun yetkisi arttmlarak kararlartn daha demekratik olarak almmas1 da 

saglandt. 

mi§tir. 

117. Madde- AET Antla§mast'ntn 149. maddesi a§agtdaki hCtkCtmlerle degi§tiril-

149. Madde 

1. Konseyin bu antla§ma uyarmca· Kemisyenun onergesi Ctzerine karar 

alabilecegi hallerde Kensey, bu onergeye degi§iklik getiren bir karan ancak 

eybirligiyle kabul edebilir. 
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2. Konsey karanmn bu Antla§ma uyannca Avrupa Parlamentosu il.J i§birii~i 

ic;inde almd1g1 hallerde a§ag1daki prosedur uygulamr: 

a) Konsey, 1. ftkradaki ko§ullar altmda Komisyom.::i cr.~rg-:~! C!z~r!:ie 

ve Avrupa Parlamentosunun goru§ bildirmesinden sonra nitelikli oy 

c;okluguyla ortak bir tav1r saptar. 

b) Konseyln ortak tavn Avrupa Parlamentosu'na iletilir. Kc1sey 1e 

Komisyon, Konseyin ortak tavrmm gerekc;eleri ve Komisyonun tavn 

hakk1nda Avrupa Parlamentosu'na eksiksiz bilgi verirler. 

Ortak tavrm iletilmesini izleyen uc; ay ic;inde Avrupa Parlamentosu bu 

tavn onaylarsa ya da bu sure ic;inde herhangi bir karar almamt§sa 

Konsey, ilgili karan ortak tavrma uygun bic;imde kesin oiarak at1r: 

c) Avrupa Parlamentosu (b) noktasmda ongorulen uc; ayltk sure iginde, 

kendisini olu§turan uyelerin mutlak c;ogunluguyla Konseyin tavrma 

degi§iklik getirebilir. Avrupa Parlamentosu aym c;ogunlukia aynca 

Konseyin ortak tavrm1 tumden red edebilir. Muzakerelerde altnan 

karar Konsey ve Komlsyona lletilir. 

Avrupa Parlamentosu Konseyin ortak tavrm1 ret etmi§se, Konsey 

ikinci goru§mede aym karan ancak oybirligiyle alabilir. 

d) Komisyon, Konseyin Avrupa Parlamentosunun onerdigi degi§iklik

Ierden yola c;1karak saptad1g1 tavrm temeli olan onergesini yeniden 

lnceler. 

Komisyon, bir ayltk sure ic;inde Konseye yeniden inceledigi 

onergesiyle birlikte Avrupa Parlamentosunun yapmt§ oldugu 

degi§ikliklerden kabul etmediklerini ve bunlar uzerine du§uncelerini 

iletir. Konsey bu degi§iklikleri oybirligi ile kabul edebilir. 
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e) Konsey, Komisyon tarafrndan yeniden incelenen onergeyi nitelikli oy 

<;okluguyla kabul eder. Konsey Komisyonun yenician i:-.celedig~ 

onergeyi ancak oybirligiyle degi§teribilir. 

f) (c) (d) (e) noktalarrnda ongorulen hallerde Konsey, uc; ay i<;inde karar 

almak zorundad1r. Bu sure i<;inde herhangi bir karar alrnmamt§sa 

Komisyonun onergesi kabul edilmemi§ say11tr. 

g) (b) ve (f) noktalannda ongorUlen sureler, Konsey ve Avrupa 

Parlamentosu tarafrndan en <;ok bir ay uzat1labilir. . . ,,. 

3. Konsey karara varmad1g1 surece Komlsyon, 1 ve 2. f1krada ad1 ge<;en 

prosedurun herhangi blr a§amasrnda onergesini degi§tirebilir." 

6. ve 7. maddelerde a<;1k<;a gorUldugQ gibl karar mekanizmasrnda ·yap1lan 

degl§iklikle kararlarrn tumunun oybirligiyle alrnmas1 degi§tirilmi§tir. Buna gore 

Komisyondan galen onergeleri Konsey oybirligiyle kabul ediyor. Konseyin Parlamentoyla 

blrlikte <;al1§t1g1 durumlarda, Parlamentonun goru§Onden sonra karar oy <;okluguyla al1mr. 

Avrupa Parlamentosunun karar konusunda olumsuz tutum takrnmas1 halinde Konsey. 

karan ancak oybirligiyle <;1karabilir. Kararlarrn alrnmasrnda zaman k1s1tlamalan 

getlrllmi§tir. Bu daAvrupa Toplulugunda kararlarrn daha <;abuk alrnmasm1, sistemin daha 

h1zl1 l§lemesini saglamt§ttr. 

6. maddeden 13. maddeye kadar aynlan kesim I bolUmunde kurumlara ili§kin 

hukumler yer ahr. 13. maddeden ve 19. maddeden anla§1lanlar ise i<; pazarrn 1992 y1hna 

kadar tamamlanacag1d1r. 

1113. Madde- AET Antla§masrna a§ag1daki hukumler eklenmi§tir: 
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Madde BA 

Topluluk, bu maddede, 88, BC say11t maddelerde, 28. maddeyle 57. ma:!ien:n 2. 

f1krasmda, 59. maddede, 70. maddenin 1. f1krasmda ve 84, 99, 1 OOA ve 1 ~OB sa~1 1i 1 

maddelerde yer alan hukumlere uygun olarak ve bu Antla§mamn diger hukumlerine zarar 

vermemek kayd1yla 31 Aral1k 1992'ye dek uzanan sure ic;inde ic; pazan ~amalc:~ 

kurmaya yonelik tedbirler al1r. 

ic; pazar, i~inde mallar, ki§iler, hizmetler ve sermayenin serbest dola§1mmm bu 

Antla§manm hukumlerlne gore sagland1g1, ic; sm1rlarm olmad1g1 bir alant kapsar. 11 

1119. Madde- AET Antla§masma a§ag1dakl hukumler eklenmi§tir: 
' I ~' 

\ . 

Madde 1008 

1. 1992 y11t ic;inde Komlsyon, her bir uye Devletle birlikte 100A saytlt maddeye 

baglt olan ve bu maddeye uygun olarak uyumla§t1rtlmas1 gerc;ekle§memi§ yasa, yonet

mellk ve idari i§lemlerin dokumunu c;1kart1r. 

Konsey, 100A say11t maddenin hukumlerine gore karar alarak bir Qye Devlette 

yururlUkte olan hukumlerin blr ba§ka Oye Devlefte uygulanan hukumlere e§deger olarak. 

tanmmasma karar verebilir. 

2. 100A say11t maddenin 4. f1krasmda yer alan hukumler, benzetme yoluyla 

uygulamr. 

3. Komisyon 1. f1kranm birinci bendinde sozu gec;en dokumu ger~e!<le§tirir ve 

Konseyin 1992 sonundan once karar almasma olanak saglayacak zaman lc;inde uygun 

onergeler sunar. 11 (55) 

(55) Daha genilj bilgi i~in bkz. "Single European Act" (Avrupa Tek Senedi). 
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13. ve 19. maddelerde getirilen yeniliklerle 1992 y1lmm sonuna kadar c~'.rLl::'I 

k1s1tlamalarm ve sm1rlamalarm ortadan kaldmld1g1 bir ic; pazan l\a~ame:i olarck 

kurulmasm1 saglayacak onlemler yer ahr. 

Bundan sonraki maddelerde sosyal politikaya ili§kin hOkumler yer almaktad~r. 

Bunlan s1rayla Ekonomik sosyal birle§meyle ilgili maddeler, ara§t1rma ve t:knolojik 

geli§melere, c;evreye di§ politikaya ili§kin maddeler yer almaktad1r. En son maddaler ise 

genel hOkOmleri ic;ermektedir. 

•• lf. 

7.1. Avrupa Tek Senedi'nin Kabuliinden Bu Yana Avr~pa. 'daki . 
Geli§meler. 

~u anda Tek Pazar'mtamamlanmasmm en onemli ad1m1 ic; sm1rlarm kaldi'r1lm~1 

ve di§ sm1rlarda onlemlerin s1k1la§tmlmas1d1r. Boylece AT tek bir Olkeymi§c;esine Birligin 
I 

d1§ s1mrlar ise yokmu§ gibi Topluluk vatanda§lar1 buyuk bir hareket serbestisine sahip 

olacaklar. 1957 Roma Antla§mas1'nm imzalanmasmdan bu yana Avrupa'da ekonomik 

bQyQk bir geli§im gostermi§tir. 30 y1lda ki§i ba§ma du§en gayri safi milli has1la hemen 

hemen iki katma ula§mt§ttr. Bu oran ABD'de% 70'tir.Avrupa'dasanayi prodOktivitesi Oc; 

katma ula§1rken ABD'de yalmzca iki katma c;1km1§ttr. 

Avrupa sanayi giderek entegre olmu§ ve kuwetlenmi§tir. Airbus, Ariane, Avrupa

ltlarm bilgi ve olanaklarm1 birle§tirdiklerinde etkin olduklarm1 gostermektedir. Fiat, Renault, 

Wolkswagen, British Leyland <;0§itli parc;alar1 ortakla§a olarak geli§tirmeye c;alt§1yorlar. 

Ba§ka alanlarda da Avrupa i§birligi geli§mekte, Avrupa'hlarm hayatlanm etkilemektedir. 

Topluluk ic;indeki ticaretin 30 y1lda 7 katma c;1km1§ olmas1 Oyelerin ekonomilerini, ic;ic;e 

girmesine neden olmu§tur. (56) 

(56) 1992 S1nars1z Avrupa Ortaam, iKV, 1988, istanbul. 
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Yukandaki dO§Cmceler Topluluk Ba§karn Delogrs'aaittir ve gorUldugu gibi Birligin 

olumlu yonleri anlat1lmaktad1r. Gerc;ekten de Topluluk butunle§mesi olumlu sonuc;lar m1 

verecektir. Topluluk yetkilileri ile uyelerin goru§leri ayrn dogrultuda m1? Fransa'da iddia 

edildigi gibi Birle§ik Avrupa, degi§imin, geli§menin ve umudun sembolumudur? Diger bir 

ac;1dan bakarsak; Avrupa 'da ki orta buyuklukteki sanayiler, eger guc;lerini birle§tirmezlerse 

ABD ve Japonya ile rekabet edebilirler mi? 

$u bir gerc;ek ki 1989 y1lma kadar Ba§kan Delors'un c;abalan diger uyelerce de 

desteklenmi§, Birle§ik Avrupa ilerleme ic;in bir c;1kt§ yolu olarak gorUlmQ§tOr. 1989 y1lma 

geldigimizde bu hareket guc;IU tepkiler almaya ba§ladt. 6megin Avrupa'da ki ekonomi 

dehalanndan biri olan bilim adam1 Alain Mine Toplulugun gelecek on y1I ic;inde Bat1 Alman 

endustriyel gucunun hakimiyet kuracag1, serbest bir ticaret bolgesinden biraz daha fazla 

bir §ey olacagm1 yazm1§t1r. Vine aym yazar, 11Bizler ulusal guc;lerimlzl kullanmadan 

muclzevl blr fekilde blr Avrupa'mn dogac1gma inamyoruz. 0 0yelerin polltik ac;1dan 

bu blrllktellge raz1 olmad1klar1m ac;1khyor. dlyerek §U soruyu soruyor" Avrupa 

ulkelerlnln vatanda!Jlarm benzer kif ilikler taf 1maya raz1 olacaklar m1? 11 (57) 

Almanya'da iyi bir §ekilde korunan kamyon §Oforleri, sm1rlann kalkmas1 halinde, 

kendl arkada§lan arasmda 10.000 i§ kayb1 olacag1 korkusuyla, §U s1ralarda grev yapmay1 

planlamaktad1rlar. Sendika liderleri yeni ortaya c;1kmakta olan Avrupa'nm, i§adam1 

Avrupa's1 oldugunu kabul ettirebilm·ek ic;in lobi c;al1§malanna ba§lad1lar .. Bu arada 

Danimarka'daki ekolejistler, kendi s1k1 c;evre koruma kanunlarmm, tum Avrupa c;apmdaki 

daha yumu§ak bir c;evre koruma kanunu tarafmdan zay1flat1lacagmdan korkuyorlar. Bu 

yaygm kar§I dO§Oncelere kar§I 12'1erin yoneticileri yeni "S1mrs1z Avrupa" konusuna 

olumlu yakla§maktad1rlar. Fransa'daorta ve kuc;uk boyutlu §irketlerin ba§kanlan arasmda 

yap1lan ara§tirmada, % 76 oranmda konuya olumlu yakla§1ld1g1 ortaya c;1km1§t1r. (58) 

(57) Adam Zagorin "Second Thoughts On 1992" Time 89. 

(58) Scott Sullivan, "Who's afraid of 1992", Newsweek, Oct. 31, 1988. 
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Birle§ik Avrupa dO§Oncesinin Avrupa'da geni§ c;apta ele§tiri alc!1g1 ~~r gcrgak, 

sorun bunun 1Ocak1992'detamamlanmast planlanan Tek Pazarc;alt§malartnt er.Jelleytp 

engelleyemeyeceg idir. 

Avrupalt liderler, AT'deki bGtunle§me i§lemlerinin h1zlanmas1 ic;in tum ·,~ararla"1n 

oybirligi ile almmast yerine oyc;oklugu sistemini kabul etmelerine ragmen, vergi 

konusundaki duzenlemeler ve diger onemli sorunlar ic;in hala tum oylarm ittifakma gerek 

vardtr. Bu da tek liderin veto oyu ile duzenlemeleri engelleyebilecegi anlamma 

gelmektedir. $u anda c;ok guc;IU bir konumda olan Thatcher gerektiginde bu oyu 

kullanmaktan c;ekinmeyecegini soylemi§tir. Thatcher'agore 1992 Plant. Topluluk ic;indeki 

endustriyi ve hizmetleri duzensizle§tir~cektir. Bu bolUml~r olmadan tek bir paiarm da 

kurulmasmm imkanstz oldugunu kabul etmektedir. Thatcher aynt zamanda 1992'nin 

Birle§ik Avrupa Devletleri veya Avrupa Konfederasyonu'nun ilk adtmlaxn olacagmt kabul 

etmemektedir, ciddiye almamaktadtr. ingiliz Maliye Bakant Nigel Lawson· 1992\fo 

kald1rtlmas1 ongorQlen Stntr kontrollerinin teroristlerin Ve UYU§tUrUCU kac;akc;tlartntn 

yakalanmasmda yararlt olacag1 nedeniyle kald1rtlmamasm1 savunmaktadtr. Komisyon i~e 

Qyelerin farklt fiyat ve KDV uygulamalarmda 1srar etmeleri halinde Tek Pazarm 

y1k1lacagm1 tsrarla bildirmektedir. (59) 

Franstz Devlet Ba§kant Mitterand kendisini Thatcher'den daha olumlu ve enerjik 

bir 11AVRUPALl 11 olarak gorsede, Fransizlar da 1992 Projesi'ne ayak diriyorlar. ingiliz'

lerin ldeolojik muhalefetlerlne kar§tn, Franstz'lar da bazt pratik noktalarda gecikme 

istiyorlar. 

Faransa'da Le Pen'in milliyetc;i partisinin son sec;imde oy kazanmasma bakarsak, 

1992 y1Imda herkesin olumlu dO§Onmedigi uyansmm varhgm1 kabul edebiliriz. Birligin en 

hevesli Oyesi olan Fransa'da bir muhalefetin varltg1m gorOyoruz. 

(59) European Economy, No: 35, Brussel 1988, S: 12. 
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Vergilerin uyumlula§tmlmasr, smrr kontrollerinin kaldmlmasr c;alt§anlann haklarmrn 

e§itlenmesi gibi duyarll §ekilde karar almmasr gerekli konular, srrada beklemektedir. 

Ba§kan Delors'un en onemli hedefi ise ortak bir para birimi ile bir Avrupa Merkez 

Bankasr'nrn kurulmas1d1r. Bunlar belki de ustunde en c;ok tart1§1lacak ve goru§ ei1n:1gm111 

dogacagr konulardrr. Bruksel'deki ekonomistler de konunun hassasiyetini belirtiyorlar. 

CCmku bir kez bagrmlt bir para birimi kullanrlmaya ba§lanrrsa doviz fiyatlarmr ayarlama 

gucu yitirilecek, hukumetler para politikalannr bag1ms1z olarak yurutemeyecei<l&r. l~ faiz 

oranlarr serbestc;e uygulanamayacak, butc;e eksikleri tek ba§ma belirlenemeyece!<, tum 

bu ekonomik bagrmllltklar Topluluk uyelexri ic;in kabul edilmesi zor ko§ullar, bu duruma 

ozellikle ingiliz Ba§bakam Thatcher muhalefet ediyor. 

7.2. Avrupa 'da S1n1T/ann Kalkmas1 Halinde Beklenen Gelif_meler. 

Tabla: 7 

Oye Ulke GSMH i§sizlik Enflasyon 

ingiltere 663 milyar$ % 10.8 % 3.3 

irlanda 29 II % 19.2 %3 

Hollanda 215 II % 11.5 % 0.0 

Danimarka 101 % 7.6 % 4.1 

Belc;ika 139 % 12.3 % 1.6 

8.Almanya 1.119 % 8.1 % 0.6 

Luxemburg 6 % 1.6 % 0.6 

Yunanistan 47 % 7.4 % 14.0 

italya 752 % 14.2 % 4.8 

Fransa 880 % 10.9 % 3.2 

Portekiz 36 % 7.2 % 10.2 

ispanya 288 % 20.5 % 5.3 

(60) Newsweek, Oct. 81, 1988, S: 8. 
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Yukarida gozlemlenen bilgilerin 1§1gmda Topluluk uyeleri arasmda gelir tarl\1i;rktar1, 

i§sizlik farkhhklarmm onemli degi§ikliklere neden olabilecegini goruruz. Ozellikle i§sizlik 

oranlarmm buyuk farkhhklar gostermesinin uye ulkeler arasmda dengesiz nufus 

ak1mlarmm dogmasma neden olabilecegi §Uphesini gundeme getirmektedir. 

CozUlmesi ~ok gu~ gorulen problemlerden biri de katma deger ve tekel 

maddelerine uygulanan vergilerin uyumla§tmlmas1d1r. ~u s1ralarda tuketim vergileri uye 

Ulkeler de buyuk farkhl1klar gostermektedir. A§ag1da yer alan tabloda iki ICri~s tukatim 

maddesinin yedi topluluk uyesinde yedi farkh fiyatla sat1ld1gm1 gostermektedir. (61) 

Ulkeler 

Danimarka 

Hollanda 

ingiltere 

Fransa 

Bat1 Almanya 

ispanya 

italya 

Tablo: 8 

Johnny Walkeor Viski 

(70 ml) 

20.17 us$ 
16.09 

15.86 

12.75 

10.15 

9.79 

6.32 

Marlboro Sigara 

(20'lik paket) 

1.62 us$ 
1.77 

2.61 

1.57 

·2.14 

1.48 

1.98 

Kitap, yiyecek ve bebek giysileri ingiltere'de hi~ vergilendirilmez. Fransa'da ise 

ruketici yenl bir araba i~in % 28 IUks vergisi Oder. Fransa ve Bruksel bu fiyat 

farkl1hklarmm tek bir noktada birle§tirilmesi konusunda ve bunun en ~abuk nas1I 

yap1tacag1 konusunda farkl1 du§unmektedirler. Komisyon bu fiyat farklll1klar1 ile birlikte 

(61) Newsweek, Ag.e., S: 10. 
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sm1rlar kaldmhrsa buyuk bir kaosun ortaya y1kacag1m bildirmektedir. S1mrlanr1 ~t; an ki 

fiyatlahr korunarak kalkmas1 halinde, Danimarka'hlar kalabahklar halinde Alman smmm 

geyerek, daha ucuz vergilendirme ve dolay1s1yla daha ucuz fiyatlarm uyguland1g 

Almanya'daal1§veri§ yapacaklar. Frans1z tuketicileri §imdilerde yapt1klan gibi arabalarm: 

Bruksel'den alacaklard1r. 1988 fiyatlanyla Paris'te 9000 US Dolar'a sat1lan Citroen Visa 

marka bir araba, Bruksel'de 1600 US Dolar daha ucuza sat1lmaktad1r. (62) $imdikinden 

daha buyuk kalabahklar halinde ingilizler, ucuz kanal geyi§ turlanyla, gunubirligins, Calais 

ve Dankirk'e geyexrk, ucuz sigara ve alkollu iykilerle doneceklerdir. Avrupa'daKi dQ§Qk 

vergi sistemli Qlkelerde refah artacak, yuksek vergili ulkelerde i§ler gerileyecekt;r. 

Frans1z Ba§bakam Rocard Hukumeti'nin en buyuk ve guvenilir gelir k.:l:/nagir.ir: 

KDV oldugunun tart1§masma giderek bu seviyeleri, zorunlu ihtiyay maddelerinde % 4'ten 

% 9'a y1kanlmas1, IUks tuketimde ise % 14'ten % 20'ye y1kanlmas1 iyin sava§acagm1 

ay1klam1§t1r. $imdi yap1lan hesaplara gore Frans1z hukumetinin dO§Ok vergilendirmen!n 

uygulanmas1 halinde, HOkOmetleri y1Ida 10 Milyar dolar gelir kaybma ugrayacaklar. 

