
Türk D›fl Politikas›nda Türkiye-AB iliflkilerinin esas›
asl›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da¤›lmas›ndan önce
Tanzimat’la birlikte bafllayan “bat›l›laflma” sürecinin bir
devam› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yeni kurulan
Cumhuriyet ile birlikte Atatürk de bu süreci devam ettir-
mifl ve “bat›l›laflma” bir devlet politikas› haline gelmifl-
tir. Ancak Türkiye’nin yüzü kuruldu¤u dönemden itiba-
ren Bat›’ya dönük olmas›na ra¤men Türk d›fl politikas›
içe kapal› ve territoryal bir milliyetçi ideoloji ile flekillen-

mifltir. Uluslararas› konjonktüre ba¤l› olarak uzun bir dö-
nem milliyetçilik ve bat›l›laflma aras›nda gerilim ortaya
ç›kmam›fl ve bu sebeple kendine özgü bir bat› söylemi
Türk D›fl Politikas› içerisinde yerini alm›flt›r1. Böyle bir
d›fl politika ortam›n›n oluflmas›nda elbette sadece Türki-
ye’nin iç faktörleri de¤il ayn› zamanda d›fl faktörler de
etkili olmaktad›r. 

So¤uk Savafl döneminde Avrupa Ekonomik Toplulu-
¤u (AET) aç›s›ndan Türkiye Sovyet tehlikesine karfl›
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Özet 
Türkiye AB iliflkilerinin temelini Tanzimatla bafll›yan “bat›l›laflma” ideali oluflturdu¤u söylenebilir. Ortaça¤da

Avrupa feodal dönemi yaflarken, Türkler Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile dünyada önemli bir cazibe merkezi haline gel-
miflti. T›p, Bilim, teknoloji, sanayi gibi alanlarda Osmanl› Avrupa'n›n çok üstündeydi. Böyle bir konjonktürde “ba-
t›l›laflma” gibi bir ideal yoktu. Ancak Osmanl› dünyada meydana gelen de¤iflimlere ayak uyduramad› ve eski cazibe-
sini kaybetti. Cazibe merkezi art›k Bat›'yd›. Bu nedenle bat›l›laflma idealinin bir sonucu olarak Türkiye AB iliflkile-
ri 1959'da AET'ye “Ortak Üyelik” baflvurusu ile bafllam›fl, 1963'te imzalanan Ankara Anlaflmas› ile hukuki bir nite-
lik kazanm›flt›r. Ankara Anlaflmas›'yla Türkiye AET'ye “Ortak Üye” olmufltur. Ancak 1987'de Türkiye ortak üyeli¤in
d›fl›nda AET'ye tam üyelik baflvurusunda bulunmufl ve nihai olarak 17 Aral›k 2004 tarihinde toplanan Brüksel Av-
rupa Konseyi toplant›s›nda 3 Ekim 2005'te tam üyelik müzakerelerinin bafllamas›na karar verilmifltir. AB ile müza-
kerelerin ne kadar sürece¤ini flimdiden kestirmek mümkün olmasa da Türkiye AB iliflkilerinde yeni bir döneme gi-
rilmifltir. 

Bu makalede Türkiye AB iliflkileri tarihsel bir perspektifte ele al›nmakla birlikte, hem Türkiye hem de AB aç›-
s›ndan iliflkilerin geliflimini etkileyen faktörler analiz edilmektedir.

Abstract
Turkish EU Relations: Towards a New Era

The “westernization process” began with Tanzimat might be regarded as a basis for Turkish-EU relations. While
Europeans had been living under feudal conditions during the middle age, the territories dominated by the Turks
had been a field of attraction under the rule of Ottoman Empire. Ottoman Empire was a predominant actor in cer-
tain fields, such as medicine, science, technology, and industry, when compared to the then European powers. There
was no “westernization” ideal in such a situation. However, Ottoman Empire could not face to prevalent changes
occurred during centuries and lost attraction. Western world has turned to become the new address of attraction.
Therefore, as a product of westernization idea, Turkish EU relations started with Turkish application for “Associate
Membership” to the EEC in 1959, and gained a legal identity with Ankara Agreement signed in 1963. By this agree-
ment, Turkey has become an “Associate Member” to the EEC. After a long period, Turkey applied -in addition to
associate membership- to the EEC for full membership in 1987. Finally, the Brussels European Council in 17
December 2004 decided opening negotiations with Turkey as of 3 October 2005. Although it is hard to estimate the
length of negotiation process, it would not be misleading to claim that a new era in EU - Turkey relations has already
began.

