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4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU
“Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler”
( 21 - 22 Kasım 2013, Titanic Business Hotel Europe, İstanbul - Türkiye )
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1963’te imzalanan ve
1 Aralık 1964’te yürürlüğe giren “Ankara Anlaşması”nın temelini oluşturduğu ortaklık rejimi
çerçevesinde başlamıştır. Ankara Anlaşması, Türkiye ile AB’nin bütünleşmesi için, hazırlık dönemi,
geçiş dönemi ve nihai dönem olarak üç devre öngörmüştür. Geçiş dönemi sonunda, AB ile
bütünleşmede önemli bir aşamayı teşkil eden Gümrük Birliği 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiş,
taraflar arasındaki entegrasyon seviyesi ileri bir noktaya ulaşmış ve Türkiye’nin bundan sonraki
hedefi tam üyelik olmuştur.
10-11 Aralık 1999 Helsinki AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde Türkiye’nin üyeliğe
adaylığının tescili sonucunda Avrupa ve AB ile ilişkilerde yeni bir dönem başlamıştır. 17 Aralık 2004
Brüksel AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde 1999’da Helsinki’de alınan karar teyit edilmiş,
Türkiye’nin siyasi kriterleri “yeterince” yerine getirmiş olduğu belirtilerek, üyelik müzakerelerinin 3
Ekim 2005 tarihinde başlatılması kararlaştırılmış ve katılım müzakereleri başlamıştır.
Bugüne dek katılım müzakerelerinde toplam 13 fasıl açılmış bunlardan Bilim ve Araştırma Faslı
geçici olarak kapatılmıştır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimine dönük bazı yükümlülüklerin yerine
getirilmediği gerekçesiyle 8 fasılda müzakereler açılamamakta ve diğer fasıllar da geçici olarak
kapatılamamaktadır. Öte yandan, fasıllar üzerindeki müzakerelerin sadece ait oldukları müktesebat
temelinde yürütülmesi AB'nin taahhütlerinin gereği olmasına rağmen, Fransa 5 faslın müzakereye
açılmasına, bu fasılların tam üyelikle doğrudan ilgili olması gerekçesiyle izin vermeyeceğini, GKRY
ise yaptığı tek taraflı bir açıklamayla 6 faslın açılmasını engelleyeceğini beyan etmiştir.

Gerek AB ile kurumsal temaslarda, gerek üye ülke temsilcileriyle gerçekleştirilen temaslarda, teknik
nitelikli müzakere sürecinin siyasi saiklerle yavaşlatılmaması gereği vurgulanmakta ve katılım
müzakerelerinin yeni bir ivmeyle canlandırılmasına yönelik çabalar sürdürülmektedir.
Türkiye son yıllarda kapsamlı bir siyasi ve ekonomik dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreçte
Türkiye’nin AB’ne katılım müzakerelerinin yarattığı ivme de etkili olmuştur. Demokrasi, hukukun
üstünlüğü ve insan hakları alanlarında en yüksek norm ve standartları elde etmek için geniş ölçekli
reformlar gerçekleştirilmektedir. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2010 yılında
ortalama yüzde 8,9’luk büyüme oranıyla, Avrupa’da ilk sırayı almıştır. Türkiye’nin aynı zamanda
Birlik ile yoğun ticari ve ekonomik ilişkileri bulunmaktadır. Dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 42’si
AB üyesi ülkeler ile gerçekleşmekte, Avrupa ülkelerinden gelen yabancı sermaye miktarı her geçen
gün artmakta, özel sektörler arasında ortak projeler gerçekleştirilmekte, her yıl milyonlarca
Avrupalı turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir.
Türkiye’nin katılımı, Avrupa iç pazarının büyüklüğünü arttıracak ve AB’nin küresel ekonomideki
göreceli rekabet yeteneğini güçlendirecektir. Eğitimli ve dinamik nüfusu, güçlü ordusu,
bölgesindeki saygın konumu, izlediği vizyoner ve çok boyutlu dış politika ile Türkiye, Birlik için
gerçek bir kazanım teşkil edecektir. Özel jeostratejik konumu ve geniş ekonomik potansiyeliyle
Türkiye’nin Birliğe üyeliği, her iki taraf açısından da somut fayda getirecektir. Türkiye’nin katılımı,
AB’ye yük değil, katma değer sağlayacaktır. Kimi zaman AB içinde bazı çevreler Türkiye’nin Birliğe
katılımına kuşku ile yaklaşan açıklamalar yapsa da, Türkiye’nin Birliğe katılımı AB üyesi ülkelerin
büyük çoğunluğu tarafından desteklenmektedir.