Topluluk gorevlileri ise vergi indiriminin sigara ve iyki sat1§larm1 artt1rarak zaran 

kapatt1gm1 ay1klamt§lard1r. 

Hemen her konuda birbirlerinin kar§1smda yer alan ingiltere ve Fransa vergilen- · 

dirme konusunda muttefiklerdir. Bunun ana'nedeni ise resmi ve ortak olaxrak belirlenen 

KDV oranlarmm ingiliz perakende ticaretinin % 30'unu olu§turan yiyecek, kitap ve bebek 

giysilerinin vergilendirilmesine neden olacag1d1r. irlanda ve Danimarka gelirlerinin buyuk 

blr b61Umunu dolayh vergilerden elde etmektedirler ve boylece her ikisi de vergi 

uyumla§tmlmasmm kar§1smdad1rlar. Danimarka ve ingiltere sigara ve iykiye uygulanan 

yuksek vergilerin korunmasm1 isterken, Yunanistan, ispanya ve itatya hem §arap 

uretlcilerini, hem de §arap tuketicilerini memnun etmek iyin dO§Ok vergi oranlarmm 

korunmas1m istemektedirler. 

(62) Newsweek, Ag.e., S: 11. 
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7.3. i§ Kanunlan ve $irketler At;1s1ndan Geli§meler. 

Vergilendirme kadar zor c;ozumlenecek bir diger konu ise, Avrupa'l1 §;.ketler i<;iri 

nas1I bir ozel statCmOn belirlenecegidir. Avrupa'll i§adamlan, Avrupa <;ck ulu,,;J .... 

faaliyetlerini tek bir ticari kanunun altmda toplayabilmelerini saglayacak bir f~rm!::!C::i 

yarat1lmas1 lc;in on y1ld1r ugra§maktad1rlar. Avrupa'll i§<;i sendikalan, standart i§ 

kanunlanrn i§<;i haklanmn geni§letilmesi ve tum Avrupa Toplulugu'na yay1lmas1 ic;in 

tanndan gonderilmi§ bir f1rsat olarak gormektedirler. (63) 

Sendikac1lar yeni kanun olarak, Alman <;al1§ma Kanununu ornek almaktan ho§nut 
. . . 

olacaklard1r. Bu kanunla, <;al1§anlar amir kadrosunun yansm1 ya da Oc;te birini kendileri 

se<;me hakkma sahiptirler. ingiliz Ba§bakarn Thatcher ise bu dO§Onceyi Otopya olarak 
--1 • 

degerlendirirken, Frans1z' lannSosyalist HOkOmeti, Avrupa Komisyonu 'nunAlman Call§ma 

Kanunu'nun benzeri <;al1§masm1 desteklemektedir. Avrupa i§veren Federasyonu Genel 

Sekreteri ZygmuntTyszkiewicz, ~irket Kanunu fikrini desteklediklerini ama bu yap1lanma

nm d1§ar1dan galen sosyal dO§Oncelerle degil, ortak bir pazarm ihtiyac1 nedeniyle geli§ti

rilmesi gerektlgini soyIOyor. Alman Sendikalar Birligi Ba§kam Ernst Breit dOzenleme 

konusunda ki dO§Oncelerini §oyle dile getiriyor: "Cah!}anlar tarafmdan desteklenmezse 

Tek blr Pazar olamaz11 Diger yandan Thatcher ve yanda§lan, Almanlarm 11Codeterm1..:. 

nation" (Birlikte yonetme) projelerinl tumOyle ret etmektedirler. Topluluk Komisyonu ise 

uzla§mac1 bir tav1rla c;all§anlarm §irketin onemli c;ogunluktaki i§lerinden haberdar 

edileceklerini ve tavsiyede bulunma hakkma sahip olacaklarmm garanti edilecegi bir 

kanunun yap1lacagm1 Ima etmektedirler. Bu bile Avrupall Konservatiflerin kabullenmekte 

zorlanacaklan bir ad1md1r. (64) 

(63) Newsweek, Ag.e., S: 12. 

(64) Time, Ag.e., S: 10. 
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7.4. Diger Alanlarda C1kan Uyu§maz/1klar. 

Calt§anlann haklanyla ilgili problemlere benzeyen bir ktstm probleml·~rde say Ilk ve 

guvenlik standartlarmm duzenlenmesinde ortaya c;1kmaktad1r. 

Toplulukta en kat1 standartlara sahip olmalarryla ovunen Danimar'n...t'lrlar bu 

standartlann buyukoranlardadu§mesinden korkmaktadrrlar. Danimarka'ltlarEylUI 1988'de 

Avrupa Mahkemesi'nden bu konuda bir zafer kazand1lar. Bira ve alkolsuz h;kileri:1 plastik 

§i§elerde Danimarka'ya ithalini yasaklayan kanunu yururlUge koydular. Bu kara;-1a, Dye 

bir Ulkenin vatanda§lar1nrn guvenligi ve c;evre koruma, Avrupa ic;indeki ticareti baltalasa 

da korunulacagt kan1tlanm1§t1r. 1992 yrlma kadar Topluluk ic;inde standartlarm ve uretim 

kanunlarmm tamamlanabilmesi ic;in temel standartlarm ve normlahrm tanmmast problemi 

c;ozmek ic;in en uygun yol olarak sec;ilmi§tir. Buna gore belirli bir urun ingiltere'de, ingiliz 

tuketicisinin guvenligi ac;1smdan onaylanmr§sa, Toplulugun her tarafmda sat1Iabilir. 

6megin 1987'de Avrupa Mahkemesi 470 y1ll1k bir Alman Kanunu'nu y1km1§ttr. 

Ytktlan kanuna gore blra uretiminde katkt maddelerinin kullanrlmast yasakttr. Alm?n bira 

ureticileri bu kanunla Frans1z rakiplerinin Almanya 'ya bira ithalatmt engelleyebiliyorlard1. 

Bu omeklerden de gorOldQgQ gibi Topluluk ic;inde tek bir ortak standarta 12 uye 

Olkede geli§mi§ farkll normlar yerle§tirmeye c;alr§maktansa, kar§rltklt anla§malar daha 

kolay ve daha c;abuktur. 

Bu yontem uygulanmadan once Topluluk Qalr§ma Grubu beyaz ekmegin tarifini 

yapmaktan vazgec;ip nerede Oretildiginin onemsiz oldugunu ac;1klayana kadar ba§ yrl bu 

konuyla ugra§mt§ttr. (65) 

(65) Newsweek, A.g.e., S: 12. 
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Bu konuda bir ba§ka ornek ise Toplulukta, traktorlerin arka farlarmm yukaekliglni 

saptamak ic;in 10 y1l gec;mi§tir. Bir ba§ka ornek ise asansor imal eden bir Avrupa'II 

i§letmenin yapt1g1 ara§ttrmada, Ulkeden Ulkeye teknik norm farkltl1g1rnn yol actt1g1 

masraflarm, maliyetin % 10'una e§it oldugu hesaplanmt§ttr. Bu problemin en kestirme 

c;ozumu kar§tltklt normlarm ve belgelerin tanmmas1 ile c;ozulebilecekti. Bu asltnda 

Toplulukta kar§tltklt ltimat ilkesinin uygulanmas1d1r. Boylece bir uye Ulkede kanuni olarak 

uretilen ve pazarlanan bir Grun, otomatik olarak serbestcte ve uygulanan normlar degi§ik 

bile olsa, her Ulkede sattlabilir. 

.. 
Topluluk, tum uyeler ic;in zorunlu olarak uygulanacak sagltk ve emniyet gereklerini 

saptayacakttr. Ancak geri kalanlar ic;in, Avrupa'lt ureticileri bir ulusal normun arkasma 

saklanamayacaklart bir pozisyona sokarak yay1lmalart nt ve ken di aralarmda anla§malarmt 

daha uygun bulmaktadtr. Bunlar sonradan ortak normlara donu§ecektir. (66) 

7.5. Avrupa 'da Oreticilerin ve Tiiketicilerin 1992 ile ilgili Endi§eleri. 

1992'detamamlanmas1 planlanan Tek Pazar, her§eyden once tuketicilerin kazanc;II 

c;1kacag1 bir ortam olacakttr. Qunku Tek Pazar'da tam rekabet kurallart i§leyecektir. Ktt 

kaynaklar en iyi §ekilde ve en etkiliolarak dag1Iacakt1r. Kalite yukselece~. fiyatlar dO§ecek · 

ve verimlilik en Ost noktaya gelecektir.. Genel olarak 12 uye ulkenin tuketici topluluklan . 
korumac11tgm, 1992'den sonra da surmesinden endi§elenmektedirler. Buna bir ornek 

vermek gerekirse, 1988'de Fransa kendi piyasastnt diger Avrupa'II Qlkelerden ithal 

edilecek kOctuk renkli televizyonlara kar§I koruma iznini alm1§ttr, ithal video makinelerine 

% 30 vergi konmastnt onaylatmt§ttr. 

Bir ba§ka sorun yaratan konu ise Avrupa'dakurulmu§ Avrupa Toplulugu'nun uyesi 

o/mayan iilke/erden kuru/u§lann urettikleri uriinlerin statulerinin ne o/acag1d1rveya sanayi 

(66) 1992 Samrsaz Avrupa Ortam1. - iKV- 1988. 
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urunlerinin Avrupa'll olabilmesi h;in, Avrupa'll ic;eriginin oranm ne olmc;:.;1 tjeoktigi:tir. 

ingiltere, ulke lc;inde Oretilen bir Nissan arabanm % 60'mm ingiliz olmasmm (kaynak/1) 

olmasmm serbest ic; piyasamn tum avantajlarmdan yararlanmas1 iQin yeterli olacag1m 

savunmaktad1r. Fransa hukumeti ise Renault ve Fiat ile % 20'sinin d1§artd2n ~ _glanmi§ 

oldugu bir arabanm yabanc1 bir mamulmO§ gibi vergilendirilmesi gerektigini savunmak

tadir. (67) 

Tum bu ele§tirilere ragmen Topluluk'ta oy verenlerin buyuk Qogunlugu Ortak 

Pazar'1 bir guvence ve geli§me olarak alg1lamaktad1r. Tek Pazar'matamamlc.nr;ta surec: 
t. ' I 

ilerledikc;e insanlar kendilerine olacak etkilerini daha fazla dO§unmektedirler: t : .:..r ~ac;er1 

gun daha fazla say1da insan cebine girecek ya da Qtkacak olan parayt hesaplamaktad:r. 

Genel bir ekonomik kurala bakarsak, dinamik ve iyi yonetilen §irketler zat\jn bOy!:ii< 

miktarlarda ihracat yaparlar, pazarm geni§lemesi bu §irketler iQin olumlu sonuc;lar 

doguracakt1r. Kendi pazarlarmda tekel olmaktan ho§lanan ve c;ok az ihracat d9no~·!:ni 

olan ihtisasla§mt§ profesyonel gruplar ve §irketler ise riske gireceklerdir. (69) 

Bu durumda, buyuk Fiat Otomobil $irketi'nin iQ piyasadaki pay1m kaybedecegi 

hemen hemen kesindir. QunkO urettigi her on araQtan alt1sm1 ic; pazara yani italya'da 
'"P i • ·. 

satmaktadtr. Agtr sanayi alanmda ki kurulu§lar demir, c;elik gibi, gemi yap1m1 gibf, Tek 

Pazar'da zorlanacaklard1r. Rekabet on iki kOQOk piyasada tek bir Olke yerine aQtk 
•' 

rekabetle bi"Ulikte daha zor olacakttr. Almanya'nm zengin ve guc;IO banka ile sigorta 

§irketleri kendilerinden daha saldtrgan ve esnek olan ingiliz rakipleri ile rekabete 

gireceklerdir. Guney ku§agmdaki ayakkabt ve oyuncak yap1mc1lart bQyuk pazarm dt§ariya 

kar§J korumac1 blr tavtr almast halinde kar yapacaklard1r. Arna ager sm1rlar yeni endustri

l0§mekte olan Olkelere ve OQOncu Dunya'ya aQmalan halinde zarar edeceklerdir. (69) 

(67) Newsweek, 1988 Oct. Bl. S: 10. 

(68) Time, Ag.e., S: 12. 

(69) Newsweek, Ag.e., S: 11. 
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Baz1 meslekler her ne olursa olsun kesin kaybedecekler s1rnfmda yer a!maktad1r!ar. 

Topluluk memurlarmm hesaplarma gore 80.000 gumruk gorevlisi, Topluluk Qyelerinin 

tumunde gorev degi§tirecekler veya aynlmak zorunda kalacaklar. Vine sm1rlar kalkt1gmda 

kendi aralarmda buyuk mir monopol olu§turan Alman kamyon surucUleri, t.Jllanda'h 

rakipleri kar§1smda i§lerini kaybedecekler. Franstz noterleri, vasiyetname ve emlak 

komisyonlart ustundeki monopollerini kaybedeceklerdir. Gumruk sat1§ magazalarmm 

c;ekiciligi de kalmayacakt1r. (70) 

Bu konu Avrupa'rnn gune§li guney ku§agm1 daha da ciddi bir §~kilde tehdit 

etmektedir. Bazt istisnalar dt§tnda, Yunanistan, ispanya, Portekiz ve italya'mn orta 

bolgelerinde, du§Qk kaliteli uretim yapan endustriler, guc;IU kuzey Ulkelerinden ureticilerle 

rekabette zor durumda kalacaklard1r. Bu tip endustrilerde uretici du§Ok or~nda kar ,. 
yapmaktadtr, en buyuk avantajlar1 du§uk ucretli i§<;i c;ah§t1rmaland1r. Topluluk ise i§<;i 

haklarmm ve c;al1§ma §artlarmm uyumlula§tmlmas1 ic;in c;al1§maktad1r. Bu endustriler 

Topluluk c;alt§malan tamamland1gmda daha da zor durumda kalacaklardtr. Oysa Tek 

Pazar ic;in en hevesli uyeler guneyli ulkelerdir. Ozellikle ispanyalt 'larve Yunanlt 'lar 1992'yi 

buyuk bir hevesle desteklemektedirler. cunku gelecek vadeden endustrilerinin alt 

yap1larm1 olu§turmak ic;in ve beslemek ic;in, buyuk miktarlarda yaptsal sermaye transferine 

guvenmektedirler. Bu sermaye hareketi Kuzey ulkelerinden Almanya, Belc;ika, Fransa; 

Hollanda, Luksemburg'dan Guney Ulkelerine gelecek olan direkt yard1m bic;imlerinden 

biridlr. 1987'de bu tur sermaye transferi olarak guneye sekiz milyar Amerikan dolan para 

gelmi§tir. (71) 1992'den sonra lse bu miktar iki katma c;1kart1lacakt1r. Ele§tirel bir gozle 

bakarsak bu tur yap1sal sermaye yardtmlarmm, 1992 Projesi'nin ana temeli olan serbest 

rekabet piyasasmm yap1sm1 bozacag1 gorUlecektir. COnkQ bu fonlar guneyde, Akdeniz'de 

karlt olmayan endustrilerin yardtmma gonderileceklerdir. Bu tor istisnalar da az degildir. 

Bir dig er ornek de Avrupa Ortak Tarim Politikast 'dtr. Buna gore Topluluk'ta ihtiyact fazlas1 

(71) Time, Ag.e., S: 18. 
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uretim yapan c;iftc;ilere odeme yap11tr, bu ise serbest rekabet ilkesine ters dO§mektedir. 

1988'deTopluluk Komisyonu itatyan Finsider $irketine sermaye problemi ile kar§t kar§rya 

kald1gmdan dart milyar dolarltk yard1mda bulunmas1m onaylamt§ttr. Topluluk teorisyenleri 

ise bu tur zarar eden kurulu§larm tumuyle gozden c;1kar1Imas1d1r. Amerika'Ii t'3msilcilt::. 

(Brukselde ki) Avrupalt'lam 1992'yi yeniden duzenleme ic;in tarihi bir dene~im olelraK 

degerlendirmelerine kar§tn yakmdan baktldtgmda durumun eskisinden b!rfarkt c'.mad1g1 -

dtr. (72) 

7.6. Avrupa Para Birligi Konusundaki Tart1§malar. 

Topluluk lideri Ba§kan Delors'a gore birle§tirilmi§, buyuk bir ic; pazarm iyi 

c;alt§abilmesi ic;in bir on kO§UI gereklidir; Karmonize bir Avrupa para politika~rna yer 

ac;acak kur saglamltgt, Avrupa Para Sistemi son on y1Id1r ki saglamltk kutbu ve denge 
. ~ . 

kuwet olmu§tur. Kuwetlenmesi gerekmektedir ve Avrupa ic;inde para politikalarmm 

birbirine yaktnla§ttrtlmast ic;in onemli bir hedef ve gereksinmedir. ECU, uluslararast odOnt; 

para emisyonunda 3. durumdadtr. Avrupa ortak para birimini daha ileri giderek, gunlOk 

hayatm bir parc;ast yapmak, Avrupa ic;in bag1ms1zltgmm bir aract ve birle§me isteginin 

sembolO durumuna getirmek gerekmektedir. (73) 

Yukartda Ba§kan Delors'un da anlatttklan dogruttusunda, kendisinin en bOyuk 

projesi, ortak bir para birimi ve ortai(bir merkez bankasmm kurulmastdtr. Bu giri§im 

oldukc;a hassas bir noktayla ilgili c;unku Bruksel'deki ekonomistlere gore bir kez arttk 

bag1mlt bir para birimi kullamlmaya ba§lan1rsa doviz fiyatlarm1 ayarlama gucu 

kaybedilecek, para politikalarmda bag1ms1zl1k yitirilecek, Oyeler kendi ic; faiz oranlarm1 

uygulayamayacaklar ve butc;elerindeki eksikleri kendileri belirleyemeyecekler. Topluluk 

uyeleri bu alanda boylesine c;abuk bir geli§meyi kabul etmek istemiyorlar. $u anda gor.:On-

(72) Time, Ag.e., S: 13. 

(73) "1992 Sm1rs1z Avrupa Ortanu", iKV, 64, Eyliil, 1988, S: 16. 
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dOgO kadartyla Oye Olkeler 1992'nin kendilerine uygun gelen bolOmlerini kabul edip, 

llgilendikleri gerisini ise gozard1 ettikleridir. 

Almanya'daEndOstri ve Ticaret Odas1'nmyapt1g1 bir ara§t1rma her on i~adammdan 

dokuzunun Tek Pazar'm faydalarmm zararlarmdan c;ok fazla olacagma inand1klarm1 

gostermi§tir. Buna ragmen tek para ve tek Merkez Bankasi konusunda Almanya c;ekimser 

kalmaktad1r. Bundesbank Ba§kam Karl Otto Phol Topluluk'ta Tek Merkez Bankas1'r.:n 

kurulmasma kar§I c;1kmaktad1r. Bunun Alman ekonomisinin hareket serbestisini 

k1s1tlayacag1rn one surmektedir. Fransa ise Devlet Hazinesi ve Katma Deger Vergisi'nin 

uyumla§ttr1lmas1 konularmda 1992 _projesinde zarara ugrayacagmt iddia etmektedir. 

Fransa devlet gelirlerinin yakla§tk % · 40'mt KDV'den saglamaktadtr ve bu verginin 

Topluluk'ta uyumla§ttr1lmas1 sonucunda y1ll1k 10 milyar dolarlrk kayb1 olacakt1r. (74) 

Para Birligi'ne ortak, bir merkez bankast ve bir para birimine en buyOk kar§t koyma 

lse ingiltere'den geliyor. 

1989 ba§larmda ingiliz Maliye Bakant Nigel Lawson 11Ekonomik ve Parasal birlik, 

en azmdan blr Avrupa Hiikiimetl demektlr. Bu federal bir hukumet bile olsa, siyasal 

blrllgl ongoriir, Avrupa Blrle§lk Devletlerl'ne var1r. Boyle bir !}ey !JU anda gundemde 

deglldlr. 11 sozlerlyle bu konudaki dO§Oncelerini ac;tklamt§ttr. (75) 

Thatcher HukOmeti, AT'nin sadece gumrOk duvarlarm1 indiren, bazt ekonomik 

kolayllklar saglayan, burokrasiyi azaltan, serbest piyasa ekonomisini a~tk bir uygulamayla 

yetinmesini istiyor. Siyasal ve daha kapsamll bir ekonomik bihrlige kar§t koyuyor. 

Thatcher'a gore Bruksel'deki burokratlar ingiltere'yi diger Qyeleri AT Oyeleri gibi 

yonetecegi gorQ§Qnde. Parlamento'nun yerini Bruksel'deki AT Komisyonu'nun alacag1 

(74) Second Thoughts on 1992, Fredehrick Painton, Time, Jan, 89. 