In this article, from a historical perspective, factors affecting the developments of relations between Turkey and
the EU have been analyzed.
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önemli bir cephe ülkesi, geliflen ekonomileri aç›s›ndan da
ucuz iflgücü anlam›na gelmekteydi. Ancak So¤uk Sava-
fl›n sona ermesiyle birlikte Türkiye daha çok etnik ve din-
sel kimli¤i ile alg›lanm›fl, tarihi arka plan› ile de yarg›lan-
m›flt›r.

Avrupa’da “Türk ya da Türkler” kavram›n›n yabanc›
belleklerde somutlaflt›rd›¤› görüntü ya da ç›kt› bir bak›-
ma tarihsel birikimin sembolize etti¤i, çizdi¤i bir resmi
ortaya koymaktad›r. Türkiye AB iliflkilerinde bu alg›lama
günümüze kadar önemli bir yer tutmufltur. Aç›kça ifade
edilmese de kimileri üstü kapal› olarak Türkiye ile
AB’nin farkl› de¤erlere sahip oldu¤unu ve birbirleri ile
ba¤daflamayaca¤›n›, kültürel olarak AB’nin bat›l› Türki-
ye’nin ise do¤ulu, AB’nin H›ristiyan Türkiye’nin ise Müs-
lüman oldu¤unu öne sürmektedir. Kimileri de Türki-
ye’nin insan haklar› aç›s›ndan zay›f, sosyal ve politik bir
otokrasiye sahip olmas›n› kültürel ve dini geleneklerine
ba¤lamaktad›r. Türkiye’de ise baz› elitler AB’yi H›risti-
yan kulübü olarak görmekte ve ‹slam’a karfl› bir önyar-
g›n›n oldu¤unu savunarak Türkiye’nin üyeli¤i konusunda
AB’nin heyecan duymamas›n› buna ba¤lamaktad›r2.

Bugünkü AB’ye üye ülkelerin H›ristiyan olduklar› bir
gerçektir. H›ristiyan kültürü ve ‹slam kültürünün de ay-
n› oldu¤u söylenemez. Ancak unutulmamas› gereken
nokta, AB’yi birlik yapan kültürel farkl›l›klard›r. AB din
temelinde de¤il evrensel anlamda kabul gören demokra-
si, hukukun üstünlü¤ü, insan haklar›na sayg› gibi pren-
sipler üzerinde birleflmektedir. AB farkl›l›klar›n birli¤i-
dir. Nihai anlamda bugün AB’nin temelini oluflturan ku-
rucu anlaflmalarda da bu de¤erlerin alt› çizilmifltir. Av-
rupa Anayasas›’n›n 2. maddesinde Birli¤in de¤erleri ola-
rak:

“Birlik, insan onuruna sayg›, özgürlük, demokrasi,
eflitlik, hukuk devleti ve insan haklar›na sayg› de¤erleri
üzerine kurulmufltur. Bu de¤erler, ço¤ulcu, hoflgörülü,
adil, dayan›flmac› ve ayr›m gözetmeyen bir toplumda,
Üye Devletlerin hepsi için ortakt›r.” denmektedir. 

5 Ekim 2004 tarihinde düzenlenen Avrupa Kiliseleri
Konferans›nda (Conference of European Churches (CEC)
Türkiye’nin AB Üyeli¤inin çok önemli oldu¤u flu cümley-
le vurgulanmaktad›r: “ Türkiye’nin muhtemel AB üyeli¤i
sadece AB’nin politik düzenini ve bütün Avrupay› de¤il
ayn› zamanda k›tada yaflayan AB vatandafllar›n›n ve
tüm insanlar›n yaflam koflullar›n› da etkileyecektir.”3 Söz
konusu konferansta Türkiye’nin farkl› bir dine sahip ol-
mas›n›n Türkiye ile AB iliflkilerinin gelifltirilmesi ya da
Türkiye’nin AB’ye üyeli¤i aç›s›ndan bir sorun oluflturma-
d›¤› deklare edilmifltir. Ayr›ca bu bildirgede AB’nin içeri-