Türkiye, Avrupa’ya birçok artı değer getirmekte, coğrafi derinlik kazandırmakta, etnik, linguistik ve
kültürel çeşitliliğini zenginleştirmektedir. AB adaylığı ve Gümrük Birliği üyeliği yanında Avrupa’daki
ekonomik, siyasi ve askerî oluşumların neredeyse tamamına üye olan Türkiye, yarım yüzyıllık
Avrupa Topluluğu/Birliği yolculuğu ve küresel ekonomik, siyasi ve diplomatik kurumlarındaki
üyeliği ve etkinliği de göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa ekonomi ve siyasetinin önemli bir
bileşeni konumundadır.
Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile hâlihazırda geliştirdiği ilişkiler yanında Pasifik ülkeleri ile de
ilişkilerini geliştirme arayışında olan Türkiye sadece hızla büyüyen bir ekonomi değil, aynı zamanda

karar alma süreçlerinde önemli roller üstlenme potansiyeline de sahip bir ülkedir. Ayrıca,
Avrupa’da yaşayan, sayıları beş milyonu aşkın Türk, yaşadıkları ülkeler ile Türkiye arasında kültürel
bir köprü oluşturmaktadırlar. Coğrafi ve kültürel mirasının sağladığı kazanımlar sayesinde yakın
coğrafyasının ötesinde erişim gücüne sahip olan Türkiye, Avrupa’nın geçmişindeki varlığını gelecek
AB üyeliğiyle pekiştirmek istemektedir. Bu süreç, AB’nin geleceğinin şekillendirilmesi açısından da
önem taşımaktadır.
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) için
müzakerelere başlayacaklarını açıklayarak çok büyük bir ortaklık için adım atmışlardır. Dünya
nüfusunun sadece onda birine sahip olan ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri dünya gayri safi milli
hâsılasının neredeyse yarısına ve küresel ticaret akışının üçte birini sahiptirler. Bu anlamda
Transatlantik ticaret ve ekonomik ilişkileri dünya ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu
nedenle AB ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması, Türkiye açısından önemli
ticari ve hukuki sonuçlar doğuracak nitelikte bir gelişme olacaktır.
Müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasıyla dünyanın en büyük ve en kapsamlı ekonomik bölgesi
oluşturulacak ve uluslararası ticaretin standartları yeniden belirlenecektir. Her iki tarafta büyük
beklenti yaratan ortaklık planı SSCB’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan ‘ekonomik NATO’
arayışının da büyük ölçüde gerçekleşmesi anlamına gelecektir. Tanıdık serbest ticaret
anlaşmalarının ötesinde bir serbest ticaret anlaşması niteliği kazanacak olan Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı ile gümrük vergilerinin sıfırlanması, tarife dışı engellerin kaldırılması ve
mevzuatlarda uyumun sağlanmasıyla piyasalara erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.
Anlaşmayla, ticari serbestiden de öte, hizmet sektörü gibi alanlarda piyasalara erişimin sağlanması,
yatırımlarda eş güdüm sağlanması ve küresel ekonomik ilişkileri kolaylaştıracak ve hızlandıracak
kuralların ve ilkelerin oluşturulması amaçlanmaktadır.
DTÖ Doha raundunun kilitlendiği bir dönemde gerçekleşecek olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı AB ve ABD’nin özellikle Pasifik ülkeleriyle imzaladığı STA’lar da göz önüne alındığında
küresel ekonomik ilişkilerde standart belirleyici bir güce ve etkiye sahip olacaktır. ABD ve AB
arasındaki “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” görüşmeleri Türkiye için son derece önemli

unsurlar içermektedir. Gümrük Birliği kapsamında üstlenilen AB tercihli ticaret rejimi
yükümlülükleri göz önünde bulundurulduğunda, AB’nin üçüncü ülke ve ekonomik bölgelerle
gerçekleştirdiği STA’lar Türkiye’nin uluslararası ekonomik ilişkileri için büyük öneme haizdir.