(75) Edip Emil Oymen, Cumhuriyet, 11.11.89. 
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endi§esinde. Bu nedenle de ortak para birimi ve Merkez Bankasi kurulmas1na ::,!!'.·41 !:>..t!t 

AT uyelerinde Avrupa Para Birimi olan ECU ile banka hesab1 ac;mak mumkunken, 

ingiltere'de ECU gec;erli para birimi bile degil. (76) 

Fransa Cumhurba§kanr Mitterand ise Avrupa mali ve Ekonomik birligi projesinin, 
110rtak blr para ve ortak blr Merkez Bankas1 11 rn kac;m1lmaz k1ld1g1rn nc;1klaml§Ci. 

ingiltere'nin kar§I koymasm1 ise §U SOZlehrle kar§lllyor: 

11Madrid'de son zlrvede 1 Temmuz 1990'dan sonra hukumetleraras1 bir 
-< ,, • ·L 

konferans toplanmas1 karar altma ahnmuj bulunuyor. Neden blr konferans? <;iinku 

12 ulke lie karar altma ahnmaya~ _feyler 11, 10 hatta 9 illke ile almabilir. Tabi utmu 

arzulam1yorum. ingiltere Avrupa flkrlne baghd1r. Ancak anla§ma ger~ekle§mezse, 

biz lsteyenlerle blrllkte yururuz. a (77) 

(76) E. Emil Oymen, Cumhuriyet, 11.11 1989. 

(77) Sabetay Varol, Cumhuriyet, 29 Temmuz, 1989. 



VIII. TURKiYE AVRUPA TOPLULUGU iLi$KiLERi. 

8.1. Tiirkiye 'nin A T'na Oye Olma Nedenleri ve A T'den Bekleni:ileri 

Tilrkiye Avrupa Toplulugu'na a§ag1daki nedenlerle Qye olmak ictin ba§vurmw~tur. 

ikinci Dunya Sava§mdan sonra devletler blokla§ma yoluna giderek Dogu Bloku, 

Bat1 Bloku ve Octilncu Dunya Bloku olmak Qzere Oct grupta toplanm1§lard1r. Dogu 

Blokunun ekonomik birimini COMRCON, Bat1 ve Octuncu Dunya ·s1oklarmm ·ekonomik 

birimini ise O.E.C.D., E.F.T.A. ve nihayet Avrupa Toplulugu olu§turmu§tur. Turkiye'nin 

tarihsel geli§imi icterisinde daima Bat1 Blokuna kar§I sempati duymas1 ve NATO ile olan 

ekonomik ve askeri baglar nedeniyle Avrupa Topluluguna Qye olma istegi belirmi§ ve 

bunun ekonomik kalkmmaya buyuk olctilde yard1mc1 olacag1 kams1 uyanm1§t1r. (78) 

AT kuruldugunda Turkiye'nin di§ ticareti ortalama % 60 oranmda AT ile ozellikle 

Federal Almanya ile gerctekle§mekteydi. Eger Turkiye AT'nin d1§mda kal1rsa AT'nin 

uyeferine uygufad1g I gumruk tarifesi indirimferinden yararfanamayacag I ictin di§ ticarette 

buyuk olctilde pazar kayb1 soz konusu olacakt1r. Bu nokta Turkiye'ninAT'yeba§vurusunun 

temel nedenini olu§turmaktad1r. 

1950'1iy11Iarda Turkiye, ithal edilmekte olan sanayi mallarimn parctalar halinde ithal 

edllip Turkiye' de birle§tirilmesi (monte edilmesi) §eklinde yeni bir uretim bictimine 

yonelmi§ti. Boylece i§ctilik gideri yurti~inde kar§1lanacagmdan ithalata ayrilan dovizden 

(78) Rezan Tatbdil, "Ankara Antla!jmasmm 20. yddoniimiinde Tiirkiye-AT ili§kileri", iKV Dergisi, Y.4, Sy. 

42, istanbul, Arable 1984, S: 5-6. 
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tasarruf saglanacakt1 ve zaman i~erisinde par~alarm kademeli olarak yt!it ~iride 

uretilmeleri ger~ekle§ecekti. Ancak ihracat gelirlerinin ithalat harcamalarmt 

kar§1layamamas1 nedeniyle her y1I gidere artan di§ bor~lanma geregi ortaya ~1kmca 

Turkiye en yakm ticari ili§kilere sahip oldugu AT'ye uye olarak AT'nin mali yard1mlanndan 

faydalanmak istemi§tir. 

Son olarak Yunanistan AT' ye uye alma istegi Turkiye' de aym davram§a itmi§tir. 

Qunku her iki Ulke, cografik yerle§imleri nedeniyle hemen hemen aym tar1m Orunlerini ve 

benzer sanayi mallanrn uretmektedir. Bu nedenle de d1§ ticarette §iddetli bir rekabete 

girmi§lerdi. Aym zamanda politik. anla§mazhklar, K1bns sorunu, Ege k1ta sahanhg1 

konularmda Yunanistan AT'yi kendigoru§lerine ~ekebileceg i du§Oncesi Turkiye 'yi AT' ye 

uye olmaya itmi§tir. 

a) Turkiye'nin AT'den beklentileri. 

Geleneksel tar1m urunlerinden ba§ka Turkiye'nin uretim ve pazarlama potansiyeli 

olan sanayi mallarmda da gen el preferanslar sisteminin uygulanmas1. 

Genet preferanslar sistemi c;erc;evesinde Turk Pazarm1 modern imalat mallart 

ithalat1 na ac;mak. 

Mali yard1mlar ve teknoloji transferi ile Avrupa teknolojisinin Turkiye'ye getirilecek 

Turk ekonomisinin sanayile§me ve modemizasyonunun gerc;ekle§tirilmesi. 

Turk i§c;ilerinin Avrupa ulkelerinde c;ah§abilme olanagmm dogmas1 ile Turkiye'deki 

!§sizlik oranmm dO§OrUlmesi ve i§c;i dovizlerinin odemeler dengesi ac;1gma katk1lan. 

Yukanda say1Ian nedenler ve belirtiler aradan gec;en 26 seneden sonra hala 

gec;erlidir ve Turkiye onumuzdeki y11larda Avrupa Topluluguna tam uye olmakta 1srar 
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etmektedir. Ancak gunumuzde Turkiye ic;in pek c;ok ekonomik ve politik dezavantaj 

Turkiye'nin askeri hukumetle yonetilmesinin Roma Anla§mas1na ayk1r1 oldugu gerekc;e

siyle ili§kilerinin Avrupa Toplulugu tarafmdan tek tarafll olarak ask1ya almmas1d1r. 

Ekonomik dezavantajlar ise Avrupa Toplulugunun Akdeniz Politikas1 ile baz1 ruk 

Qlkelerden Avrupa Topluluguna narenciye ihracat1m Turkiye'ye tanman gumruk tarifeleri 

Qzerinden (hatta bazen daha dO§Ok oranlarda) yapabilme hakk1 vermektedir. Ayru §ekilde 

uc;uncu Olkelerle imzalanan ikili ticaret anla§malanyla tekstil mamullerinde de benzer 

uygulamay1 getirmek, buna kar§1llk Turkiye'ye kota s1mrlamas1 koymakt1r. Bu arada 

Yunanistan' m tam Qye olmas1 ile Avrupa pazarlarmdaki rekabette avantaj kazanmas1 da 

dikkate almmalld1r. Aslmda Turkiye'nin 11ortak uye11 oldugu ic;in vergi indirimlexrine ikili 

anla§mall Ulkelerden daha avantajll bir durumda olmas1 gerekmektedir. 

8.2. Avrupa Toplulu{Junun Tiirkiye 'den Beklentileri. 

Avrupa Toplulugunun Turkiye'den beklentileri iki grupta s1mflamak mumkundur. 

Ekonomik yonden: Avrupa Toplulugunun baz1 tar1m urunleri konusunda kendi 

kendine yeterli ve duzenli bir uretime sahip olmad1gmdan tar1msal ihtiyac;larmm bir 

bolOmunu gene! preferanslar sistemi.c;erc;evesinde Turkiye'den saglamay1 amac;lam1§t1r. 

Bunun diger bir nedeni de Turkiye'den tar1m urunu fiyatlarmm diger uretici Olkelere gore 

du§Ok olmas1d1r. 6te yandan Avrupa Toplulugu endustriyel geli§menin bir sonucu olarak 

sanayi mamullerini sunacak doyurulmam1§ pazarlara ve Avrupa c;ok uluslu §irketlerinin 

mali birikimlexrini yatmmlara donu§turebilecekleri ulkelere ihtiyac; duymaktad1r. Aym 

zamanda dll§Ok ucretle ve vas1fs1z i§lerde c;all§abilen Turk i§c;ilerinin c;al1§abilir insan 

gucu az olan Avrupa Toplulugu ulkelerinde istihdam edilmesi de Avrupa Toplulugu ic;in 

cazip goriinmektedir. (79) 

(79) Mustafa Renksizbulut, "Katdma Halinde Tiirkiye'nin ve Toplulugun Yiikiimliiliikleri." i.K. V. Dergisi, 

Y.4, Sy.43. 1987, S: 35-36. 
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Politik yonden: TOrkiye cografik konumu ac;tsmdan Asya ve Avrupa ve dogu ile bac1 

arasmda bir koprO gorevi gordOgOnden, tarihsel geli§imi boyunca stratejik bir oneme 

sahip olmu§tur. 6zellikle bogazlar tarih boyunca gOc;IO devletlerin ilgisini c;ekmi§tir. Bu 

nedenle TOrkiye bat1ya duydugu sempati ile NATO'yaOye olarak ve ekonomik kanatlarda 

yerini almt§ttr. TOrkiye'nin NATO Oyeligi Avrupa Ulkelerinin gOvenligi ve ileride kurulacak 

Avrupa devleti ac;1smdan oldukc;a onemli deger ta§tmaktadtr. 

8.3. Avrupa Toplulu{Juna Kat1/man1n Getirece{Ji Yiikiimliiliikler. 

Kat1lmakla, Avrupa Ekonomik Toplulugu, KomOr ve Qelik Toplulugu (C.E.C.A) ve 

Avrupa Atom Enerjisi Toplulugu (EURATOM) anla§malarma tam Oye olacak olan TOrkiye, 

bu anla§malarm hOkOmlerini topluluk organlarmm kattlma anma kadar almt§ oldugu ve 

alacagt kararlart yonetmelikleri ve bOtunuyle topluluk mevzuat1m, topluluklann tarafoldugu 

ticaret ve l§birligi anla§malanm aynen kabul edecek ve bunlara uyacakttr. Topluluk 

mevzuatmm milli mevzuata OstOnlOgO ilkesi kabul edilecektir. (80) 

Demokrasiye bagll ve insan haklarma sayg11t olmast prensibi ana ilke olarak 

benimsenecektir. Avrupada bart§tn ve hurriyetin muhafazasm1 ve kuwetlendirilmesine 

yard1mc1 olunacakttr. 

Avrupa Toplulugu Olkelerinden ithalatm tamamma gumrOk muafiyeti uygulanacak 

ve her tOrlO miktar k1s1tlamas1 da kaldmlacakttr. Bu yOkOmlOIOgOn tam olarak yerine 

getirilmesi ic;in kattlma anla§masmda belli bir gec;i§ donemi tespit edilecektir. Yunan 

kattlma anla§masmda bir gec;i§ donemi 5 olarak tespit edilmi§tir. TOrkiye bak1mmdan bu 

sOrenin imkan nispetinde uzun tutulmasmda yararlt olacakttr. 

(80) Haluk Giinugur, "Tiirkiye'nin ATye Tam Uyeligi ve Anayasa Hukuku Bakmundan Doguracag1 Sorun

lar" G.0.i.i.B.F. Dergisi. C.2. Sy. 12, 1988, S: 59. 
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Avrupa Toplulugu Ulkelerine ihracatta gumruk vergisi veya miktar k1s1tlamas1 

uygulanmayacakt1r. 

Topluluk Ulkeleriyle mat all§Veri§lerinde en QOk kaymlan Litke ilkesi uygulanacakt1r. 

Topluluk d1§1 Ulkelerden ithalatta Avrupa Toplulugu ortak gumruk tarifesi 

uygulanacakt1r. Turk tarifesinin oxrtak gumruk tarifesine uyumu iQin kat1 Ima anla§masmda 

belli bir geQi§ donemi tespit olunacakt1r. Bu geQi§ doneminin suresi, topluluk Ulkelerine 

kar§I uygulanacak vergi indirimlerindeki sureye paralel olunacakt1r. 

Toplulugun ilQilncu Ulkelere uygulad1g1 di§ ticaret rejimi (Liberasyon k1s1tlamalar) 

Turkiye tarafmdan da aynen uygulanacakt1r. 

Toplulugun geli§me yolundaki Ulkelere uygulad1g1 genel preferanslar sistemi ile 

kar§1llkl1 veya kar§1hks1z tercihli anla§malar Turkiye tarafmdan da uygulanacakt1r. 

Toplulugun serbest rekabet kurallarma uyulacakt1r. Ticari tekellerle uretim ve 

pazarlama §artlari bak1mmdan ayricahklar kaldmlacakt1r. Bunun yamnda rekabet 

§artlarm1 bazen devlet yard1ml~ma ve koruma tedbirlerine son verecektir. 

Turkiye, Avrupa Toplulugu ortak tarim politikas1 icaplarma uyacakt1r. Ortak piyasa 

kurulu§larma ili§kin yonetmeliklere ve kararlara gore, Turk Tarim Sektoru yeniden 

duzenlenecek, Qretim, te§Vik onlemleri, fiyatlar Ve pazarlama yonunden uyum 

saglanacakt1r. (81) 

(81) Aydemir Alpkaya, "Tiixrkiye AT Ortakhgmda c;;oziim Bekleyen Sorunlar." 
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8.4. A T'na Oye/igin Etkileri 

(Toplulugun YOkumlOIOkleri ve Turkiye'ye tanmacak haklar) 

TOrkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulugu arasmda gumruk birligi tam olarak 

gerc;ekle§tirilecektir. Turk mallannm topluluk Olkelerine giri§inde gumruk muafiyeti ve tam 

llberasyon uygulanacakttr. Boylece Avrupa Topluluguna ihracat1m1z c;ok elveri§li bir durum 

saglanmt§ olacak ve bize rakip olan Olkelerle (ispanya, Portekiz, Yunanistan) rekabet 

§ans1m1z artacakt1r. 

Turk i§gucunun topluluk Olkelerinde serbest dola§tm gerc;ekle§tirilebilecektir. Turk 

l§c;llerinln topluluk Olkelerlnde serbest ve e§it §artlarla (Ocretler ve sosyal guvenlik vs.) 

c;alt§masma musaade edilecektir. Ancak ozellikle Almanya'nm muhalefeti bu konuda 

gecikmeye yol ac;abilecek ve bir gec;i§ doneminl gerektirecektir. 

Turk vatanda§larmm topluluk Olkelerine yerle§mesine, i§yeri ac;masma ve 

serbestc;e ~t§masma musaade edilecektir. Hala uygulanmakta olan k1s1tlamalar 

tamamen kaldmlacakt1r. 

Turkiye toplulugun mali yardtm imkanlarmdan ve Avrupa Yatmm Bankasi 

kredilerlnden yararlandmlacakttr. Topluluk kaynaklarmdan Oye Olkelere (ozellikle 

Yunanlstan, irlanda ve italya'ya) yap1lan y1ll1k odemelere baktlarak ve Turkiye'nin 

ekonomik ve sosyal durumu da gozonunde tutularak kat1lma halinde Olkemizin Cl§ag1daki 

mlktarlaxrda y1lltk yarar saglayabilecegi tahmin edilmektedir. (82) Tanmla llgili FEOGA 

fonlarmdan destekleme ve gell§tirme yard1m1 olarak 1 milyar $, Bolgesel kalkmma 

Fonundan 200 milyon $, Sosyal Fonundan 100 milyon $ diger butc;e imkanlanndan olmak 

(82) i.K. V. Averupa Toplulugunda i§<;ilerin Serbest Dola.Jium Nas1l Sagland1. i.K. V. No. 21, istanbul, Haziran 

1986, S: 25. 
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Qzere toplam olarak 1 milyar 400 milyon $ civannda y1ll1k yarar saglanmas1 murr.:CG. 1 

gorulmektedir. Aynca kalkmma projelerimiz ic;in Avrupa Yatmm Bankasi kredilerden geni§ 

olc;Qde yararlanmam1z mumkun olacakt1r. 

Turkiye topluluk organlarmda tam uye s1fat1yla ve e§it §artlarla temsil olunacak ve 

topluluklarm yonteminde e§it hak sahibi olacakt1r. Avrupa Parlamentolarmda, Topluluklar 

Konseyinde, Ekonomik Sosyal Komitede, ilmi ve Teknik Komitede Turk temsilcileri 

bulunacakt1r. Aynca Adalet Divamnda 1 Turk hakim bulunacakt1r. Murak1plar Divanmda 

da 1 Turk uye bulunacakt1r. Bundan ba§ka topluluklarm kurulu§larmda da uygun say1da 

Turk memur ic;in kontenjan aynlacakt1r. (83) 

8.5. Tiirkiye AT Ortak/1g1 Organ/an. 

Ortakhg1m1z1 tesis eden Ankara Anla§mas1 ile ortakhk rejiminin uygulanmas1m ve 

gittikc;e geli§mesini saglamak amac1yla baz1 organlar kurulmu§tur. 

8.5.1. Ortak/1k Konseyi 

Ortakhgm yetkill karar orgam ortakhk konseyidlr. Ortakhk konseyi bir taraftan Turk 

hukumetl dlger taraftan topluluga dahil hukumetlerin ve topluluk konseyi ile komisyonun 

temsilcilerinden kuruludur. Konseyde Turkiye ile toplulugun birer oyu vard1r ve kararlar 

oybirligiyle ahmr. Ortakhk konseyi, bakanlar seviyesinde veya bOyukelc;iler seviyesinde 

toplamr. Ortakhk amac;lannm gerc;ekl0§tirilmesi ic;in ortakhk anla§mas1 ile ona mustenit 

protokollann ongordugu hallerde konseyin karar yetkisi vard1r. Bundan ba§ka ortakhk 

konseyi belli arahklarla ortakhk rejimine ili§kin uygulama sonuc;larm1 inceler ve yararl1 

tavsiyelerde bulunur. Taraflar ortakllk konseyi kararlarmm gerektirdigi tedbirleri almakla 

(83) T.C. Diljiljleri Bakanhg1 Avrupa Topluluklan Biirosu, Katma Protokol, Ankara, 1973, S: 14. 
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yukumludur. Ortakltk konseyi Ba§kanltg1, altt§ar ayltk sureler iyin, TCtrkiye ile Avrupa 

toplulugu temsilcilerimizden blri tarafmdan stra ile yap11Ir. (84) 

8.5.2. Ortak/1k Komitesi 

Ortakltk Konseyi gorevlerinde yard1mc1 olmak ve ortakltk anla§masmm 1y1 

yurutulebilmesi iyin gerekll l§birliginin devamltltgtm saglamak Ctzere, Ortakltk Konseyi 

karart lie bir Ortakltk Komitesl, Ortakltk Konseyine benzer bir kurulu§ta olup, teknisyenler 

seviyesinde gorev yapar. (85) 

8.5.3. Tilrkiye AT Karma Parlamento Komisyonu 

Ortakhk anla§masmda, Avrupa Parlamenteor Asamblesi ile Turkiye Buyuk Millet 

Meclisi arasmdaki i§birliglnin saglanmas1 ongorCtlmu§tCtr. Bu amayla kurulan karma 

parlamento komisyonu Avrupa Parlamentosu ile Turkiye BOyOk Millet Meclisinden seyilen 

18'er uyeden meydana gelir. Topluluga Yunanistan'm kattlmasmdan sonra, 1981'den 

itibaren taraflarm uye say1s1 20'~r olmu§, 1986'dan itibaren de ispanya ve Portekiz'in 

kat1lmas1yla birlikte de 24'er olmu§lard1r. Karma Parlamento Komisyonunun gorevi, 0 

rtakltk Konseyinin kendisine sundugu y1ll1k Faaliyet Raporlarmt incelemek ve ortakl1ga 

ill§kln konularda goru§ alr§veri§lnde ve tavslyelerde bulunmakttr. Bu kurulu§ normal 

olarak y1lda ikl defa toplamr. (86) 

(84) Mustafa Renksizbulut, "1980 itibariyle Tiirkiye Avrupa Toplulugu Ortakhk in§kileri." 

(85) A.g.m. S:_Jl. 

(86) Mustafa A§ula, "ATnin Di§ Politikas1 ve Tiirkiye AT ili§kileri" Tiirkiye Ticaret Sanayi, Deniz Tiearet 

Odalan ve Ticaret Bohrsalan Birliginde diizenlenen, AT ve Tiirkiye in§kileri Semineri'ne sunulan tebligi, 

Ankara, 5-7 Ocak 1988, S: 88-89. 
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8.6. Tiirkiye AT ile ili!Jkileri 

Osmanh imparatorlugu doneminde tanzimat ile ba§layan bat11tla§ma hareketlexri 

Cumhuriyetin ilanmdan sonra htz kazanm1§ ve gerc;ekle§tirilen devrimlerin hemen 

hepsinde batmm derin izleri gorulmO§tOr. Harf ink1tab1, §apka ink1tab1 ve saltanatm 

kaldtr1lmas1 gibi temel ink1taplann gerc;ekle§tirilmesi ve bu devrimlerin yerle§tirilmesini ~ok 

partill siyasi hayata gec;i§ izlemi§tir. Demokrasiye gec;i§le birlikte ekonomik ve siyasi 

yonden bat1ya ve bat1t1la§maya kar§t duyutan llgi artmt§ ve Avrupaltla§mak veya 

Battltla§mak kavramlart ekonomik geli§mi§likle ayrn antamda kullarnltr olmu§tur. TOrkiye 

bat1ya duydugu ilginin somut ifadesi.olarak 1952'de Kuzey Atlantik ittifak1na (NATO) ve 

1960 Ekonomik i§birligi ve Kalk1nma Te§kilat1 (0 .. E.C.D) Oye olarak batt dOnyasmdaki 

kurumlar i~erisinde yerlni almt§ttr. 