sinde H›ristiyan, müslüman, yahudi ve di¤er dinleri ba-
r›nd›ran çok kültürlü bir topluluk oldu¤u vurgulanmakta-
d›r ve AB Anayasas›nda yukar›da belirtilen Birli¤in de-
¤erlerine at›fta bulunulmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
dinin temel olarak belirleyici bir faktör olmad›¤› düflünü-
lebilir. Ancak, AB’de Türkiye konusunda zaman zaman
kendi de¤erleriyle çeliflen önyarg›l› tav›rlar söz konusu
olmaktad›r. Oysaki bugünkü AB’nin yüceltti¤i de¤erler
sistemine Türklerin de önemli katk›lar› olmufltur. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u egemenli¤i alt›na ald›¤› bü-
yük bir co¤rafyada yüzy›llar boyu hüküm sürmüfltür. Os-
manl› egemenli¤i alt›nda Avrupa, Afrika, Orta Do¤u co¤-
rafyas›ndan birçok ülke vard›. Osmanl› Roma ‹mparator-
lu¤u’ndan daha genifl bir co¤rafyada çok genifl halk kit-
leleri üzerinde resmi bir inanç, kültür ve dil birli¤i kur-
mufltur. Kennedy Osmanl› ile ilgili olarak flu de¤erlendir-
meyi yapmaktad›r:

“…‹slam âlemi, 1500’e gelmeden yüzy›llar boyu kültür ve
teknoloji alanlar›nda Avrupa’dan ilerideydi. ‹slam kentleri ge-
nifl, iyi ayd›nlat›lm›fl ve kanalizasyon olan kentlerdi; kimilerin-
de üniversiteler, kitapl›klar ve flafl›rt›c› güzellikte camiler var-
d›. Matematik, haritac›l›k, t›p ile bilim ve sanayinin daha pek
çok kolunda- de¤irmenler, silah dökümü, fener kuleleri, at ye-
tifltiricili¤i- Müslümanlar öndeydi. Osmanl›lar›n gelece¤in yeni-
çerilerini Balkanlardaki H›ristiyan gençler aras›nda seçme sis-
temi, ifllerine ba¤l›, düzenli askeri birliklerin oluflmas›n› sa¤la-
d›. Baflka ›rklara gösterilen hoflgörü sayesinde pek çok yete-
nekli Yunanl›, Yahudi ve Yahudi olmayan kimse, Sultan›n hiz-
metine girdi. ‹stanbul kuflatmas›nda Sultan Mehmet’in bafl si-
lah dökümcüsü bir Macar’d›…”4.

Görüldü¤ü gibi, Feodal dönemde Osmanl›’n›n yücelt-
ti¤i de¤erler bugünün AB’sini oluflturan milletlerin sahip
olduklar›n›n oldukça üzerindeydi. Bugün AB bir de¤erler
sistemi haline gelmifltir, ancak tarihi gerçekleri göz ard›
ederek zaman zaman Türkiye’yi d›fllar bir tutum sergile-
mektedir. Oysaki medeniyetin bugünkü geldi¤i noktaya
Türklerin de hat›r› say›l›r bir katk›s› olmufltur. Türkiye
Osmanl›n›n bir zamanlar sahip oldu¤u ancak bu makale-
nin konusunu oluflturmad›¤› için ayr›nt›s›na girilmeyen
nedenlere ba¤l› olarak yitirilen de¤erlere tekrar sahip
olabilmek için bat›l›laflmay› hedef olarak alm›flt›r. Dola-
y›s›yla Türkiye’nin AB’ile bütünleflmek istemesini ve
uzun bir süredir bu konuda ›srarl› davranmas›n› da bu
aç›dan de¤erlendirmek gerekir.

Bat›l›laflma hedefinin neticesi olarak Türkiye, bat›da
teflkil edilen gerek askeri gerekse ekonomik paktlarda
yerini alm›fl ve NATO, Avrupa Konseyi, OECD, IMF, Dün-
ya Bankas› ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurulufllara üye

2 Lynn Dobson, “We have the stars, let’s add the moon: EU, Turkey, and the constitutional values of free citizens”, http://www.fedtrust.co.uk/eu_constitution, 29 Mart
2005.
3 Conference of European Churches (CEC) and CCEE (Council of Roman Catholic Bishop’s Conferences in Europe), The relationship of the EU to Turkey: Public Statement,
5 October 2004, http://www.cec-kek.org/pdf/RelationshipofEUtoTurkey.pdf  11 Mart 2005.
4 Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükselifl ve Çöküflleri: 1500’den 2000’e Ekonomik De¤iflme ve Askeri Çat›flmalar, 3. bsk., çev. Birtane Karanakç›, Ankara, Türkiye
‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, 1991, s. 12
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olmufltur. Bu hedefin bir devam› olarak da Türkiye-AET
iliflkileri bafllam›flt›r.