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) girişimi ise içerik ve kapsam bakımından Türk
ekonomisi için diğer tüm STA’lardan daha önemli ve etkili olacaktır.
Öte yandan, Türkiye de bu süreçte çok önemli roller üstlenme potansiyeline sahiptir. Türkiye ve AB
son yirmi yıldır Gümrük Birliği’nin getirilerinden istifade etmektedirler. Gümrük Birliği iki tarafın
ekonomilerini canlandırma yanında, Türkiye’nin AB üyeliği yolunda somut bir adım olarak
öngörülmüştür. Buna rağmen Gümrük Birliği üyesi Türkiye’nin AB üyesi olmaması Türkiye için
istenmeyen sonuçlara neden olmuş, örneğin, AB tarafından imzalanan her yeni serbest ticaret
anlaşması Türkiye için ticari sapma olasılığı doğurmuştur. Bu bağlamda AB ülkelerinin üçüncü
ülkelerden aldıkları mal ve hizmetler vergilendirilmeksizin Türkiye’ye girmekte, Türkiye ise benzer
bir anlaşmayı söz konusu üçüncü taraf ile imzalayıncaya dek aynı elverişli durumdan
yararlanamamaktadır.
Türkiye AB üyesi olana dek bu olumsuz durumdan kaçınma imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla
Türkiye AB’nin G. Kore, Meksika, Kanada ve Japonya gibi ülkelerle yaptığı serbest ticaret
anlaşmalarının olumsuzluklarından kaçınmak için diplomatik kaynaklarını tümüyle seferber etmek
zorunda kalmaktadır. Bu durum dengeleri değiştirmekte ve ekonomik olmayan konuların
uluslararası ilişkiler alanında kaymalara neden olacak şekilde müzakere masasına gelmesine neden
olmaktadır. Bu süreçten Türkiye’nin etkilenmeden, hatta olumlu etkilenerek çıkmasını sağlayacak
bir politikanın benimsenmesi gerekmektedir. Aslında ABD’li yetkililerce yapılan olumlu açıklamalar
da göz önüne alınarak, Türkiye AB ve ABD arasındaki bu anlaşmaya taraf olmalı ve dışarıda
kalmamak için çaba sarf etmelidir.
AB ile gümrük birliği ve tam üyelik süreci içinde olan Türkiye’nin bu ekonomik kazanımlardan ve
refah artışından yararlanabilmesi hatta ekonomik dinamizmiyle gelişmekte olan düzene katkıda
bulunabilmesi gerekmektedir. ‘Ekonomik NATO’ arayışının, ancak Türkiye’nin de dâhil edilmesiyle
mümkün olacağı vurgulanmalıdır. Tarihin en başarılı askeri ittifakının önemli bir üyesi olan Türkiye,
dünyanın en büyük ekonomik ittifakına katılarak ekonomik kapasitesini güçlendirecektir.
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Transpasifik Ortaklığı müzakereleriyle yeni bir

ekonomik düzenin temelleri teşekkül emektedir. Burada hedeflenen Türkiye’nin Transatlantik
ortaklığının tüm kurumlarına dâhil olup ekonomik ve siyasi kazanımlarını muhafaza etmesi ve
önümüzdeki dönemde söz sahibi olarak çıkarlarını savunabilmesidir.
4. Türkiye - Avrupa Forumu, Yeni Dönem AB - Türkiye Perspektifini Transatlantik Ticaret ve Yatırım
Ortaklığı çerçevesinde yeniden değerlendirmeyi ve Türkiye - AB ilişkilerinin gelişmesine entelektüel
katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Ana Tema
Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi,
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler
Alt Temalar
AB’nin Geleceği: Ekonomik ve Siyasi Birliğin Aşamaları
AB - Türkiye İlişkilerinde Mevcut Durum ve Ekonomi Politikaları
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) : Amaçlar Ve Güçlükler
TTYO ve AB Politikalarına Etkileri
TTYO ve Türkiye’nin Beklenti ve Öngörüleri
TTYO ve Uluslararası Ekonomik Güvenlik ve Çok Boyutlu İlişkilere Etkisi