Bilindigi gibi 25Mart1957 y11tnda 6'1arolarak adlandmlan Avrupa Olkeleri (Fransa, 

itatya, Almanya, Hollanda, Luxemburg, Belc;ika) imzaladtklan Roma Anla§mast ile Avrupa 

Ekonomik Toptulugunu kurdular. Bundan 8 ay sonra ise TOrkiye'deAdnan Menderes yeni 

blr hOkOmet kurdu. HOkOmet programmda Ortak Pazar'la yakm ili§kiter kurarak, orda 

yerimizl alma kararmdan ve azminden bahsedilerek §U gorO§lere yer verlllyordu: 

11Avrupa iktlsadl entegrasyon hareketlerl fevkalade §Umullu blr §ekilde 

gell§mektedlr. Turklye de Avrupadakl slyasl ve askerl te§kilatlarda faal onemll blr 

uye oldugu l~ln bu ekonomlk butunle§me hareketleri dt§mda kalamaz. Avrupa 

mufterek pazar1 lie yakm lll§kller kurulacakt1r. 11 (87) 

GoruldugO gibi Menderes Hukumeti'nin programmda Avrupa Toplutugu'na Oyelik 

onemli bir yer tutuyordu. ~oyte kl; 

(87) Tiirk Sanayiciler ve i§adamlan Demegi, AT Uzerine Gfirii§ler ve Yakl~amlar, Yaym no: TOSiAD. Tn7 

12.50, istanbul 1977, S: 42-43. 
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Avrupa Toplulugu ba§vurmanm Yunanistan'm izlenmesi fikrinden c!9 ba~ka !Jir 

anlamt vardt. Demokrat Parti, 1950 seQimleri ile iktidara gelince CumhuriyEh H&lh 

Partisi'nin devletQi tasarrufa onem veren politikasmt b1rakt1, ozel sektore daha agtrltk 

veren bir politika izleyerek, geni§ yatmmlara girdi. Ancak bu politika belirli bir plan 

QerQevesinde uygulanmad1g1 ve yeterli doviz geliri olmamast nedeni ile 1953-1954'de 

ekonomide ilk stkt§malar kendini gostermeye ba§ladt. Doviz borQlanarak elde ediliyordu. 

Darbogaz giderek artarken, IMF, Dunya Bankasi, OECE'nin (§imdiki OECD) basktlart 

artmaya ba§lamt§tt. Turkiye arttk borQ verilmemesi gereken Ulkelerin ba§mda yer 

altyordu. 

Ve nihayet Turkiye 1958'de iflas masasma yatmldt. Turk Lirast bir zamanlar altm 

degerinde iken, ilk defa devalUe edilerek 1 dolar 2.80 TL' den 9 TL 'ye du§Oruldu. Ardtndan 

dt§ borQlan dondurma ve odemeleri erteleme yani konsolidasyon goru§meleri ba§lat1Id1. 

Ekonomideki bu QOkU§, k1sa zamanda sosyal Qalkant1lara da neden oldu. ini§in h1zland1g1 

1959'daAvrupa Toplulugu'naba§vuru "Vent Kredl-Borc,t kaynag1 bulma" aQtsmdan DP 

iktidart IQin biQilmi§ bir kaftandt. (88) 

Avrupa Toplulugunun kurulmasmdan hemen sonra Turkiye Topluluga Qye olma 

fikrini hukumet programma altrken, Qye olmayan Avrupa Qlkelerinde durum ne idi? Onlarm 

Avrupa Topluluguna bakt§ aQtst nas1Id1? Avrupa Topluluguna girip girmeme konusunda · 

Turkiye gibi lstekli miydiler? yoksa bunun tam tersi mi soz konusuydu? Her §eyden once 

kurucu 6 Ulkenin dt§tnda kalan Avrupa iilkeleri olay kar§tstnda pek de iyimser degildiler. 

En ba§ta ingiltere Avrupa Topluluguna kar§t Qtktyor ve gerekQelerini §Oyle s1raltyordu: 

0 Benim zaten Amerika lie ozel ilifkllerim var, ayr1ca bag1ms1zllklar1m kazanan 

somiirgelerim ve halen devam eden samiirgelerden olupn inglliz Uluslar Toplulugu 

var. Ben bu toplulugun llderlylm. Onun ic,tln Ortak Pazara girmem 0
• (89) 

(88) Mehmet Ali Birand, Tilrkiyenin Ortak Pazar Maceras1, 3. Bask1 Milliyet Yaymlan, istanbul 1986, S: 54-55. 

(89) Jeen-Fran~ois Denrov, Ortak Pazar, <;ev.Semih Tiryakioglu. Varllk Yay. istanbul 1981, S: 78-79. 
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ingiltere Avrupa Topluluguna boyle bir gerekQe ile kar§I Qlkarken iskandinav 

Ulkeleri de butCmle§me taraftan degildiler. Geleneksel tarafs1zltklan nedeniyle isveQ ve 

isviQre siyasal duzeni izin vermedigi iQin de Avrupa Topluluguna kat1Im1yordu. 

Bir Avrupa Otkesi olan Yunanistan ise yukanda sayd1g1m1z Olkelerin tam tersine 

8 Haziran 1959 tarihinde ortakltk iQin resmi ba§vurusunu yaptt. Hemen ardtndan 

Temmuz'un 31'inde ise TOrkiye ba§vurdu. Yunanistan'tn topluluga resmen ba§vurmast 

kurulu§undan itibaren Avrupa Topluluguna kar§I bir sempati besleyen TOrkiye'yi harekete 

geQirdi. Boylece Turkiye resmi olarak ilk ortakltk ba§vurusunu gerQekle§tirmi§ oldu. 

Avrupa Toplulugu Bakanlar Konseyi Yunanistan ve Turkiye ortakltk ba§vurulanm 

11 EylUl'de buyuk bir heyecan ve sevinQle kabul etti. Ba§vurudan 2 ay sonra 28-30 EylUI 

tarihleri arastnda Avrupa toplulugu, Avrupa komisyonu ile Turkiye arastnda ilk haz1rltk 

gorO§mesi yap1ld1. Turkiye 22 y1Ida gerQekle§tirilecek bir gumruk birligi, hedef olarak tam 

uyelik Avrupa Toplulugu Bakanlar Konseyi ve Avrupa Komisyonunun Qalt§malartna 

kat1lmay1 onerdi. Bu oneriyi 2-4 Arahk'ta duzenlenen toplant1da ele alan Avrupa 

Toplulugu Turkiye ile tam Qye olmadan konsey ve Komisyon gibi organlara kat1lmayaca

gm1 bildirdi. 

Turkiye Avrupa Toplulugu ill§kileri bu dogrultuda devam ederken, 1 Mart 1960'da 

yaptlan Avrupa Toplulugu Dt§ i§leri Bakanl1g1 Konseyi toplanttstnda Avrupa Komisyonuna 

Yunanistan ile resmi ortakltk muzakerelerine ba§lama direktifi verildi. Bu haberTurkiye'de 

§Ok etklsl yapt1. <;unku Turklye Yunanistan'dan bir adtm geride kalmt§tt. Nitekim 17 

Mart'ta devrin Dt§ i§leri Bakan1 Fatin RG§tu ZORLU, kurucu 6 Ulkenin buyukelQilerini 

davet ederek sert bir memorandum verdi. "Yunanistan lie muzakerelere ba!jlamrken 

Turkiye' nln _gerlde b1rak1lmas1 kabul edllemez" dedi. {90) 

(90) Birand, Ag.e. S: 64. 
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Turkiye'nin bu sert Cjlkl§I Avrupa toplulugunda §8§kml1k yaratt1. Bunun uzerine 

Turkiye ile ne tip bir anla§ma yap1Iabilecegini incelemek amac1yla bir Komite kuruldu. 

Komitede c;1kan gorO§ aynllg1 serttart1§malara neden olurken, Turkiye'ninYunanistan gibi 

ag1r yukumlUIUkler altma giremeyecegini ileri surdOier. 

Oye Olkeler ise Turkiye'nin istedigi bir §emay1 reddetmenin politik ve psikolojik 

sakmcalar doguracagma dikkat c;ektiler ve sonunda bu sakmcalan goz onune alan Avrupa 

Toplulugu Turkiye ile ara§t1rma gorO§melerinin tamamland1gm1 soyleyerek resmi 

muzakerelere gec;ilmesini kararla§t1rd1. Turkiye ile de Yunanistan gibi gumruk birligi 

yap1Iacak ancak suresi ve ortakllgm bic;imi Yunanistan'm aksine ilerideki bir tarihte 

belirlenecektir. 

Bu karann uzerinden henuz iki hafta gibi k1sa bir sure gec;mi§ti ki, 27 May1s ihtilali 

oldu. Ve Avrupa Toplulugu ile ili§kiler durdu. 

27 May1s 1960'da Turk Ordusu Cumhuriyet tarihinde ilk kez yonetime el koydu. 

Darbe ile birlikte her§ey allak bullak oldu. Herkesin kafasmda "Turkiye nereye gldiyorx? 

Ne olacag1z? 11 gibi sorular vard1. Dogal olarak Avrupa ve Avrupa Topluluguna uye Olkeler 

de geli§meleri yakmdan lzliyorlard1. Ordu'nun yonetime el koymas1 ile sadece siyasal 

hayat degil, ekonomi de olumsuz yonde etkilenmi§ti. 

Konumuz geregi 27 May1s ihtilalinin Turk siyasal ya§ammdaki etkilerinden ziyade 

TOrkiye-Avrupa Toplulugu ili§kileri Ozerinde duracag1z. 

Ekonomi bu ant degi§iklik uzerine sars1Im1§t1. Piyasa tamamen durmu§, ozel sektor 

yatmmlara ara vermi§ti. Herkes ihtilal sonras1 ba§lat1Ian soru§turmalarm sonucunu 

merakla bekliyordu. Kadrolartemizleniyor, yerine ihtilallerin kadrolar1 getiriliyordu. Nitekim, 

dt§ l§leri de bu temizlemeden paym1 ald1. Baz1 buyukelc;iler Zorlu'cu (ihtilal oncesi 01§ 

i§leri Bakan1 Fatin RO§tO Zorlu) diye sm1flandmlarak, merkeze alm1rken, yeni ki§iler kilit 



- 96 -

yerlere yerle§tirillyordu. Ancak di§ l§lerinin temel gorO§Gnde hic;bir degi§iklHt olmad1. 

Ozelllkle Ortak Pazar konusunu hlQ klmse yeniden gundeme getirmeyi gaze alam1yordu. 

Zira Avrupa Toplulugu demek. bat1 lie lli§kl kurmak demekti. 

01§ destege buyuk ihtiyac1 olan yeni yonetim Amerika'rnn destegini saglamasma 

kar§m Avrupa'nm kayg1lanrn giderememi§ti. Ve surekli sec;imlerin 1127 May1s 1961'de 

veya en gee; 29 Eklm'de yap1lacag1 11 ve tekrar demokrasiye gec;ilecegi soyleniyor. Bu 

§ekilde ku§kU dag1t1lmaya c;all§1l1yordu. 

Aynca d1§ l§lerl MBK (Milli Birlik Komitesi)'ni zorlamas1yla hukumet programma 

Avrupa Toplulugu lie ilgill §U llglnc; sozler eklendl: 

• 
11Miifjterek Pazar'a katllmak lc;ln bafamu} olan c;ahfjmalara devam edecegiz. 

Vent lk.tlsadl, tlcarl ve mall reformlar Mufterek Pazar'a lltlhakk1m1z1 kolaylafttracak 

unsurlard1r. Siiratle kalkmmam1z1 talan edecek, yenl kurulmakta olan sanaylmlzln 

hlmayeslnl mumkun kllacak, fakat aym zamanda Mufjterek Pazar anlafmasmm 

mukelleflyetlerlne de tedrlcen lntlkal etmemlzl saglayacak esaslarm 6' larla tesbltlne 

c;allf1lacakt1r. Hiikiimetlmlz, yabanc1 sermaye yatmmlarm1 en s1hhatll dtf yard1m 

kaynag1 telakkl etmek.tedlr. Bu bak1mdan yabanc1 sermayeyl tefvlk lc;ln gayret 

sarfedllecek ve Tiirklye • dekl yatmm lmkanlarm1 yabanc1 sermayedarlara tamtmak 

iizere liizumlu te!}kllatm kurulmasma c;ahf1lacakt1r." (91) 

Bu o gunlerin §artlan ic;inde Avrupa Topluluguna ve Avrupaya verilecek en gec;erli 

guvence ldl, ihtilal sonrasmda kurulan hukumetin tek hedefi vard1: Bigr an once Avrupa 

Toplulugunun dondurdugu lll§kilerl kurup, masaya oturabilmek. Ve Turkiye' nin buyuk 1sran 

kar§1smda Avrupa Toplulugu, 14 Ekim 1960'da bir enformasyon toplant1s1 yap1lmas1rn 

kabul ettl. 

(91) Milliyet Gazetesi, 11 Temmuz 1960. 
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Avrupa Toplulugu, askeri yonetimle konu§uyormu§ ya da bu yonetimi ona1 .1 

yormu§ anlammm c;1kmamas1 ic;in c;ok dikkatli davranryordu. Toplantrda Turk Heyeti'nin 

de haztr oldugunu ac;1klad1. 

17 Ekim'detoplanan Avrupa Toplulugu Bakanlar Konseyi, beklemeyi daha uygun 

bulduklarmr ve saptanmt§ tum gorO§meleri ertelediklerini ac;1klad1. 

Bundan sonra Turkiye-Avrupa Toplulugu ili§kileri bir duraklama donemine girdi. 

Fakat Turkiye Yunanistan' dan geri kalmamak ic;in sOrekli olarak c;e§itli isteklerde 

bulunuyordu. Nitekim Avrupa Toplulugu, TOrkiye konusunda bir karar verememenin 

s1kmt1s1m ya§ryordu. Avrupa Toplulugu Bakanlar t<onseyi sonunda ~omisyo 'nun onerisini 

dikkate alarak 20 Mart 1961'de 2 sec;enekli bir oneri sundu: 

1. Sec;enege gore; 5 y11l1k bir ticaret anla§masr ardmdan da Turk ekonomisi 

lstenllen seviyeye ula§trsa, gumruk birligi anla§masr yap1lacakt1. 

2. Sec;enege gore ise; kalkmmaya yardrm anla§masr yap1lmas1 ongorulOyordu. 

Avrupa Toplulugu, bu lki sec;enek ile Turkiye'yi kusturerek ili§kilerin dr§ma 

itebilecek yakla§rmdan kac;rmyor, karara varmakta acele etmek istemiyor, bu §ekilde 

zaman kazamyordu. 

Avrupa Toplulugu'nda bunlar olup biterken bakallm Turkiye'de durum neydi? 

Gazetelerin sutunlarrm ic; geli§meler kaplad1g1 ic;in kamu oyu Avrupa Toplulugu ile 

ilgili bir _satrr yaz1 dahi okuyamryordu. c;unku, Ortak Pazar tartr§malarr kapall kaprlar 

arkasmda yaprllyordu. Ordu sec;imlerin yaprlmasmdan ba§ka bir yolun bulunmad1g1m 

gormO§, Ekim aymdasec;lmin yap1lacag1nr duyurmu§tu. Bu aradaAdalet Partisi Demokrat 

Partinin mirasma oturabilmek ic;in var gucuyle c;all§ryordu. 
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BOtOn bunlar olup blterken, Meclls 'te de bazt gell§meler gaze c;arp1yordu. Meeela, 

Dt§ i§lerl Bakanhg1'mn yetkllerine birtaktm smtrlamatar getirildi. Boylece dt§ ekonomik 

konularda TOrkiye'yl temsll etme ve mOzakereleri yOrOtme yetkileri D•§ i~il 

Bakanhgmdan almtp, Mallye Bakanhgma veril di. HOkOmetin ise, Avrupa Toplu' :gu 

konusunda resml tutum adma hl<1blr §SY yoktu. Ot§ i§leri Bakanltgt lie Mallye Bakanh~v 

arasmdakl suregelen c;ekl§me, Avrupa Toplulugu polltikas1 lie llgili karga§ay1 daha da 

artt1rd1. 

9 Temmuz 1961'de YUNANiSTAN Atlna'da Avrupa Toplulugu lie ortakhk 

anla§masmt parafe ettl. Bunun Ozerlne TOrklye, Avrupa Toplulugu Qyesi olan tum 

Ulkelerln ba§kentlerlnl blrer memorandum vererek Yunanlstan lie anla§ma yaptlmasma 

ragmen, TOrkiye lie resml nltellkll blr gorO§menln ba§lat1lmam1§ olmastrn protesto etti. Bu 

arada, TOrklye'nin Gumruk Blrllglnden ba§ka bir modell kabul edemeyeceglnl de bildirdi. 

TOrklye 1962 ytlma gerek slyasi, gerekse ekonomik sanctlarla girdi. 14 Ekim 

1961'deyaptlan sec;lmde Cumhuriyet Halk Partis! 174, Adalet Partis! 157, CMKP 52, YTP 

65 mllletvekill c;tkarabllml§tl. Zorunluluklardan dogan Cumhuriyet Halk Partisl-Adalet 

Partis! Koalisyonu lie gec;I§ donemi ba§lat1ld1. 4-5 Mart 1962'de TOrkiye yeni bir 

memorandum lie Avrupa Toplulugunu resmen muzakereye c;ag1rarak hedeflnln Gumruk 

Blrllgl oldugunu tekrarladt. 

Turkiye'nlnbu 1srarh tutumu kar§tsmdaAvrupa Toplulugu konseyl 24 Temmuz'daki 

toplant1s1nda Turklye'dekl demokratlk gldl§l destekleyebilmek amac1yla aralannda gec;ici 

otomatlk olmayan lkl donemli blr Gumruk Birliglne giden bir anla§ma IQln Turkiye ile 

resmen muzakerelerin ac;1lmasm1 kararla§ttrdt. Boylece lhtilal ile dondurulan Turkiye

Avrupa Toplulugu lll§kllerl tekrar canlanma sureclne girdi. 

1963 y11t ic;lnde devam eden Turklye-Avrupa Toplulugu arasmdaki muzakereler 12 

Eyl011963'de Ankara'da imzalanan ortakhk anla§mast ile mutlu sona ula§tt. 
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8.7. AT ile Ortakllk Yaratan Anla§ma, Ankara Anla§mas1. 

Ankara Anla§mast ile Turkiye-Avrupa Toplulugu ili§kileri yeni bir doneme girerken 

anla§mayt parafe eden zamanm Ba§bakarn ismet inonu'nun bu anla§ma ile Tijrkiye'nin 

ne gibi yQkumlUIUkler altma girdiginin farkmda olmayt§t c;ok ilginc;tir. 

15 Mayts 1963'de yaptlan bir toplanttda gec;en §U konu§malar bunun en ac;tk 

ornegidir. 

11 inonu taraftarlar1 dinledikten sonra sorar: 

* Benlm ba§1m1 derde sokuyormu§Sunuz glbl bir hissim var, bana llerideki 

yukumlulUklerlmlzin ne olacag1m soyleyin. 

* Pa§am bu Ilk donemde hie; blr yilkumlUIUgumuz yok. Be§ yll sonra ko§ullar 

uygunsa haz1rllk donemlnln ko§ullarm1 saptayacag1z. Blzlm §imdi yapt1g1m1z·sadece 

Avrupaya kanca atmak o kadar. 

Bu benzetme pa§amn hofuna gltml§tl. 

*Bu lyl Bat1 Avrupa'ya kanca atmamn zarar1 yoktur. Ancak, llerlde yilkumlU

IUklerl ta§1yamayacak duruma gelirsek, elim ayag1m baglanacak m1? 

* Hay1r pa§am, lstedlgimiz zaman bu anla§may1 durdurablllriz. 

* Oyle lse oldu. Getlrin parafe- edeylm. 11 (92) 

(92) Birand, Ag.e., S: 44. 
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Bu konw~malardan da anla§tld1g1 gibi TOrkiye-Avrupa Toplulugu ile Ortai\i1k 

Anla§mast imzalarken bu anla§manrn TOrkiye 'ye ne getirip, ne goturecegini, yGk•:'.!mlC!luk

lerin altmdan kalktp kalkamayacag1m1z konusunda elde hi~bir ciddi ara§ttrma yoktu. 

TOrkiye Avrupa Toplulugu macerasmda "Avrupa'ya kanca atabilmek" i~in giriyordu. 

12 EylOI 1963'de TOrkiye ile Avrupa Toplulugu arasmdaki Ankara Anla§mast 

gorkemli bir torenle imzalandtktan sonra clay Turk kamuoyuna gazete man§ct!eriria ~o;:~a 

yans1yordu. 

Cumhuriyet : Ortak Pazar'a Girdik 

Milliyet : Arttk Avrupal1y1z 

HOrriyet : 22 Ytl Di§inizi S1km, Avrupa'daAlt§veri§ Yapabileceksiniz. 