Türkiye, AET ile daha AET’nin ilk kurulufl y›llar›nda
temasa geçmifltir. Adnan Menderes baflkanl›¤›ndaki za-
man›n Cumhuriyet Hükümeti, AET’nin kuruluflundan on
dokuz ay sonra 31 Temmuz 1959’da AET’i kuran Roma
Antlaflmas› (RA)n›n 238. maddesine5 dayanarak Toplu-
luklar Konseyine “ortak üyelik” baflvurusunda bulun-
mufltur6.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, 1961’de ‹ngil-
tere, ‹rlanda ve Danimarka, 1962’de de Norveç AET’ye
tam üyelik için baflvuruda bulunurken, Türkiye’nin
1959’da “tam üyelik” için de¤il “ortak üyelik” için bafl-
vurmufl olmas›d›r. Böyle davran›lmas›nda flüphesiz ithal
ikameci yaklafl›mlar›n büyük etkisinin oldu¤u söylenebi-
lir. O dönemde, Türkiye’nin AET’ye tam üye olmas› duru-
munda yerli sanayisinin çökece¤i gibi bir tak›m endifleler
söz konusu idi. Türkiye Odalar Birli¤i taraf›ndan
1979’da haz›rlanarak Baflbakan Bülent Ecevit’e sunulan
ve Odalar Birli¤i Genel Baflkan› Mehmet Yazar taraf›n-
dan da bas›na aç›klanan bir raporda, 1981’den önce
AET’ye tam üyelik için baflvurulmas› istenmifl ve sanayi-
mizin çökece¤i yolundaki endiflelerin yersiz oldu¤u ifade
edilmifltir7. Bu örnekte görüldü¤ü gibi AET’ye tam üyelik
durumunda yerli sanayinin çökece¤i endiflesinin
1979’larda da devam etti¤i anlafl›lmaktad›r.

Türkiye’nin yukar›da ifade edildi¤i gibi bir Ortakl›k
iliflkisi kurmak yerine Topluluk kurucu anlaflmalar›n›n
237. maddesine göre “tam üyelik” baflvurusuna buluna-
bilece¤i halde neden “ortak üyelik” baflvurusunda bulun-
du¤u sorusu da akla gelmektedir. RA’n›n 237. maddesi-
ne göre her Avrupa Devleti AET’ye “tam üyelik” baflvu-
rusunda bulunma hakk›na sahiptir. Ancak Türkiye bu
yöndeki politikas›n› belirlerken RA’n›n 237. maddesi ye-
rine 238. maddesine dayanarak “Ortak Üyelik” baflvuru-
sunda bulunmufltur.

Tam Üyelik baflvurusu yerine ortak üyelik baflvuru-
sunda bulunulmas›n›n nedeni yukar›da da ifade edildi¤i
gibi genel olarak ekonomik nedenlere dayand›r›lmakta-
d›r. Tam üyelik iste¤inde bulunmak için ekonomik yön-
den tam üyelikten do¤acak yükleri kald›rabilecek ekono-
mik geliflme seviyesinde olmas› gerekirdi. Bu statüde
AET’ye kat›lacak ülke, Toplulu¤a tam üye olduktan son-
ra ülkelerin yo¤un bir mal arz› ile karfl›laflacakt›r. Dola-
y›s›yla Ortak Pazar’›n faydalar›ndan yararlanabilmek
için sanayileflmenin belirli bir aflamas›n› tamamlam›fl ol-
mak gerekirdi. 

1950-1954 y›llar› aras›nda Türkiye’de GSMH’nin y›l-
l›k ortalama art›fl h›z› yüzde 9 olarak gerçekleflmifl, kifli
bafl›na gelir ise yüzde 5 gibi yüksek bir art›fl gösterirken,
ayn› dönemde DP Hükümetince uygulanan liberasyon
politikas›n›n etkisiyle ithalattaki art›fllar, ihracattaki ar-
t›fllar›n üzerinde gerçekleflmifl, ayr›ca uygulanan sabit
kur politikas› da buna eklenince döviz rezervleri h›zla
erimifltir.8