TOrkiye'de bayram havast sOrerken Yunan bastnr ate§ pOskOrOyordu. 

.. ..,. 
Yukartda Ankara Anla§mast' nr n oncesi ve sonrast nda geli§en bazt ilginc; olaylardan 

ornekler verdik. $imdi ise Ankara Anla§mast'nm perdesini §oyle bir ahralay1p detaylartnr, 

neleri kapsaytp kapsamad1g1nr inceliyelim. 

Ankara Anla§mast ozOnde •iGumrilk Blrllgl'ne G~if" anla§mastdtr. Ancak 

kapsad1g1 hOkOmler goz onOnde tutuldugunda, anla§mada yalnrzca bir GOmrOk Birligi fikri 

ile yetinilmedigi, uzun tam bir ekonomik butunle§me amacmm gOdOidOgO gorOimektedir. 

Anla§may1 inceledigimizde dogrudan dogruya "Gilmrilk Blrligi"ni ilgilendiren hOkOmleri 

§oyle s1ralamak mumkundur. 

* GOmrOk indirimleri, 

* Ortak gumrOk tarifesine uyum, 

* Uberasyon ve kota geni§letmeleri. 
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Klasik gumruk birligl prensipleri d1§ma c;1kan ve mutlak butunle§meye yol ac;acak 

olan anla§ma hukOmleri §U ba§ltklar altmda toplayabiliriz. 

*Para ve maliye politikalannm yakmla§ttr1lmas1 ve sonunda birle§tirilmesi amac1, 

* Sermaye hareketlerinin kolayla§tinlmas1 egilimi, 

* Genel olarak d1§ ticaret ve di§ ekonomik ili§kiler ile ilgili politikalann entegras

yonu fikri, 

* Kar§Illkll i§ edinme ve ikametin serbestle§tirilmesi amac1, 

* Verilen sOreler sonunda tam Oyelik soz konusu olduguna gore Avrupa Toplulu

gunun 11Politik Cat1s1 Altmda 11 bOtOnle§me amac1. 

Ankara Anla§mas1 lc;erdigi hOkOmler ile Turk Ekonomisinin geli§me c;izgisini 

belirlemi§ oluyordu. Turk Ekonomisi uzun donemde Avrupa Toplulugunu tamamlayan bir 

ekonoml §eklini alacaktt. Be§ ytlhk haz1rhk donemi sonunda vartlan gec;I§ donemi ile 

birlikte TOrkiye GOmrOk Blrligi'ne bagh yOkOmlOIOklerini yerine getirmeye ba§lam1§ 

olacakt1. 

8.8. Haz1r/1k Donemi 

TOrkiye 1964 y1hrnn Araltk aymda yOrOrlUge giren Ankara Anla§mas1 ile Avrupa 

Ekonomik Toplulugunun aday Oyesi oldU. Bunun uzerine tam uyelik ic;tin hazirhk ve gec;i§ 

olmak Ozexre iki on lntibak donemi belirlendi. Boylece be§ y1I surmesi gereken haz1rhk 

donemi ba§lam1§ oldu. 

Haz1rhk doneminde TOrkiye herhangi bir odun vermedi. Aksine tek yonlO olarak 

baz1 avantajlahr bile saglad1. Haz1 rh k doneminde TOrkiye' nin gec;ti§ donemirrdeki yOkOmlO

IOklerlne haz1r duruma gelmesi amac1 gOdOldu. 1964-1972 Doneminde TOrkiye Ekonomi

si'nin Avrupa Topluluguna entegrasyonunu saglayacak yonde olmad1. Sanayide degi§ik 

uretlm alanlanna yap1lan ve gorOnO§te ithal ikamesi diye adlandinlan bir yap1ya donQ§Om 
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c;izgisi ic;ine girildi. Gerek birinci 5 y11I1k gerekse ikinci 5 y11I1k kalkmma planlarmda, AvrutJu 

Toplulugu ile entegrasyon goz onunde tutulmadr. 

Haz1rlrk donemi ic;inde Turkiye'nin Avrupa Toplulugu'ndan saglad1g1 lC::unler §U 

§ekilde ozetlenebilir: 

* Donemin ba§lamasr ile bazr Turk ihrac; mallarr beligrli kotalar ic;inde indifimler 

tanmd1. Miktarlar daha sonra arttmld1. Bunlar arasmda tutun, Ozum, fmdrk, incir gibi 

geleneksel mallar ba§ta geliyordu. Daha sonra buna baz1 dokuma urunleri de eklendi. 

* Avrupa Toplulugu Turkiye'ye 174 milyon dolarlrk kredi aldr. 

* Ba§ta Bat1 Almanya olmak Qzere Avrupa Toplulugu Qyelerine i§c;i gonderilmesi 

bak1mmdan kolayllklar getirildi. 

Haz1rllk doneminin normal olarak 1969'da sona erip, gec;i§ doneminin ba§lamast 
'· 

gerekirken maalesef bu gerc;ekle§medi. Gec;i§ donemi hukumlerini belirleyen Katma 

Protokol 23 Kas1m 1970'de imzaland1. Ancak 1 Ocak 1973'de yururluge girdi. Aradaki 

bo§luk ise Gec;ici Anla§ma ile yurutuldu. 

·• 
$imdi de haz1rlrk doneminin ba§mdan, gec;i§ doneminin resmen ba§lad1g1 1 Ocak 

1973'e kadarki sure ic;inde Avrupa Toplulugu ile yap1lan ticaretimize bir goz atalrm: 

Bu donem ic;inde Avrupa Toplulugu ile yap1lan ticaretin TOrkiye'nin toplam ticare!i 

lc,tlndekl pay1 artt1. Ancak bu art1§ daha c;ok TOrkiye'nin Avrupa Toplulugundan ithalatr 

§eklinde ortaya c;1km1§t1. 1963'de TOrkiye 'nin toplam ihracat1 ic;inde Avrupa Toplulugunun 

pay1 % 38 iken, 1972 sonunda % 39.2'yed0§t0. Aym donemde Turkiye'nintoplam ithalat1 

ic;inde Avrupa Toplulugunun pay1 % 28.5'ten % 41.B'e c,t1kt1. 
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8.9. Gegi§ Donemi. 

8.9.1. 1973-1975 Donemi 

Gec;i§ donemi ile birlikte haz1rltk doneminden farkh olarak Turkiye Avrupa 

Topluluguna odun vermeye ba§ladt. Katma Protokole gore gec;i§ donemi ic;inde Turk 

sanayi iiriinleri iqin §U yukiimliiliikleri yerine getirecekti. 

* Gumruk indlrimlerl 

* Ortak gumruk tarifesine uyum 

* Avgrupa Toplulugu ic;in kota geni§letmesi ve liberasyon orantntn arttmlmast. 

Buna kar§tltk Avrupa Toplulugu bazt istlsnalar dl§tnda, Turk sanayi OrCmleri ic;in 

gumruk duvarlarmt kaldtracak, mali yardtmlarda bulunacak ve Turk i§gucunun Avrupa 

toplulugu iginde serbest dola§tm1 ile ilgili kolayl1klan 1979-1986 donemi iqinde 

tamamlayacaktt. Fakat gec;i§ donemini duzenleyen Katma Protokol' un daha 'imzast 

kurumadan Turkiye'de "Bu olmad1, degi§tlrelim11 sesleri yukselmeye ba§ladt. Turkiye'de 

huzursuzluga yol ac;an ba§ltca sorunlar ve tartt§ma noktalar1_.§unlard1: 

* Protokollerin l§leyi§ mekanizmast Turkiye'nin yiikiimlUliiklerini acttk ve kesin 

miktar ve oranlara baglayarak belli bir takvim ic;inde otomatik olarak yerine getirmesi 

ongorOldii. Fakat buna kar§tltk Avrupa Toplulugunun yukumlulukleri gorO§meler sonucu 

karara vartlarak uygulamaya konulacak bic;imde ele almdt. 

* Turkiye'nin Katma Protokol ile saglad1g1 kolayltklar sonucu tamamen ortadan 

kayboldu. Ozellikle Avrupa Toplulugunun uygulad1g1 Akdeniz politikast sonucu Turkiye 3. 

ulkelere oranla daha az avantajlt duruma du§tu. Buna kar§tltk Turkiye'nin gecti§ donemi 

takvimine gore yQkumlUIUkleri giderek ag1rla§tt. 
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* Sanayi Orunlerinde Avrupa Toplulugu d1§1 bir c;ok Olke ilo e§it dun:1:T.a du~a11 

TOrkiye, tanm Qrunlerinde baz1 Olkelere oranla geride kald1. Bunun Ozerin~ TLrkiye Ortak 

Pazar'a Qye olma avantajm1 tamamen kaybetti. 

1976-1986 donemi ic;inde Turk i§c;ilerinin Avrupa topluiugunda serbest d~la§m: -

larmm saglanacag1 konusundaki hOkmun Avrupa toplulugu Olkelerinde yerine getirilmek 

istenmedigi anla§1ld1. 1986 y1lmda serbest dola§1m resmen ba§lad1g1 halde Avrupa 

Toplulugu bunu uygulamaya koymad1. 

. ' 

*Turkiye'ninAvrupa Toplulugu d1§mda kalan Ulkelere tarnyacag1 ticari avantajlarm, 

Avrupa Toplulugunda uygulanmas1 ko§ulu TOrkiye'nin 3. Olkeler ile olan ili§kilerini 

sm1rlad1. 

.. 
1973, TOrkiye'de Avrupa Toplulugu ile ilgili sorunlarm tart1§1ld1g1 bir y1I olarak 

gec;erken, 1974 beraberinde buyuk degi§iklikler getiren bir y1I oldu. Yeni bir sec;im, 

pe§lnden galen koallsyon donemlerinin ba§lamas1 ve nihayet K1bns'a askeri bir 

mudahale ... 

Cumhuriyet Halk Partisi, 1974 y1hnda yap1lan sec;imleri kazanmasma ragmen 

iktidara gelecek c;ogunlugu elde edemedi. Bunun Ozerine milli Selamet Partisi ile koalisyon 

hukumeti kurma yoluna gitti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile Avrupa Toplulugu 

konusundaki gorO§leri taban tabana z1tt1. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Toplulu

gundan c;1kma gibi bir niyeti yoktu. Ancak sec;im bildirgesinde Avrupa Toplulugu ile 

ili§kileri yeniden duzenleyecegine dair bir madde vard1. Buna gore; 

* Katma Protokol yeniden gozden gec;irilecek, 

* TOrkiye' nin yOkOmlOIOkleri daha esnek hale getirilecek ve Ecevit' in deyimi ile "Ne 

Avrupa Toplulugu Turkiye'ye, ne de Turkiye Avrupa Toplulugu'na yuk olacakt1. 11 
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Milli Selamet Partisi ise Avrupa Toplulugundan bir an once c;1k1Imas1rn istiyordu. 

Bu goru§ ekonomik bir sakmcadan kaynaklanm1yordu. Milli Selamet Partiye gore; ilerde 

bir gun Turkiye ile Avrupa Toplulugu siyasi birle§meye gidince, Musluman toplum Ortak 

Pazar'm siyonist, mason ve H1ristiyan kapitalistleri arasmda eriyecekti. Ancak koali3yon 

pazarllg1 s1rasmda her iki taraf da yrllar sonra gerc;ekle§ecek bir hedefle ilgili goru§lerini 

saklr tutmay1ve 11Girelim-C1kallm 11 tart1§mas1 yerine, Turkiye'nin Iehine aide edilebilecek 

avantajlan ara§t1rmay1 kararla§t1rd1. 

Ve 15 Ocak 1974'de Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Parti Koalisyonu 

i§ba§ma geldi. Yeni hukumeti yakmdan izleyen Avrupa Toplulugu, hukumet programmda 

yer alan 11REViZVON 11 kelimesi uzerinde hassasiyetle duruyordu. Ancak Ecevit Hukumeti, 

Avrupa Toplulugu ile ciddi bir diyaloga gec;meden K1br1s Ban§ Harekatm1 gerc;ekle§tirdi. 

Bu siyasi ortam ic;inde Ecevit K1bris'a mudahaleyi oya c;evirmek ic;in koalisyonu bozdu. 

Erken sec;ime zorlay1p bunu ba§aramamas1 ve gec;ici Sadi Irmak Hukumeti'nin 

kurulmas1, Avrupa Toplulugu dosyasmm yine bir sure rafa kaldmlmasma yol ac;t1. 

Turkiye 1975 y1Ima s1kmt1Iar i9inde girdi. Her§eyden once K1bris ile ilgili olarak 

buyuk bask1Iar altmdayd1. ABD'nln uygulad1g1 silah ambargosunu onleyebilme c;abalari 

sonuc; vermiyordu. Bu arada Ecevifin koalisyonu bozmasmdan sonra ortaya c;1kan 

hukumet krizl devam ediyordu. Sadf Irmak Hukumeti guvenoyu alamam1§ olmasma 

ragmen gorevini surduruyordu. 

Krizin tum §iddeti ile devam ettigi s1rada 5$ubat1975'deABD'ninsilah ambargosu 

yurur!Uge girerken 13 $ubatta da K1bns Turk Federe Devleti'nin kuruldugu ilan edildi. 

Bu nun uzerine Turkiye 'ye yap1 Ian bask1Iar daha da artt1. ve· nihayet 25 Mart'ta Turkiye' nin 

en buyuk hukumet krizlexrinden biri biterek, Demirel ba§kanllgmda Milli Cephe Koalisyonu 

(CGP, MSP, MHP ve Bag1ms1zlar) kuruldu. Boylece Turkiye ic;in yeni bir donem ba§lad1. 
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Hukumet krizinin bitmesine kar§m, siyasal curcunamn tam anlam;yla devam ettigi 

bu donemde Turklye en buyuk f1rsatm1 kaQ1rd1. Qunku 12 Haziran 1975'te Y1...nanistari 

Avrupa Toplulugu'na tam Qyelik IQln ba§vurdu. (93) 

K1s1r bir Qeki§me IQinde olan politikac1lar ne yaz1k ki, Yunanistan' m arkasmdan 

Avrupa Topluluguna tam Qyellk IQin ba§vurmad1lar ve ayaklarma kadar galen f1rsat1 

kaQ1rd1lar. 

Oysa kl, o donemde herkes Turklye' nln Yunanistan' 1 yalmz b1 rakmamak I Qin he men 

Avrupa Topluluguna ba§vuracag1 kan1smdaya1. Maalesef bu dQ§Once gerc;ekle§medl. ., 
Qunku 1976-1977 y1llarmda Turklye'de lktidarda koallsyon hukumeti vard1. Hukumet 

ortag1 partilerin en basit blr..konuda bile karar almas1 QOk QUQtO. 

Her konuda blrblrleriyle Qeli§klye dQ§en koallsyon Qyelerinin Avrupa Toplulugu gibi 

QOk kapsamh ve QOk onemll blr konuda fikir blrligine vararak hareket etmesi mumkun 

deglldl. Nlteklm vereceglmlz §U ornek koallsyon ortaklan arasmdakl Qell§klyl gozler onune 

serer kan1smday1z. 

14 Kas1m 1979'da yap1lan ara seQlmlerde 5 mllletvekilllgl kazanan Adalet Parti, 

azmhk hilkumetl kurdu. Dlger sag . partller de kendlslne d1§ardan destek verdiler. 

Ba§bakan Demlrel 1980 y1h IQlnde Avrupa Topluluguna mutlaka ba§vurulacag1m aQ1klad1. 

Bunun Qzerlne Milli Selamet Partl, Turklye'nln tam Qyellginin Ulke menfaatlne olmad1g1 

gerekQeslyle, DI§ i§lerl Bakan1 Hayrettln Erkmen hakkmda gensoru vererek dQ§mesini 

saglad1. Boylece Hayrettln Erkmen Avrupa Toplulugu'na ba§vuracag1 gerekQesiyle 

bakanhktan dQ§mU§ oldu. Yanl Avrupa Toplulugu politlkas1 sankl hukumetler polltikas1 

degllml§ de, Hayrettln Erkmen'ln §ahsl -politlkas1 gibi oluyordu. (94) 

(93) Birand, A.g.e., S: 45. 

(94) Birand, A.g.e., S: 188. 
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Koalisyon hukumetlerinin bu istikrars1z donemi 1978'deAdalet Parti'denistifa eden 

12 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne gec;mesi ile birlikte son bulc:!u. VJ Turi<iyd 

1978 y1hna buyuk umutlarla girdi. Y1llard1r bir 11UMUT11 gozuyle bak1lan BOlent Ecevit 

buyuk tart1§malara yol ac;an ve Adalet Parti'den istifa eden milletvekilleri ile Cumhuriy1;;· 

Halk Parti ag1rllkll hukumetini kurdu. 

Buyuk bir umut olan Eceviften herkes bir §eyler bekliyordu. Sanki Ecevifin 

verecegi bir demec;le teror son bulacak, enflasyon duracak, d1§andan kredi yagacakt1. 

Beklentiler bu kadarla da bitmiyordu. Ortak Pazar irtin de Ecevit buyuk bir kurtanc1yd1. 

Koallsyon donemindeki irt rteki§lerin ~itecegi ve kar§1larmda ci~di bir muhatap bulacaklan 

inancmdayd1lar. Ancak ku§kulan da yok degildi. Nas1I Erbakan'in Turkiye'yi Ortadogu ve 

islam unsurunun yanma c;ekeceginden korkuyorlarsa, bir o kadar da Ecevif in sol a 

kayd1rmasmdan korkuyorlard1. 

Ecevit, Avrupa Topluluguna hem olumlu hem de olumsuz bak1yordu. Cumhuriyet 

Halk Partisi'nin 1978 parti programt, hukumet programt ve Ecevifin butc;e muzakerelerin

deki sozlerini inceledigimizde Avrupa Toplulugu konusundaki goru§leri belli ba§II §U 

noktalarda toplamyordu. 

* Ortak Pazar ile ili§kiler TOrkiye'nin geli§me sanayile§me c;abalanm ciddi bic;imde 

engellemi§tir. 

* Bu ortakllk ili§kisi Turkiye'nin geli§mi§ Ulkeler kar§tsmda ekonomik ve siyasal 

c;tkarlarma uygun bir dt§ ticaret politikasm1 izlemesini tartm ve sanayi alanlarmda 

geli§mesini guc;lendirdi. 

* ic; ekonomi politikalarm uygulanmast, Avrupa Toplulugu anla§mast nedeni ile 

hareket yetenegi kaybedildiginden dolay1 giderek zorla§tt. 
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Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ninAvrupa Toplulugu ili§kileri ile ilgili bel!:-!i bir bakt§ 

a~1s1 yoktu. Bu konuda degi§ik goru§leri benimseyenler gruplara bolUnmu§lerdi. Bi:

bolUmu Avrupa Toplulugu ile ili§kilerin kesilmesini istiyor, bir bolumi.i anla§mada yeni 

dOzenlemeler yap1lmasm1 savunuyor, diger bir bolUm ise tam Qyeligi kurtulu§ olarak 

gori.iyordu. 

1978 y1lmm Ocak-Mart doneminde Ankara'da durum f:tOk kan§1kt1. Cumhuriyet 

Halk Parti agtrltklt hOkumetin de Avrupa Toplulugu konusundaki gorO§ aynltklan, 

planlama, maliye-dt§ i§leri ve ticaret bakanllklan arasmdaki yetki mi.icadelesi siiriiyordu. 

Ecevifin ise ~ok acil kredi bulmast gerekiyordu. Bu nedenle ilk a§amada Avrupa 

Toplulugunu geri plana attt. 

Avrupa Toplulugunda ise TOrkiye ile yaptlan anla§manm yiiriimedigi ve bu 

anla§manm yeniden gozden ge~irilmesi gerektigi gorii§Q iyice yerle§meye ba§ladt. 

Ortak Pazar'a boyle bir havamn esmesi Qzerine Ba§bakan Ecevit 25 Mayts 

1978'de Amerika'daki NATO zirvesine giderken, Briiksel'e ugrayarak Avrupa Toplulugu 

Komisyonu'nun Donem Ba§kam Roy Senskins ile gori.i§ti.i. Ecevit bu gori.i§mede 

Ti.irkiye'nin Avrupa Topluluguna kattlma hedeflerinin degi§meyecegini soyleyerek 

ku§kulan dag1tmaya ~al1§t1. 

Avrupa Toplulugundakl ku§ku ve kayg1larm belirli bir sure i~inde de olsa 

dag1t1lmasmdan sonra, s1ra Avrupa Toplulugu anla§masmm yeniden di.izenlenmesi i~in 

onerilerin haz1rlanmasma geldl. Ancak MC Hi.iki.imetleri donemindeki gorO§ aynltklan CHP 

Hi.ikumetinde de kendini gosterdi. 

Planlama ve DI§ i§leri arasmdaki ~eki§me siirerken iilkenin lf:tinde bulundugu 

ekonomik, siyasi ve sosyal karga§a da her ge~en gun biraz daha bi.iyiidQ. Sonunda bir 

oneri paketi haz1rland1. 9Ekim1978'deEcevitHiikiimeti'ninoneri paketi Briiksel'deAvru-
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pa Toplulugu komisyonuna sunuldu. Ancak paketteki istekler Komisyon'da §Ok etkisi 

yapt1. Oneri paketinde yer alan Turkiye'nin istekleri ise §Unlard1: 

* 6numuzdeki dorduncu 5 y1Iltk plan doneminde Avrupa Topluluguna olan yu!~Cir.. 

IUIUklerimizin tumunde bag1§1kltk donemi 12 ve 22 y1lhk listelerde gerekli deg~iklik yap:':1""' 

hakk1 istiyoruz. Bu istek anla§marnn dondurulmas1 veya ask1ya ahnmas1 degildir. Amac;, 

Turkiye'nin daha iyi haz1rlanmasm1 saglayabilmektir. 

*Turkiye'ninAvrupa Topluluguna uye olabilmesi ic;in, kalkmmasma bagh olabilmesi 

ic;in §U noktalarda bize yard1mc1 olmalls1rnz. 

1) Sanayi urunlerimizin tum sat1mmm (tekstil dahil) serbest b1rak1lmas1, 

2) Tarimda uc;Oncu ulkelere tan1d1gm1z rejim preferanslartrn bize de tarnmaltsm1z, 
· . .,:. 

3) Sosyal alanda da serbest dola§lm ve sosyal guvenlik haklan geni§letilsin. 

*Vine bu dordOncu 5 §1ll1k plan doneminin di§ yatmm gereksinmesi 63 milyar 

dolard1r. Ac;1g1m1z ise 15 milyar dolar. Sizden bu miktann 8 milyar dolarm1 kar§1lamarnz1 

bekliyoruz. 

118 Milyar Dolar11 Iaf1 ortaya at1hnca Avrupa Toplulugu heyeti §a§1rd1. Heyet Turki

ye'nin5 y1l sureyle bag1§1kllk donemi istemesini olumlu kar§1larken, 8 milyar dolarllk yar

d1m lstemini benimsemiyordu. Turkiye ise 11Paketimiz bir butCmdur, bo1Unemez11 diye di

retirken Avrupa Toplulugu, paketin botanmesini ve her parc;arnn ilgili forumlarda konu§ul

masm1 istedi. Ve Turkiye yine Avrupa Toplulugu Komisyonu'nu ikna edememi§ti. (95) 

8 Kas1m'datoplanan Avrupa Topluluguna uye ulkelerin Bruksel'dekidaimi delege

leri, TOrkiye'nin isteklerini ilk defa gozden gec;irdiler. Toplant1da genelde 11Baguj1kllk Do-

(95) Birand, Ag.e., S: 369-370. 



- 110 -

neml" istegine olumlu cevap verilebilecegi ancak, geri kalan tum isteklerin aykm oldugu 

gorQ§Q Ozerinde duruldu. Aynca Alman DI§ i§leri Bakani Gencher ile Avrupa Toplulugu 

DI§ ili§kiler Sorumlusu Haferkamp'm TOrkiye'ye gelerek havay1 koklamas1 onerildi. 

22-24 Kas1m tarihlerinde Genet Sekreter E. Noel, Haferkamp'm yerine Ankara'ya 

geldi. Haferkamp Ulkenin ekonomik, mali ve sosyal durumunun nas1I kotUle§tigini gordu. 

Ecevit ile yapt1g1 gorO§meden c;ok etkilenmi§ olacak ki, Bruksel'e donu§Gnde toplulugu 

harekete gec;irmek ic;in elinden gelen bUtOn yard1m1 yapt1. 

Bu arada Avrupa Toplulugu TOrkiye ile IMF arasmda bir anla§ma olmasm1 

bekliyordu. Bu nedenle Ecevit HOkOmeti'nin isteklerine yakla§lk bir y1I sonra 21 May1s'ta 

cevap verdi. Verilen bu cevapta: 

* TOrkiye'nin istedigi krediye kar§1llk 600 milyon dolarl1k bir kredi oneriliyordu. 

* 5 y1Illk bir bag1§1kl1k donemi kabul ediliyor, tekstilin paketten c;1kart1labilmesi 

isteniyor ve sosyal alanda sadece Turk i§c;isinin dil ve meslek egitimi yay1lmas1 kabul 

edlliyordu. (96) 

Avrupa Toplulugunun bu onerileri Ankara'da ba§ta DI§ i§leri olmak Ozere ilgili 

bakanhklarda tart1§1hrken, Ecevit HGkumeti de her gec;en gun biraz daha sona yakla§l

yordu. 

Nitekim 14 Ekim'deyap1lan ara sec;imde ag1r bir yenilgiye ugrayan CHP HOkumeti 

yerini Adalet Partis! Azmllk HOkOmeti'ne b1rakt1. Milliyetcti Hareket Parti ve Milli Selamet 

Partisi'nindestekleriyle-azmllk hukumeti kuran SOieyman Demirel 25 Kas1m'daguvenoyu 

alarak resmen goreve ba§lad1. Demirel'in ilk yapt1g1 ve en onemli §ey "24 Ocak Kararla-

(96) Birand, Ag.e., S: 188. 
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r1 11 ad1 attmda 11Serbest Plyasa11 duzenini kabul etmesidir. 24 Ocak kararlan o gune ~;~::iar 

Turkiye'nin Avrupa Topluluguna girmesini imkans1z krlan engellerin bir c;ogunL ortaden 

kaldmyordu. 

Avrupa Topluluguna eskiye nazaran daha c;ok onem veren hukumette Bat1 Avrupa 

ili§kilerine buyuk onem veren ve "Tilrkiye ne pahas1na olursa olsun Bat1 Avrupa'da 

yerlnl almahd1r 11 diyen Hayrettin Erkmen DI§ i§leri Bakanr idi. 

Nitekim Hayrettin Erkmen Araltk 1979'da NATO toplant1sma kat1Imak Ozere gittigi 
. ,. 

Bruksel'de Avrupa Toplulugu Komisyonu Ba§kan1 Jenkins ve DI§ ili§kiler Sorumlusu ve 

Ba§kan Yard1mc1s1 Haferkamp if.e.goru~tu. Bu goru§mede TO~iye'~i~ ili§kileri dondurmak 

istemedigini ve bir an once tam Qyeligi amac;lad1gm1 soyleyen Erkmen'in bu sozleri 

Jenkins ve Haferkamp'1 §a§1rtt1. QOnkQ kar§1lannda yepyeni bir Turkiye goruyorlard1. 

I 
24 Ocak kararlarmdan krsa bir sure sonra 5 $ubat 1980'de Avrupa Toplulugu 

Ortakltk Konseyi Bakanlar Toplant1s1 Bruksel'de toplandt. Toplant1ya kattlan Hayrettin ,, 
Erkmen ise hie; kimseden direktif ve onay almad1. Hatta bunlara Ba§bakan Demirel'de 

dahildi. 

Bu toplanttda Ecevit tarafmdan istenen dondurma muzakerelerinin yerine 

Turkiye'ninAvrupa Topluluguna resmen ba§vuru surecinin h1zlandmlmasm1 istedi. Ertesi 

gun basm toplant1s1 yapan Erkmen, tam Gyeligin ytl sonuna dogru gerc;ekle§ecegini 

soyledi. Erkmen 'in bu sozleri Heyet'tekileri bile hayrete dQ§QrdQ. 

Hayrettin Erkmen'inAvrupa Topluluguna tam Qyelik konusundaki bu 1srarl1 tutumu, 

hQkumete dt§ardan destek veren Milli Selamet Parti'yi Bruksel'de bir basm toplant1s1 

duzenleyen Erkmen, tam Qyelik ic;in ba§vurunun son baharda gerc;ekle§ecegini ac;1klamas1 

k1zd1rd1. Bunun Qzerine gensoru haztrlayan Milli Selamet Parti, CHP'ninde destegiyle 

Erkmen'i bakanltktan dG§Grdu. Erkmen'in gidi§i ile birlikte Avrupa Topluluguna ba§vuru-
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dan kimse soz etmez oldu. Olaydan bir hafta sonra yani 12 EylOI 1980'de Oruu yonatii)1e 

el koydu. 

8.9.2. 1980-1982 Donemi. 

12 EylQI gQnQ silahlt kuwetler anar§iyi durdurabilmek ve siyasi istikrars1zltga bir 

c;eki duzen vermek amactyla yonetime el koydu. Parlamento feshedildi. BOyleceAvrupa 

Toplulugu ili§kileri i~in yeni bir donem ba§laml§ oluyordu. Turkiye' de ordunun yonetime 

el koydugu haberi Avrupa'da duyulunca Avrupa Toplulugu Komisyonu Ba§kant Gast()IJ 

Thom ile Ba§kan Yard1mc1s1 ve Ot§ hi§kilerden Sorumlu Haferkamp, hemen bir ac;tklama 

yap1lmasm1 kararla§t1rd1lar. Ogleden sonra Avrupa Komisyonu'nu Turk Ordusu'nun 

yonetime el koymasma tepki olarak yapt1g1 ac;tklamada §U goru§lere yer verdi. 

11Avrupa Komlsyonu, hem blr antla!jma, hem de tarihi ve kar§thkh ~1kar bag

lar1yla bagh oldugu Turklye'deki gellfmeleri kayg1 ile lzlemektedir. Avrupa Komis

yonu, insan haklarma tam anlam1yla sayg1 gosterilecegi ve demokratik kuruluflarm 

k1sa surede yeniden kurulacag1 umldini.i!~lklad1lar. 11 (97) 

Avrupa Komisyonunun tepkisi son derece 1ltmltyd1. Avrupa Toplulugu Komisyonu

nun hemen ardmdan Avrupa Ot§ i§leri Bakanlart Konseyinin karart ac;1kland1. Bu ac;tkla

mada Turk Asker! yonetlcllerine belirli bir sure ic;in nzaman Kredlsln verildigi belirtilerek, 
11Tilrklye 'ye zaman kredlsl a~1yoruz ve bu durumu anlayl!}la karf1hyoruz11 denildi. (98) 

17 EylOl'detoplanan Avrupa Parlamentosu ise ald1g1 kararda Turkiye'dendemok

rasiye en ktsa zamanda donulmesi ic;in htzlt adtmlar at1lmas1 istenerek, demokratik olma

yan onlemlerin surdurulmesinin Ankara Ania§ mast dahil Turkiye • nin uluslararas1 taahhut-

1 . . . .. d'... I I ... b J'rt'ld' errn1 c1gne 1gr an amrna ge ecegre r r r. 

(97) Birand, Ag.e., S: 419-420. 

(98) Birand, Ag.e., S: 412. 



-113 -

20 Ekim gQnQ izmir'detoplanmas1 kararla§tmlan Turkiye-Avrupa Toplulugu Karma 

Parlamento Komisyonu iptal edildi. 

1981 y11tnm ilk yartsmda TOrkiye'ninAvrupa Toplulugu ile olan ili§kileri gerilimli bi: 

§ekilde yuruyordu. ·Tak degi§iklik ise 1 Ocak'tan itibaren Yunanistan'1i1 Avrupa 

Topluluguna Qye olmasmdan sonra Ortak Pazar'm 9e§itli organlarmda gorunmeye 

ba§ladt. 

Yunanistan yeni Qye olmas1 nedeniyle sorun 91karmak yerine, 6grenmek ve 

al1§makla vakit ge9iriyordu. Avrupa- Toplul_ugu_nun TQrkiye'ye yumu§ak bir bak1§1 ve 

Yunanistan'm ger9ekle§en tam Qyeligi Ankara'da bir dizi toplantmm yaptlmasma neden 

oldu. 22-24Mart1981'deMilli GQvenltk Konseyi 09 bQyOkel9iyi TOrkiye'ye9ag1rd1. Sem!h 

GQnver Avrupa Konseyindeki durumu, Cenap Keskin Avrupa Parlamentosunu, Osman 

Olcay lse NATO Atlantik Asamblesindeki geli§meleri anlatttlar. 

Milli GOvenlik Konseyi 25 Mart 1981 'de "Turklye-Avrupa Toplulugu ill§kllerlnln 

Gelecegi 11 konulu bir toplantt yaptt. Toplant1ya Devlet Ba§kan1 Orgeneral Kenan Evren'in 

ba§kanltgmda Konsey'in tum Oyeleri, ihtisas Komisyonlart Ba§kant Orgeneral Haydar 

Salt1k, Ba§bakan BOlend Ulusu, Ba§bakan Yard1mc1s1 Turgut Ozal, DI§ i§leri Bakam 

iltexr TOrkmen, Maliye Bakant Kaya Erdem, Tarim Ticaret Qalt§ma Bakanlart, DPT 

iktisadi Koordinasyon Ba§kam, DI§ i§leri Genel Sekreteri Kamran GQrQn ve BrOksel'deki 

daimi temsilcimiz Cenap Keskin kat1ld1lar. 

11Arkadaflar1 dinledik. Te§ekkur ederiz. Anla§lld1g1 kadanyla biz 18 y1ld1r vakit 

kaybetmi§lz. Herkes topu birblrlne atm1f, klmse kesin bir karar vermemi§. Bu 

konuda bir de orgut kurmak gerekecektlr. Bunun ilzerlne tekrar s6z alan Turgut 

Ozal, bu orgutlenmenin DPT'na verllmesini lstedl. Bunun uzerine Kenan Evren bu 

te§kilatm ~ok yogun oldugunu llerl surerek; 
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°Konu c;ok onemlidlr. Bundan dolay1 Avorupa Toplulugunu b~nim~~~en ki§i

lerln yurutti.igu blr orgi.it kurulmahd1r. Ben de §ahsen bu konuda i§i terkimsemeye:c 

ki!jilerle i§birllgi yapmam. Baksamza 1976'ya kadar hic;bir§ey yapmam1§1.:. Haz1rhk

lara hemen ba§layahm. Bu karar da memlekete hay1rh olsun. 11 

Alman karar ise §uydu: 

11Ti.irkiye demokrasiye gec;ince tam i.iyelik ba§vurusunu yapacakt1r. 0 zamana 

kadar le; haz1rhklar tamamlanmah ve bakanhklar aras1 orgi.itlenmeye gidilmelidir. 11 

.. 
. I 

Koordinasyonun kimde kalacag1 uzun suren tartt§malara neden oldu. Milli Guvenlik 

Konseyi kimseyi gorevlendirmedigi ic;in Ozal yetkilerini kullantp hemen DPT'nt orgutlen

meyle ilgili olarak gorevlendirildi. Bunu goren DI§ i§leri, Devlet Ba§kant dant§manlarmdan 

Adnan Ba§er Kafaoglu'nunda zorlanmas1yla Konsey ihtisas Komisyonlari'nada c;alt§ma 

yap1lmas1 gorevi verildi. Bir albay 10 bakanltg1 dola§tp rapor haz1rlad1. Vine 6zal'm da 

biraz odun vermesi sonucu garip bir orgutlenme yoluna gidildi. 15.12.1981 tarih, ·a/3367 

say1l1 bir kararname ile; 

Ba§bakanltk, Devlet Planlama Te§kilat1 MCtste§arltg1, Avrupa Toplulugu Dairesinin 

Te§kilatlanma §ekli ve gorevleriyle ilgilr karar adlt beige §oyle bir yontem kuruyordu: 

11Avrupa Toplulugu Koordlnasyon Komitesl' nin Ba!jkam Devlet Planlama Te§

kilat1 Mi.iste!}ar1 veya vekill olacak, Duj i!}leri Bakanhg1 muzakerelerl yapmakla yani 

taktlk, vs. haz1rlay1p muzakerelerde Turklye 'yi temsll etmekle yi.iki.imlii olacak, plan

lama lse miizakere tallmat1m haz1rlayacak11
• (99) 

(99) Birand, Ag.e., S: 421. 
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Qtkanlan bu kararname ancak Nisan 1982'de uygulama a§arr1.:.is1r.a g;.ui. Anca:.; 

ne tam bir orgutlenme gerc;ekle§tirilebildi, ne de gerekli haztrllk yap1ld1. As~~eri yonatit."1 

dahi bu kordOgumO c;ozemedi. TQrkiye'de askeri yonetim Avrupa Toplulug!.J ile o:a~ 

ili§kileri geli§tirmek ic;in c;all§malar yaparken, 1 O Nisan' da toplanan Avrupa Parlamantosu. 

Turk HukOmeti'nindemokrasiye geri donO§ takvimini vermesini ve iki ay ic;inde d.3mokra!ik 

muesseselerin harekete gec;irilmesini istedi. 

1981 y1 It na girerken, t It mlt bir dOzeyde seyreden Turkiye Avrupa Toplulug u ili§kileri, 

aynt y1lm ikinci yansmdan itibaren bozuldu. 52 say1ll bildiri ile siyasi parti yoneticisi olmu§ 
. . . . . 

parlamenterlerin demec; verme ve Y.azl yazm .. a, konu§ma yapmalan yasaklandt. BOtOn 
. . . 

siyasi partiler kapat1Id1. Bu tOr geii§meler TOrkiye'de normal olarak kar§1lanrr~en 

Avrupa'ya yans1mas1 son derece ters oldu. 

Devlet Ba§kant Orgeneral Kenan Evren'in 1981 Araltk aymda demokrasiy~ ge<;i§ 

takvimini ac;tklamast, Dant§ma Meclisi'ninac;tlmast bize gore olumlu geli§meler olmasma 

ragmen Avrupa bunlart gormezlikten geliyordu. 

TOrkiye ile Avrupa Toplulugu arasmda diyalog her gec;en gun biraz daha 

kopuyordu. Avrupat Toplulugu Komisyonu Ba§kan Yard1mc1s1 ve Di§ i§leri Sorumlusu 

Haferkamp kendisini ziyaret eden DI§ i§leri Bakant ilter TOrkmen'e 11insan haklar1, 

lfkenceler, toplu slyasl davalar ve demokrasl konularmda temel ilerleme olmadan 

anlafmay1 ifletmeylz11 dedi. 

22 Ocak'ta toplanan Avrupa Parlamentosu ise Konsey ve Komisyon'dan DiSK 

yoneticileri hakkmda istenen idam cezalan ve Bart§ Dernegi tutuklamalan Qzerine TOrkiye 

Avrupa Toplulugu Anla§mast'nm rafa kaldmlmasm1 istedi. Bu durumda ili§kiler ister 

istemez ask1ya al1niyordu. 
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Her gec;en gun kotule§en ili§kileri 7 Kas1m 1982'de Anayasa ve Cumhurba§karn 

referandumu dahi etkilemedi. Qunku Avrupa Turkiye'deki k1s1tlamalan ve s1k1yonetimi 

anlayam1yordu. K1sacas1 1983 y1lma girilirken ili§ki kopma noktasmda idi. 

8.9.3. 1983-1986 Donemi. 

1983 y11tnda Turkiye'nin gundeminde art1k genel sec;im vard1. Ancak yeni sec;im 

kanununun getirdigi k1s1tlamalar eski siyasilexrin sec;ime dahil edilmemeleri, yeni kurulan 

partilerde yakla§1k 450 ki§inen veto edilmesi, Sosyal Demokrat Parti'nin sec;ime 

girmesinin engellenmesi anayasa· ·geregince haz1rlanan yeni yasalagrm demokratik 

uygulamalarda gorOlmeyecek k1s1tlamalar getirmesi Avrupa'dabuyuk tepki ile kar§1l~d1. 

13 Ekim'detoplanan Avrupa Parlamento'su6 Kas1m sec;imleri ic;in getirilen parti ve 

politikac1lara uygulanan k1s1tlamalarm demokrasiye aykm dO§tOgunu belirten bir karar 

aldt. 

Ve 6 Kastm'da yaptlan sec;imleri Turgut Ozal'm Anavatan Partisi buyuk bir oy 

c;ogunlugu lie kazandt. Bu sonuc;Avrupa'dabuyuk bir §a§ktnltk yarattt. Avrupa Toplulugu 

bu durum kar§tsmda ne yapacagm1 bllemedi. Qunku Cumhurba§karn Kenan Evren'in 

sec;imlerden once Milliyetc;i Demokrasi Partisi'nidesteklertarzdaki konu§malanna ragmen 

kazandt. Bu lse Turk Halkt'nm oyunu hie; baskt altmda kalmadan, serbestc;e kulland1g1rn 

gosteriyordu. Ote yandan yururlUkteki tum k1s1tlamalarla gerc;ek bir demokratik sec;im 

olamayacagt goru§u kabul ediliyordu. Ayrtca Turgut Ozal'tn ki§iligi de Avrupa Toplulugu' 

nu rahatstz ediyordu. 

1984 y1lma gelindiginde arttk Turkiye'de bir sivil hukumet vardt. 23 Ocak'ta 

Turkiye'nin 12 Eylul'den sonraki ilk sivil Dt§ i§leri Bakarn Vahit Halefoglu Haferkamp'm 

istegi Ozerine Brukser e gitti. 
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Haferkamp ili§kisinin canlanmastnt saglayacak anahtarr Avrupa Parlan.entosu· i1Un 

elinde tuttugunu ve bu yuzden parlamentoyu etkilemenin yollarrrnn ara§ttrt!masm1 soyledi. 

1985 y1lma gelindiginde Avrupa Toplulugu ile olan ili§kiler ayrn k1s1r dongu i«;er;s;r~Je 

devam ediyordu. 

21 Temmuz'daBa§bakan Ozal, Avrupa Topluluguna resmi ba§vurunun yap1laca

gm1 soyledi. 1 Ocak 1986'da ispanya ve Portekiz'intam uye olmast ile uye say1s1 12'ye 

yukseldi. 1986 y11t ic;inde Turkiye'nin Avrupa Toplulugu ic;inde bir yumu§ama donemi 

ba§lad1. Bunun sonucu olarak Turkiye Avrupa Toplulugu Ortakllk Konseyi topland1. 