Bununla birlikte, 1954 sonras› GSMH’deki y›ll›k art›fl
yüzde 4.1’e düflmüfl, kifli bafl›na gelirdeki y›ll›k art›fl ora-
n› ise yüzde 1’in alt›na inmifltir. Türkiye bu aflamada
içerdeki döviz stokunun erimesiyle birlikte GSMH’nin
önemli bir bölümünü oluflturan tar›m sektöründe kullan›-
lan traktör ve di¤er tar›m makinalar›n›n yedek parçala-
r›n› dahi d›flar›dan sat›n alamayacak duruma gelmifltir.
Bununla birlikte döviz s›k›nt›s› nedeniyle tar›m sektörü-
nün haricindeki di¤er sektörlerdeki (Sanayi,‹nflaat ve
Hizmet) yat›r›mlar da sermaye ithal edilememesi nede-
niyle durmufltur. Bütün bunlar›n neticesinde Türkiye’nin
1954 sonras› kalk›nma h›z› düflmüfl, plan ve programdan
yoksun yat›r›m ve imar giriflimlerinin ortaya ç›kard›¤›
kamu aç›klar› nedeniyle de enflasyon ortaya ç›km›flt›r9.

Türkiye ifade edilen bu ekonomik dar bo¤azlardan
ç›kmak için uluslararas› kurulufllardan ya da devletler-
den borç para almak zorunda kalm›flt›r. Ancak OECD,
IMF ve Dünya Bankas› gibi uluslararas› kurulufllar kredi
için Türkiye ekonomisinde “stabilizasyon” program›n›n
uygulanmas›n› flart koflmufllard›r. Ancak DP’li Hükümet
bu programa s›cak bakmam›fl; ABD, Almanya ve ‹ngilte-
re gibi devletlerden borç para isteme yoluna gitmifltir.
Bu devletler de borç para vermek için yukar›da zikredi-
len uluslararas› örgütlerin onay›n› flart koflunca, DP Hü-
kümeti “stabilizasyon” program›n› kabul etmek zorunda
kalm›flt›r. IMF ve OEEC ile bir dizi görüflmeler neticesin-
de Türkiye ekonomik yard›m alabilmifl, d›fl borçlar›n› da
erteletme imkan› bulmufltur. Sa¤lanan ekonomik yar-
d›mlarla ekonomik dar bo¤az›n ana nedenini oluflturan
d›fl al›m için gereken kaynak temin edilebilmifltir. Türki-
ye bu noktada yaln›z ekonomik konjonktür olarak de¤il,
ama geliflmifllik aç›s›ndan da AET ülkeleri ve hatta Yu-
nanistan’›n dahi çok gerisindeydi10.

Ayr›ca Yunanistan Türkiye’den bir ad›m önce 8 Hazi-
ran 1959’da AET’ye “Ortak Üyelik” baflvurusunda bu-
lunmufltu. Bunun sonucunda Türkiye de Yunanistan’›n
hemen arkas›nda 31 Temmuz 1959’da AET’ye “Ortak
Üyelik” baflvurusunda bulunmufltur11. Hatta o zaman ik-
tidarda bulunan DP’li hükümet, TBMM’ye dan›flmadan
oldukça ani bir kararla böyle bir baflvuruyu yapm›flt›r12.
Bu baflvuruda flüphesiz Yunanistan’›n yaln›z b›rak›lma-

5 Söz konusu maddeye göre: “Topluluk, bir üçüncü Devletle, bir Devletler birli¤iyle ya da bir uluslararas› örgütle, karfl›l›kl› haklar ve yükümlülükler, toplu davran›fllar ve
özel yöntemlerle niteli¤i belirlenen ortakl›k kuran anlaflmalar yapabilir.” bkz. Halûk Günu¤ur, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nu Kuran Antlaflma ( Roma Antlaflmas›),
‹stanbul, ‹KV Yay›n›, 1985, s. 146.
6 Dominik Lasok, “The Ankara Agreement: Principles and Interpretation”, M.Ü. Avrupa Toplulu¤u Ensitüsü Avrupa Araflt›rmalar› Dergisi, 6 (1), ‹stanbul, M.Ü.
Avrupa Toplulu¤u Ensitüsü Yay›n›, 1998, s. 27.
7 http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/1979/eylul1979.htm 
8. ‹lhan Tekeli ve Selim ‹lkin, Türkiye ve Avrupa Toplulu¤u I , Ankara, Ümit Yay›nc›l›k, 1993, s. 123.
9 Tekeli ve ‹lkin, a.g.e., s.121-124.
10 A.g.e., s.124
11 Bkz.http://europa.eu.int/abc/history/1959/index_en.htm, 10 Mart 2005.
12 Deniz Vardar, Türkiye-AT ‹liflkileri”, Türk D›fl Politika Analizi, der.Faruk Sönmezo¤lu, ‹stanbul, Der yay›nlar›, 1994, s. 125.
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mas› görüflü de önemli olmufltur. Hatta bu konuda zama-
n›n D›fliflleri Bakan› Fatin Rüfltü Zorlu: “Yunanistan ken-
disini bofl bir havuza atsa bile onu yaln›z b›rakmaya gel-
mez. Tereddüt etmeden siz de atlayacaks›n›z.” demesi
Türkiye’nin AET’ye baflvurusunu Yunanistan’›n baflvuru-
sundan hemen sonra yapmas›n› aç›klar mahiyettedir. Zi-
ra, 1959 y›l›nda Türkiye’nin AET’ye Ortak Üyelik baflvu-
rusu hakk›ndaki genel görüfl, Türkiye’nin Bat› Toplumu
içerisindeki yerini almas› ve Yunanistan yaln›z b›rak›l-
mamas› fleklinde idi. Bu nedenle dönemin D›fliflleri Baka-
n› Fatin Rüfltü Zorlu, 1959 Mart ay›nda “Ortak Üyelik”
baflvuru sürecini h›zland›rmak için diplomatik atak bafl-
latm›flt›r. Zorlu, makam›nda görüfltü¤ü AET Büyükelçisi-