17 Ekim'deTurkiye Avrupa Toplulugu'ndansorumlu bir Devlet Bakanltgr kurdu ve ... ,... 
bu goreve de Ali Bazer getirildi. 

1Arallk1986'daise Turkiye'ninAnkaraAnla§mast ve Katma Protokol Hukumlerin

den dogan i§gucunun serbest dola§1m1 hakkmm kullarnm1 resmen ba§ladr. Ancak Avrupa 

toplulugu uygulamaya ba§lamayr reddetti. 

8.9.4. 1987 ve Sonras1. 

14 Nisan 1987 Avrupa Toplulugu'na tam uyelik ba§vurusu; 

1987 y1Ima gelindlginde art1k Turkiye Avrupa Topluluguna tam uyelik konusunu 

tekrar gundeme getirdi. 1987 y11t ba§tndan itibaren Avrupa Toplulugu i§lerinden sorumlu 

Devlet Bakanr Ali Bazer topluluga Qye olan Ulkelerin ba§kentlerini tek tek gezerek temas

larda bulunmaya ba§lad1. Ve 14 Nisan 1987'de Turkiye 1975'de Yunanistan tam Qyelik 

ic;in ba§vururken kendi ic; sorunlarr nedeniyle degerlendiremedigi ve kac;1rd1g1 f1rsat1 

kullanarak tam uyelik ba§vurusunu yapt1. Turkiye tam Qyelik ba§vurusunu Roma Anla§

mast'nm 137. maddesine dayanarak yaptr. 
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Ba§vuru mektubunun metni: 

"Saym Ba!Jkan bu mektupla Turkiye Cumhuriyeti adma Turkiye'nin Avrupa 

Toplulugunu kuran anla§mamn 137. maddesi geregince Avrupa Toplulugunun uyesi 

olmay1 resmen talep ettigini bildirmek §erefini duyanm. Bu c;erc;evede Tiirkiye'nin 

Avrupa'h olma egiliminl Avrupa Birllgi'ne ve aym zamanda Avrupa Topluluklar1m 

kuran anla§malardan ldeallere baghhg1 uzerinde 1srar etmek lsterim. 

Ba!Jbakan Turgut Ozal" (100) , 

8.1 o. Avrupa Toplulu{Ju Oyesi Ulkelerin Tepkisi. 

14 Nisan'da yap1lan b~vuru 22 Nisan'da Bruksel'de toplanan Avrupa Toplulugu 

nezdindeki Bakanlar Konseyl toplant1smda yer ald1. Toplant1da Federal Almanya 

Turkiye'nin ba§vurusunu §ekil ltibariyle degil esas itibariyle goru§meyi amac;lad1klarim 

belirterek ale ahnmasm1 istedi. Tam uyelik ba§vurusunu ask1ya almak anlamma gelen bu 

gell§me Turkiye'de tepki lie kar§1land1. 

Toplant1da Yunanistan her zaman ve her§eyde oldugu gibi kar§I c;1kt1. Luxemburg 

da itirazlartm bildirdi. Ancak Bakanlar Konseyi Ba§kan1 Tindenmans, ba§ka itiraz olmad1g1 

ic;in Turkiye'nin b~vurusunu Avrupa Toplulugu Komisyonu'nagoru§ raporu haz1rlanmas1 

ic;in havale edilmesl kararmm almd1g1m ac;1klad1. 

Turkiye'nin Avrupa Topluluguna tam uyelik ic;in b~vurmas1 Avrupa'da buyuk 

yanktlar uyand1rd1. Gazetelerde ve televizyonda geni§ yer verildi. Avrupa Toplulugu 

Ulkeleri Ctyelik ba§vurusuna olumsuz bak1yorlard1. Gerekc;eleri ise §Unlard1: 

(100) Atilla Bagna~1k, Tiirkiye Ortak Pazar in§kileri, Cagaloglu Yabanc1 Diller Yiiksek Okulu Yay.No:5, Is
tanbul, 1981, S: 40. 
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* insan haklan, demokrasi, 

* Topluluk yardtm fonlartndan kendi paylartna du§ecek olamn azalacak olmas1, 

* Turkiye'nin topluluk butc;esine ek yuk getirecek olmas1, 

*Turk i§c;ilerine tamnacak Serbest Dola§Im hakk1. 

Avrupa Toplulugu Ulkeleri bu a§amada Turkiye'nin topluluga girme:;ini insan 

haklan, Avrupa Toplulugu'nunyeni bir geli§meye haz1r olmad1g1n1n ve Turk ekoncmisinin 

zay1f oldugu gibi gerekc;elerle kar§I c;1kt1lar. 

Federal Almanya : Turk i§c;ilerinin serbest dola§1m1ndan korkuyor. Turkiye'nin 

Topluluga girmesi halinde Federal Almanya'ntn Turk i§c;ilerinin istilasma ugrayacag1n1 

du§unuyor. Aynca Turkiye'nin uyeligi durumunda Avrupa Toplulugu Butc;esine kendis!nin 

yapacag1 katk1s1n1n artmasmdan korkuyor. 

Yunanistan : Turkiye ile arasmdaki Ege, Ktbns gibi bazt ikili sorunlar nedeniyle 

kar§t c;1k1yor ve veto hakkrm sonuna kadar kullanmay1 du§unuyor. 

Danlmarka : Turkiye'deki demokrasi ve insan haklan durumunu c;ok yetersiz 

buluyor. 

Hollanda : Avrupa Toplulugu'nun son geli§meleri hazmedemedigi ic;in yeni bir 

geni§lemeyi kald1ramayacag1m du§unuyor. 

ispanya-Portekiz : Turkiye'nin tam uye olmas1 durumunda toplulugun c;e§itli 

yard1m fonlarmdan buyuk pay alacag1m ve baz1 tar1m urunlerinde rekabet dogacagmdan 

korkuyor. 

inglltere: Avrupa Toplulugu'naTurkiye 'ningirmesiyle kendi katk1sm1n artmasmdan 

korkuyor. 
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Fransa: Toplulugun i~ sorunlannm Turkiye'nintam uyeliginin kaldinlamayacag1rn 

dO§OnOyor. 

Belc;lka : TOrkiye'nin ba§vurusuna en olumlu bakan Olke. 

italya : Akdeniz urunlerinde rekabetinden «;ekiniyor. 

Luxemburg: Turkiye'de demokrasinin yeterince yerle§medigi inancmda. 

irlanda: TOrkiye'nin Oyeligi konusunda a«;1k bir gorO§ yok. (101) 

8.11. Avrupa Bas1n1 

8.11.1. ingiltere 

' I 

Financial Times: Bu gazetede yaymlanan ba§ yaz1da Turkiye'nin Islam DOnyasma 

alt olmasma ragmen as1rlarca bir Avrupa gucu oldugu belirtilerek Avrupa Toplulugu'na 

girmesl TOrkiye'nin yonunu tayln etmi§tlr. 

The Guardian : Avrupa Toplulugu'nun Turkiye'yi reddetmesl mumkun, ancak bu 

Turklye'yi ba§ka gO«; dengeleri i~ine sokacakt1r. 

8.11.2. Almanya 

Almanya' rn n Sesi R~dyosu (16 Nisan 1987}: 11 ispanya ve Porteklz lc;ln tam uye

llge kabul edllme yolu a·y1I silrmil§tu. Turklye belkl daha uzun blr sure beklemek 

(101) Milliyet Gazetesi, 16 Nisan 1987. 
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zorunda kalacak. Federal Almanya' daki 1.5 milyon Turk i§c;isi nedeniyle Federal 

Almanya'nm ileri surdugu ltirazlar hesaba kat1hrsa, bu sure 10 y1h a§abiiir. An~ara 

Hukumetl de, Avrupa Toplulugu iilkelerindeki l§siz say1smm 17 milyonu a§t1g1 

gerc;eginl lyl bilmektedir. Ortakhk anla§mas1 bundan 24 y1I once imze:d&.tc=.~.ii~.i 

Avrupa'dakl lstihdam farklar1 ba§kayd1. Bugun durum degi§mi§tir. Bu gerc;ekler 

Almanya' da yabanc1 degll. Fakat Turk Hukumetr nln amac1 ulke ekonomislni sagh~a 

kavu§turmak ve gerl kalm1f say1lan tar1m sektorunu modernle§tirmc.::< ic;~.1, Avorupa 

Toplulugu'ndan mumkun oldugu oranda fazla para yard1m1 almak. 11 (102) 

Almanya'nm Sesi Radyosu (28 Nisan 1987): Avrupa Toplulugu'na Turkiye'nin 

ba§vurusu hakkmda Bakanlar Konseyi'nin ald1g1 komisyona havale karanndan sonra ilk 

tepkl Avrupa Parlamento'su Ye§iller tarafmdan geldi. 

Avrupa Toplulugu Bakanlar Konseyi'nin TOrkiye'nin tam Gyelik ~a§vurusunu 

incelemek Qzere Topluluk Komisyonu'nahavale etmesinden sonraAvrupa Parlamentosu 
t .. ,. 

Ye§iller Grubu bir bildlrl yaymlayarak TOrkiye'nin Thoptuluga kat1lmasmm kOltOrel alanda 

zenginle§tlrecegini ancak bugOnkO demokrasi ile topluluga giremeyecegi ilerl sOrOidO. 

Frankfurter Allgemeine Zeltung : "TOrkiye' nin tam Oyelik zamani yersiz TOrkiye' niri 

lstegi Avrupa Parlamentosundan gerekll c;ogunlugu saglayamayacak. TOrklye'nin §ans1 

az ... 

Frankfurter Runkdschay: TOrkiye'nln ba§vurusunun reddedilmesi halinde bunun 

Turk halkt Ozerinde yaratacagt hayal kmkllg1, Olkenin bat1 ile arasmdaki baglant1Ian 

koparmasma neden olacag1 unutulmamahd1r. 

(102) T.C. Ba!jbakanhk Basm Yaym ve Enfonnasyon Genel Miidiirliigii, Tiirkiye'nin Avrupa Topluluguna Tam 

Uyelik Bqvurusu, Ankara, 1987. S: 3. 
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Die Welt: TOrkiye beklenenden de h1zl1 bir §ekilde ba§vurusunu yaptt. Turkiye'r.ir. 

tam Oyeligine Yunanistan ba§ta olmak Qzere birc;ok topluluk Qyesi kar§t <;tkacaktlr. 

8.11.3. Fransa 

Le Figaro: "Kanlt sava§larm cereyan ettigi Orta Dogu'da Turkiye Sovyet yay1lmac1 

prolitikast kar§tsmda Avrupa'nm savunmast ic;in vazgec;ilmez bir unsurdur. Ve topluluk 

dl§t b1rak1lamaz.r1 

Le Mende: "Ba§vuruya kesin bir red cevab1 verilmesi beklenemez. 11 

8.11.4. Belt;ika 

Le Libre Belgioue: "Turkiye Asya'ya s1rt c;evirdi. Turkiye'nin ba§vurusu gozard1 

edilemez. Ancak 12'1ertedirgindir. (103) 

8.12. Tiirk Bas1n1 

Turk Basmt, Turkiye'nin Av"Uupa Toplulugu'na ba§vurusunu Avrupa basm1 gibi 

geni§ yer verdi. Ancak hic;bir ulusal gazete uyelige kar§t degildi. Ancak gerc;ekle§mesi 

konusunda ku§kulan vardt. 

15 Nisan tarihll gazete ba§ltklart: 

Milliyet : iki Haftallk Uzun Bekleyi§. 

Cumhuriyet : Ozal "Zar Gunler Kap1da" 

(103) Friedrich Ebert Vakf1, Tiirkiye'nin Avrupa Topluluguna Tam Uyeligi'nin Bolgesel Politika A~1smdan 

Etkileri, istanbul, 1985. S: 62. 
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Gune§ : Uzun ince Bir Yolday1z 

Gunaydm : Ahrsa Ya§ad1k 

Tercuman : Avrupa Toplulugu'nun Kap1sm1 Vurduk 

Dunya : Avrupa ile Birle§me Yolunda ilk Ad1m At1Id1. (104) 

B.13. Muhalefetin Tepkisi 

Husamettin Cindoruk (DYP Genet Ba§kam): 11Turk rejim §artlan yonunden Avrupa 

Topluluguna giremez. Yasaks1z siyaset gerc;ekle§meden Avrupa Toplulugu hayal. 11 

Erdal inonu (SHP Genel 8a§kan1): 11Anti Demokratik hukumlexr kalkmadan Avrupa 

Toplulugu'na kabul edilmemiz imkans1z. 11 

Rah§an Ecevit (DSP Genet Ba§kam): 11Turkiye'nin ba§vurusu Avrupa 

Toplulug u' ndan demokratikle§memiz yolunda bize bask1 Ian n artmas1 na neden olacakt1r. 11 

Axhmet Tekdal (RP Gene! 8a§kan1): 11Siyasal bag1ms1zl1g1m1zm tehlikeye 

dU§mesinden korkuyorum. 11 

(104) 15 Nisan 1987 tarihli Milliyet, Cumhuriyet, Giinelj, Giinaydm, Terciiman ve Diinya Gazeteleri. 



XI. TURKiYE - A. T. DI$ TiCARETi 

Topluluk Ulkeleriyle olan di§ ticaret ili§kilerimiz y11Iaor itibariyle artmaktri n.ncal: b:.J 

art1§ TOrkiye aleyhine geli§mektedir. 1987 y1hnda ihracat1m1zm % 48.0'1 Topluluga 

yap1Im1§; ithalat1m1zm % 40.0'1 bu Olkelerden kaynaklanm1§tir. Vine ihracat1m1zm 1988 

y1Jmda % 43.7'si; 1989 y1hnda ise 46.5'i Avrupa Toplulugu Oyelerine yonelmi§ buna 

kar§11lk ithalat1m1zm 1988 y1lmda % 41.0; 1989 y1hnda ise % 38.4'0 Oye Olkelerden 

yap1lm1§t1r. 

Tabla: 9 

A.T. ire TOrkiye Arasmdaki 01§ Ticaret Rakamlan Milyon $ 

1987 1988 1989 

- TOrkiye'nin AT'den ithalat1 5.668.8 5.894.2 6.058.7 

- TOrklye'nin AT'ye ihracat1 4.867.6 5.098.2 5.415.6 

- TOrkiye'nin Toplarn ithalat1 14.157.8 14.339.7 15.762.3 

- Turklye'nin Toplarn ihracat1 10.190.0 11.662.1 11.627.3 

- AT.na ihracat1m1zm Toplam 

ihracat1m1z ic;indeki 

Pay1 (%) 47.8 43.7 46.6 

- A.T.dan ithalat1m1zm 

Toplarn ithalat1m1z 

ic;indeki Pay1 (%) 40.0 41.1 38.4 

(105) Kaynak: i.T.0. Ayhk Ekonomik Veriler. 
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Tablo: 10 

ihracat1m1zrn AT. Otkelerine Gore Dag11tm1 (Milyon $) 

0LKELER 1988 % Pay 1989 % Pay 

F.Almanya 2.149.0 42.1 2.176.8 40.2 

Belyika-

Luksemburg 264.5 5.2 262.7 4.8 

Danimarka 56.9 1.1 74.5 1.4 

Fransa 498.5 9.8 598.3 11.0 

Hollanda 351.1 6.9 406.7 7.5 

ingiltere 576.1 11.3 616.2 11.4 

irtanda 19.2 0.4 19.3 0.4 

italya 954.7 18.7 978.1, 18.1 

Yunanistan 95.8 1.9 125.2 2.3 

ispanya 107.5 2.1 132.7 2.4 

Portekiz 24.9 0.5 25.1 0.5 

Top lam 5.098.2 100.0 5.415.6 100.0 

(106) Kaynak: i.T.O. Aybk Ekonomik Veriler. 

1989-1988 % 

Degi§me 

1.3 

-0.7 

30.9 

20.0 

15.8 

7.0 l. 

0.5 

2.4 

30.7 

23.4 

0.8 

-6.2 
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Tablo: 11 

ithalat1m1zm A.T. Otkelerine Gore Dag11tm1 (Milyon $) 

ULKELER 1988 % Pay 1989 % Pay 

F.Almanya 2.054.3 34.8 2.205.2 36.4 

Belc;ika-

Luksemburg 477.4 8.1 443.0 7.3 

Danimarka 48.5 0.8 39.3 0.6 

Fransa 828.8 14.1 748.3 12.3 

Hollanda 384.9 6.5 445.3 7.3 

ingiltere 739.1 12.5 727.7 12.0 

irlanda 17.6 0.3 19.1 0.3 

itatya 1.005.7 17.1 1.070.4 17.7 

Yunanistan 82.8 1.4 100.9 1.7 

ispanya 242.3 ·4.1 249.9 4.2 

Portekiz 12.8 0.2 9.6 0.2 

Toplam 5.894.2 100.0 6.058.7 100.2 

(107) Kaynak: i.T.O. Ayhk Ekonomik Veriler. 

1989-1988 

Degi§me 

7.3 

- 7.2 

-18.9 

- 9.7 

15.7 

- 1.5 

8.5 

6.4 

21.8 

3.1 

-25.0 

2.8 
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1989 y1lmda Turkiye'nin Topluluktan ithalat1 % 2.8 artarken ihracat1 % 6.2 

artm1§t1r. 

01§ ticaretimiz Olke bazmda incelendiginde F.Almanya ile ithalat ve ihracat1m1zm 

oldukc;a yogun oldugu gorUlmektedir. 1989 yrlrnda ihracat1m1zm % 18.7'si, ithalat1m1zrn 

da % 14.0'u bu Ulkeyle gerc;ekle§tirilmi§tir. Oye Ulkeler ic;inde italya ikinci bOyuk 

mu§terlmizdir. 1989 y11t ic;inde ihracat1m1zm % 8.4'0, ithalat1m1zm da % 6.8'i bu Ulkeyle 

yaptlmt§ttr. 

DI§ Tiearetimizin gerek miktar. g~rekse de deger olarak geli§mesi. hem Turkiye'deki . . 
t;8§ltll politikalara baglt olarak hem de Toplulugun Dogu Bloku ulkelerine kar§I izleyecegi 

politlkaya baglt olarak degi§iklik gosterecektir. 



X A.T. 0LKELERiNDEN TURKiYE'YE YONELEN YABANCI 

SERMAYE. 

Topluluk Olkelerinln Turkiye 'ye olan ilgilerine somut bir gostergede Qye Olkelerden 

gelen yabanc1 sermayedir. Ozellikle 1980 y1lmdan sonra TOrkiye'de yabanc1 sermaye 

konusunda Qe§itli dQzenlemelere gidilmi§ ve bu konuda daha liberal bir politika izlenerek 

sermaye ihraQ eden Olkelerin dikkatleri Qekilmi§tir. Yabanc1 sermaye Qzerinde dogrudan 

veya dolayh etkisi olan vergi, ithalat, ihracat, gorQnmeyen i§lemler ve ilgili daha birQok 

mevzuatta degi§iklikler yap1larak Turkiye'deki Qe§itli sektorlerin Qekiciligi arttinlm1§t1r. 

Ancak bu arada dikkat edilecek husus ozellikle geli§mi§ Olkelerde takip edilen Qevrecilik 

ak1mlarmm etkisiyle baz1 sektorlerden Qekilen yatinmlarm, gene! olarak bu konuda 

mevzuat1 daha 1llmh olan Olkefe.re ~ayd1g1d1r. Bu yatmmlarm sebep oldugu Qevre sorunlar_1 

zaman ic;inde bQyQk boyutlara Ula§makta ve e~ sahib! Olkede Qe§itli problemler 

yaratmaktad1r. Bu sebepten yabanc1 sermayeyi Qekici dQzenlemeler yanmda bu hususun 

kontrolunun da saglanmas1 gerekmektedir. 

TOrkiye'ye 1989 y1h iQinde Portekiz hariQ 11 Topluluk Qyesinden yabanc1 sermaye 

ile ilgili ba§vurularda bulunulmu§tur. Toplam 990 izinden % 49.9'u topluluk Qlkelerine 

verilmi§tlr. Bu donem iQinde izin verilen yabanc1 sermaye 1.470 milyon dolar olmu§; 

bunun % 61.7'si de Qye Qlkelerden kaynaklanm1§t1r. Yatmnilari tOrlerine gore incelersek 

yeni yatmmlann % 63.0; Tevsii % 30.9; sermaye artmmmm % 46.7'si ve portfoy'Qn % 

84.2'si Qye Qlkelerden kaynaklanm1§t1r. 
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Tabla: 12 

1989 Ocak-Aral1k Aylarmda AT. Oyelerine Verilen izinlerin 

Ulkelere Gore Dag1l1m1 (Milyon $) 

Belc;ika 

Danlmarka 

F.Almanya 

Fransa 

Hollanda 

ingiltere 

irlanda 

ispanya 

itatya 

Luksemburg 

Yunanistan 

Toplam 

Genet Toplam 

izin izin Ver. 

adedl Yab.Ser. 

16 29.85 

9 31.64 

194 120.47 

60 251.23 

52 99.16 

93 279.16 

2 1.89 

6 4.75 

49 84.05 

8 4.15 

5 73 

494 907.08 

990 1470.46 

Yeni 

16.00 

.34 

69.61 

37.79 

18.48 

149.14 

1.89 

.10 

46.89 

2.38 

.73 

343.35 

544.82 

(108) Kaynak: Yabanc1 Sennaye Dairesi B~kanltg1. 

Tevsii 

00.00 

00.00 

12.12 

4.15 

.56 

17.23 

.00 

.00 

6.16 

.32 

.00 

40.54 

131.21 

Yatmm Turu 

Ser.Art. 

11.57 

10.24 

24.23 

15.29 

23.28 

62.89 

.oo 
2.23 

22.22 

1.16 

.oo 

173.11 

370.75 

PortfOy 

2.20 

21.06 

14.51 

194.00 

56.84 

49.90 

.00 

2.42 

8.78 

.29 

.00 

350.00 

415.63 



Belc:tika 

Danimarka 

F.Almanya 

Fransa 

Hollanda 

ingiltere 

ispanya 

irtanda 

ital ya 

Luksemburg 

Yunanistan 

Toplam 

G.Toplam 

Yab.Sermaye 
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Tablo: 13 

1989 Y11t Ocak Sonu itibariyle Turkiyede Faaliyette Bulunan 

Yabanc1 Sermayeli Kurulu~larm A.T. Ulkelerine Gore 

Dag11tm1 (Milyon TL) 

Fr.Say. Mev.Yab.Ser. ~rt.T.Ser. 

20 34.873 64.242 

9 46.215 53.840 

233 220.486 476.640 

52 100.262 154.593 

59 119.179 149.750 

117 315.174 431.535 

6 1.607 2.175 

1 51 104 

40 201.228 285.050 

11 32.288 61.291 

9 1.848 2.149 

557 1.073.211 1.835.962 

1.484 1.949.555 3.929.357 

T.Ser. iqinde 

Yab.Ser.% 

54.28 

85.84 

46.26 

64.86 

79.59 

73.04 

73.89 

49.04 

70.59 

52.68 

85.99 
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Yabanc1 sermaye izinlerinin % 39'u F.Almanya'ya verilmi§tir. Bunun en bi.iyuK 

sebeplerinden biride Ti.irk vatanda§larmm ~oklugu ve bunun dogal sonucu olarak da 

ya§anan sosyal ili§kilerin yogunlugudur. 

izin verilen yabanc1 sermaye miktan itibariyle en bi.iyi.ik -pay% 30.8 ile ingiltere'ye 

aittir. 

1989 y1h Ocak sonu itibariyle i.ilkemizde faaliyette bulunan yabanc1 sermayeli 

kurulu§larm adedi 1.484 olup bunlarin % 37.5'i ile mevcut yabanc1 sermayenin % 55.0'i 

Avrupa Toplulugu i.ilkelerine aittir. ··firrna adedi bak1mmdan F.Almanya birinci s1ray1 

al1rken; sermaye miktan bak1mmdan ingiltere ba§tagelmektedir. 11 i.ilkeden kaynaklanan 

yabanc1 sermayenin % 29.4'i.i ingiltere'den gelmi§tir. 



XI. TURKiYE'NiN TAM UYELiK BA$VURUSU 

Turkiye ile Topluluk arastndaki ili§kiler, Turkiye'nin ekonomik yaptstnda meydana 

gelen degi§ikliklerden etkilenerek 1980 ytltndan itibaren canlanmt§ ve Turkiye 14 Nisan 

1987 tarihinde Topluluga tam uyelik i<;in ba§vuruda bulunmu§tur. 

Tam uyelige ili§kin talep d6nem ba§kant Leo Tindemans'ailetilmi§ ve konuyla ilgili 

normal prosedur geregi, Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) taraftndan, Bakanlar 

Konseyi'nin gundemine altnmastna karar verilmi§tir. Daha sonra Avrupa Toplulugu 

Bakanlar Konseyi Yunanistan'tn itiraztna ragmen konuyu Komisyon'a havale etmi§ ve 

1987 ytltntn EylUI aymda ba§vuru ile ilgili c;alt§malart yurutecek "SERViSLER ARASI 

GRUP" kurulmw~tur. 

Bu a§amadan sonra <;e§itli c;evrelerce yaptlan spekulasyonlarda Turkiye'nin tam 

uyeliginin gerekli olup olmad1g1 tartt§tlmt§ttr. 

Turkiye'nin tam uyeligine engel olarak ekonomik geli§mi§lik duzeyi, enflasyon 

orant, nufus artt§I, dinsel ve kUlturel farklar, K1brts sorunu, Yunanistan ile ili§kiler, siyasal 

istikrarstzltk, insan haklart, demokratlk kurulu§lartn yeterince geli§memi§ olmast, 

Toplulugun yeni uyeleriyle henuz sorunlartnt c;ozememi§ olmas1, ingiltere'nin Topluluk 

bunyesinde <;tkard1g1 huzursuzluklar, tar1msal urunlerde Turkiye'nin potansiyeli gibi 

konular one surUlmektedir. 

Buna kar§tltk Turkiye' nin tam Qyeligi lehindeki gorQ§ler ise, nufusun gene; yaptstntn 

Avrupa'ya dinamizm getirecegl TOrkiye'nin SSCB ve Orta Dogu ile ticari ili§kilerinin 

topluluga ayrt bir perspektif kazandt racag 1, Turkiye' nin Japonya gibi bir ba§ka ekonomik 
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guc; ile herhangi bir ortakltga girmesinin onlenmesi ve en onemlisi !se Tl:irkiye' 11in tam 

Qyeliginin antla§malardan dogan dogal bir hak oldugu yolundaki varsay1mla:-d1t. Bu 

gorO§lere farklt olarak getirilen diger bir oneri ise Turkiye'nin 11Avrupa'nm ic;inde degil 

yanmda olmas1 11 dogrultusundaki gorO§tOr. Turkiye 'yetanmacak farkl1 bir statu ile Topluluk 

ile clan ili§kisine ayn bir yap1 getirilmek istenmektedir. 

Avrupa Toplulugu Komisyonunun Turkiye'nintam Qyelik ba§vurusuna dair gorO§Q 

18 Aral1k 1989 tarihinde ac;1klanm1§ ve Turkiye ile tam Qyelik muzakerelerinin 

ba§lamasmm mumkun olmad1g1 belirtilmi§tir. Ac;1klanan goru§te Turkiye'nin talebinin 

reddedilmesine dair gerekc;eler §U §ekilde belirtilmi§tir. 

1. 1992 y1Imm Ortak Pazara gec;i§ ic;in belirlenen tarih olmas1 Toplulugun bu 

zamana kadar ekonomik, parasal ve siyasal birligini tamamlamasm1 gerektirmektedir. 

Toplulugun Tek Senet hedefleri dogrultusunda faaliyetlerini surdurdQgQ ve 11geni§lemeden 

r:tok derinle§meye oncelik tamyan faaliyetlerde bulundugu belirtilmekte ve Toplulugun 

1993'den once yeni Qyeler kabul edemeyecegi ar:t1klanmaktad1r. 11 

2. Turkiye'nin tum Avrupa Qlkelerinden daha geni§ oldugu ve nufus olarakta daha 

kalabaltk olduguna dikkat c;ekilerek, Turkiye'de birc;ok c;arp1c1 ilerlemelerin meydana 

gelmi§ olmasma ragmen bunlarm yeterli olmad1g1 bellrtilmi§tir (demokrasi, insan haklan 

vs.). 

3. Turkiye' dekl l§slzlik, enflasyon gibi konulara dikkat c;ekilerek bu oranlarm 

Turkiyenin Toplulugun normlarma ayak uydurmasm1 guc;le§tirdigi belirtilmektedir. 

4. K1bns sorununa da deginilerek Turkiye'nin kom§ulanyla ili§kilerini duzeltmesi 

gerektigi belirtilmektedir. 

5. Turkiye'deki sosyal guvenlik mekanizmas1'nm Topluluk normlarmdan uzak 

olduguna dikkat c;ekilmektedir. 
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Komisyonun Bakanlar Konseyine iletilen goru§unde Turkiye'yegeQici i:.:r r .. c .::svab1 

verilirken bir yandan da ili§kilerin tamamen kesilmemesine Qalt§tld1g1 hissedilmektedc 

Buna ornek olarak da Komisyon raporunda ortakltk ili§kilerinin geli§tirilmesinde yarar 

oldugu kaydedilmekte ve oneriler getirilmektedir. 

Bu oneriler ile ilgili detaylt aQ1klama 6.6.1990 tarihinde Avrupa Toplulugu 

Komisyonunun Akdeniz i§lerinden sorumlu komiseri Abel Matutes tarafmdan yap1lm1§t1r. 

Turkiye ile Qe§itli alanlarda i§birligini geli§tirmeyi amaQlayan bu 11 i$BiRLiGi PAKETi" dart 

temel oneriden olu§maktad1r. 
\1 J i ~ . 

1. Gumruk Birliginin Saglanmas1: 

Turkiye ile Topluluk arasmda gumruk birliginin 1995 y1Imm sonuna kadar 

gerQekle§tirilmesi hedeflenmektedir. Topluluk bu QerQevede tekstil urunlerimize uygulad1g1 

k1s1tlamalan yeniden duzenleyecek, buna kar§tltk Turkiye Topluluk urunlerinin ithalinde 

uygulad1g1 gumruk vergilerinin indirimini h1zland1racakt1r. 

Turkiye'nin ihracata uygulad1g1 her turlU subvansiyonu kald1rmasm1 isteyen 

Topluluk aynca Turkiye'nin Katma Protokolde belirtilen ve mallarm serbest dola§tmm1 

duzenleyen her turlu kanun ve mevzuatm1 Toplulugunkilere uygun olarak duzenlemesini 

onermektedir. 

2. <;~itli Alanlarda Teknik i§birliginin Artmlmas1: 

Topluluk Turkiye ile 8§ag1daki alanlarda i§birligine gitmeyi du§unmektedir. 

* Makro ekonomi ve para politikalan, 

* Sanayi, 

*Tarim, 



* Hizmetler, 

* Ula§tl rma. 

* Telekominikasyon, 

* Enerji, 

* Qevre, 

* Bilim ve Teknoloji, 

* Sosyal Alanlar, 

* Turizm, 

* KOltOrel Geli§meler. 

3. Mali i§birliginin Saglanmasr: 
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Bu maddede 4. Mali Protokole i§lerlik kazandmlmasma c;al1§1lmaktad1r. Uzun 

mOddettir askrda clan ve 1981 ve 1989 y1Ilarmda iki ke"Ue parafe edilen Mali Protokol 

toplam 600 milyon ECU tutannda bir yard1m1 ongormektedir. Komisyon, bu yardrmm 

serbest b1rak1Imasm1 onermesindeki amacmm Turkiye'nin mali k1s1tllllklar yOzunden 

Toplulugun i§birligine gidemedigi tek Avrupa Ulkesi olmasmdan kaynakland1gm1 

belirtmi§tir. 

4. Politik i§birllginin Saglanmasr: 

Topluluk lie TOrkiye arasmdaki ili§kiler politik alanda daha da yogunla§tmlmasr ic;in 

gerek bakanlar ne,zdlnde gereksede uzmanlar sevlyesinde ili§kilehrin yogunla§tmlmas1 

ve politik diyalogun artmlmasma onem verilmesi gerektigi vurgulanmaktad1r. Komisyon 

haz1rlad1g1 bu raporu Konseye sunarken 4. Mali Protokole i§lerlik kazandmlmasmr 

onermektedir. 

Toplulugun karar alma mekanizmasr geregince 11 i$BiRLiGi PAKETi 11 Kensey ve 

Avrupa Parlamento'sunun onayma sunulacakt1r. Konseyde italya'nm donem ba§kanllg1 
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s1rastnda goru§Ulecek i§birligi paketinin "OY BiRLiGi" ile onaylanmast gerekmektedir. Bu 

durumda gerek Konsey toplant1srnda gereksede Avrupa Parlamentosunda Yunanistan 'dan 

kaynaklanacak muhalefetin soz konusu i§birligi paketinin akibeti konusunda oldukc;a etkili 

olacag1 kesindir. 

Avrupa Komisyonunun Turkiye'nintam uyelige ba§vurusuyla ilgili karan Topluluga 

girl§ lc;ln muzakerelerin ba§lang1c1m c;ok gee; bir tarihe ertelemi§, asltnda soz konusu 

muzakerelerin yap1l1p yap1lmayacag1m dahi bellrsiz b1rakmt§t1r. 

Turkiye'nintam uyeligi ile ilgili olarak Komisyon, Avrupa Parlamentosundan da go

rU§ isteml§tir. Bu organ Avrupa Toplulugu ic;inde Turkiye'ye en olumsuz bakan kurulu§tur. 

Son se<;imlerde Turkiye konusunda uzman say1lan parlamenterler sec;ilmemi§ buna kar§1-

llk TOrkiye'ye pek steak bakmayan sosyalist parlamenterlerin say1lart artm1§ttr. 

Avrupa Toplulugu Komisyonu Turkiye'nin ba§vurusu hakktnda goru§ hazirlarken 

dCmyaslyasi konjonkturunde meydanagelen baz1 olaylarAvrupa'mnveToplulugun kade

rini tamamiyle degi§tirmi§tir. Bu olaylar Dogu Blokunda ard arda ya§anan reformlar ve 

Berlin §ehrlni lkiye bolen duvann y1k1lmas1d1r. Bu tarlhlerden sonraki geli§meler buyuk 

h1zla meydana gelmi§ ve her iki Almanya birle§me karan alm1§t1r. Bu durum da Topluluk · 

c;evrelerlndeki en onemli konu Topluluga en fazla mall katk1y1 saglayan Ulke olan Alman

ya 'mn halen aym oranda katk1da bulunup bulunamayacag1d1r. Aynca iki Almanya'ntn bir

l8§meslnin Tek Pazar hedefini ne ol<;Gde etkileyecegi onumuzdeki tarihlerde gorulecektir. 

Her turlU demokratlk goru§O ve demokrasiye yoneli§i destekledlklerini belirten 

Topluluk Qyeleri, reform hareketleri gorUlen tum Dogu Avrupa Olkelerine ekonomik 

yard1mc1 bulunacaklarm1 belirtmi§lerdir. Avrupa'da ya§anan bu geli§meler Topluluk 

bunyesinde c;e§itli gorO§ farkltltklanna yol ac;maktad1r. Bir grup goru§ Avrupantn once tek 

pazan gerc;ekle§tirip, sonra uc;uncu dunya ulkeleriyle ili§kiye girmesini onermekte, diger 

bir goru§te once dogu bloku Ulkelerine her turlU yard1mm yap1lmas1m savunmaktad1r. 



XII. SONUt; 

Turkiye 1963y1lmdaAnkaraAnl8§masm1 imzalarkeri iticifaktorYunanistan'mOrtak 

Oyelik te§ebbusuydu. 1975 Haziran'daAT'yetam Gyelik ic;in ba§vuran Yunanistan 1 Ocak 

1981 y1lmda emeline ula§tI. BOtOn bunlaor olurken TOrkiye ba§ka sorunlarla ugra§1yor, 

AT konusunu lhmal ediyordu. Bugun yap1lan degerlendirmelere gore Turkiye Yunanistan 

ile birlikte "TAM OYELiK" ba§vµrusunu yapsa idi belki bugun TOrkiye de AT Oyesi 

olacaktt. 

Politikac1lartm1z ic; sorunlarla ilgilenmekten AT ili§kilerini daima geri plana atmt§, 

hatta ba§lattlmak Ozere olan ili§kileri de gell§tirecekleri yerde dondurma yoluna 

gitmi§lerdir. Turkiye her 10 ytlda bir askeri mudahaleye maruz kaldt. Bu mudahalenin 

herbiri demokrasi yolunda ilerlemeye c;alt§an Turkiye' nin on One konan bir angel ve Avrupa 

Toplulugu lie ili§kileri y1prat1c1 bir olguydu. 

14 Nisan 1987'de tam Oyelik ic;in resmi ba§vuru yaptldtktan sonra konu ile ilgili 

yeti§mi§ eleman ihtiyacmt kar§tlamak ic;in Marmara Oniversitesi Avrupa Toplulugu 

Enstltusu kuruldu. 

Butun bu c;abalar AT Qyeligine bir an once gec;ilebilsin diye yaptlmakta ve gec;mi§i 

c;ok olumlu adtmlar, yeterll degildl. AT'nin bizden istedigi bazt konularda kal1c1 c;ozumler 

getirmek. 

* Demokrasinin Avrupa normlarma uygunlugu, 

* ic; ve dt§ borc;lart en aza indirme, 

* Nufus artt§ h1z1mn azalt1lmas1, 

* i§Sizlik oranmm azalt1lmas1, 
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* Enflasyonun tek rakkamlt hale getirilmesi. 

Ac;tk~st 1981'de Yunanistan, 1985'de ispanya ve Portekiz'in Uy\3 clm&s1 

sonrasmda fakir GOneylilerin aorasma bir de Turkiye 'yi dahil etmek istemiyorlar. 

Aslmda Toplulugun en fakir Ulkesi Portekiz'le aramtzda bOyQk uc;urumlar yok. 

Ekonomik ve sosyal gostergelerde de buyuk farkltltk yok. Boyle olmasma rag men Portekiz 

8 ytl 10 ay sonra tam Qyeligini gerc;ekle§tirmi§. 

K1sacas1 TOrkiye ic;in c;ok zor bir donem ba§l1yor. Bu donem ic;inde, her 10 ytlda 

blr oldugu gibi askeri bir mudahale olmazsa, Turk-Yunan sava§t c;tkmazsa, enflasyon . . 
kontrol altma almabilirse, demokrasi tum kurum ve kurulu§lar ile i§lerse Oyelik, mOmkOn 

gorunuyor. 

TOrkiye'ninen onemli problemlerinden biri de Avrupa Toplulugu Olkelexrinin halklart 

tarafmdan TOrkiye'nin yeterince tanmmamas1, tan1yanlartn ise c;e§itli on yargtlara sahip 

olmalan. Bizl bir Orta Dogu Olkesi olarak gorerek, Avrupa Ulkesi olarak gormemektedirler. 

Bu sebeple dt§ tan1t1ma gerekli olan ozeni gostermemiz gerekm~ktedir. 

Gerekll standartlara sahlp ol~ugumuz takdlrde Avrupa Topluluguna glrmekte fazla 

sorunlarla kar§tl8§acag1m1z1 sanmtyorum. <;{Onku, AT ekonomik ve sosyal c;1karlar Ostune 

kurulmu§ bir topluluktur. TOrkiye, musliiman bir Ulke olmasma ragmen laikligi bir devlet 

politlkas1 haline getirdlgl lc;ln topluluk ile dinsel yonden de bir c;eli§kiye du§mez. 

Ba§kan Delors'un da dedigi gibi 1992 projesinin tamamlanabilmesi ic;in Oya 

Olkelexrin siyasi kararltltgt ve bu yeni amac;larm gerc;ekle§tirilmesi ic;in Ostlenecekleri 

yOkOmlUIOkleri kabul etmeleri gerekiyor. 

Delors, Stn1rs1z Avrupa Ortamt'nm yarattlmasmtnm amac1m §oyle anlatmaktad1r: 
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11S1mrs1z ekonomik ortam, teknolojik geli§me, ortak para Avrupa vatanda;;t::2 -

rmm hizmetine verilmelidir. Avrupah ya!}amak, dengeli bir ya!}am tarz1, dayamCd1 

lli!}kiler, yerle!}me ve ah!}veri!} ozgilorlUgil demektlr. 11 

Bu amaca ula§abilmek ictin Avrupa Tek Senedi ile Toplulugun yetkileri arttmlm1§t1r. 

Daha da ileriye gitmek ictin uye Olkelerin iktidarlarmm bir bolUmunu, Topluluga 

devretmeleri gerektigi ongorulmektedir. <;unku, birlik ictin ortak bir di§ politika, ortak 

savunma ve kurumlarda reformlara gerek vard1r. 

..'- ..... 
1992'ye yakla§t1g1m1z §U gunlerd~, Topluluk uy.esi Ulkelerdeki v~tanda§larm bir 

. . . . . . . . 
bolUmu butCmle§menin kendi ceplerine ne getirip ne·gotureceginin ·hesabm1 yaparken, bir 

bolUmu ise bunun gerctekle§mesi ctok uzak bir dO§ oldugu kamsmdalar. 

1992'detamamlanmasa da ic; sm1rlan ve gumruk formaliteleri olmayan bir Avrupa 

ortaya c;1kacakt1r. Avrupa ekonomileri rekabet edebilmek ic;in ve ya§ayabilmek ic;in tek 

pazara ihtiyac; duymaktad1rlar. Buyuk Avrupa'y1 gerc;ekle§tirebilmek ic;in bu gereklidir. 

Avrupa'y1 Dunya guc;lerinden biri haline getirebilecek politik birligin gerc;ekl~mesi ic;in 

gerekli olan §artlardan ilki budur. 

Turkiye'nin Topluluga Qye olduktan sonra elde edecegi avantajlar ve bu sebeple 

Turkiye gerekli ekonomik, siyasi ve sosyal geli§meleri gerc;ekle§tirerek eninde sonunda 

Avrupa Topluluguna girecektir. 

Temennimiz bunun en k1sa surede gerc;ekl~mesidir. 
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