ne:  “Yunanistan ile Türkiye’yi nas›l kar›flt›r›rs›n›z? Kü-
çük bir ülkenin potansiyeli ile Türkiye’ninki bir midir?”
diye sorunca, kararl›l›k karfl›l›¤›n› bulmufl ve AET, Atina
ile Ankara aras›nda denge aray›fl› içerisine girmifltir13.
Bu çabalar›n sonucu olarak Yunanistan-AET Ortakl›k gö-
rüflmelerinin 10 Eylül 1959’da bafllamas›n›n hemen son-
ras›nda 27 Eylül 1959’da da Türkiye ile ortakl›k görüfl-
meleri bafllam›flt›r.

Türkiye’nin müzakere süreçlerine ilk engel 27 May›s
1960 Askeri Darbesi olmufltur. Darbe sonras› Baflbakan
Adnan Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilmifl, bunun
üzerine Fransa Cumhurbaflkan› General de Gaulle, AET-
Türkiye iliflkilerinin dondurulmas›n› istemifltir. Bu olayla
birlikte Türkiye, demokratik rejimden kopman›n Avru-
pa’dan da kopmak anlam›na gelece¤ini ilk defa somut
olarak görmüfltür.

Türkiye’nin AET ile Ortakl›k Kurmak ‹stemesinin
Temel Nedenleri

Türkiye’nin Ortakl›k baflvurusunu yapt›¤› dönemler-
de, AET’ye kat›lmas›n›n iki nedeni oldu¤u öne sürülmek-
tedir14. Birincisi, Türkiye’nin Tanzimatla birlikte Bat›
Dünyas›n›n bir parças› olma¤a çal›flt›¤›, NATO gibi bat›-

da kurulmufl olan uluslararas› örgütlerin büyük ço¤unlu-
¤una kat›lm›fl olmas› dolay›s›yla, AET’yi izleyecek olan
Avrupa bütünleflmesinin d›fl›nda kalmayaca¤›d›r. 

‹kincisi ise, ticari niteliktedir. Türkiye’nin AET’ye üye
alt› devletle olan ticari iliflkilerinin yo¤unlu¤u da Ortak
Üyeli¤e baflvurmada önemli rol oynam›flt›r. Özetle, Tür-
kiye’nin AET’ye girmek istemesi genel olarak iki esasa
dayand›r›lmaktad›r15. Bunlar da politik ve ekonomik
esaslard›r. Bu esaslar›n ana nedenlerini flöyle s›ralayabi-
liriz:

(1) Avrupa’da gerçekleflecek siyasi bütünleflmenin d›-
fl›nda kalmamak.

(2) ‹hraç ürünlerimiz için geniflleyen sürüm olanakla-
r› elde etmek.

(3) Kalk›nmam›z için gerekli kolayl›klar› temin etme
imkânlar›n› artt›rmak.

(4) Yunanistan’› yaln›z b›rakmamak. 

Türkiye Yunanistan’›n içinde olaca¤› her türlü organi-
zasyona kat›lmay› kendisi için bir zorunluluk olarak gör-
müfltür16. Hatta kamuoyunda hemen hemen hiç tart›fl›l-
madan Yunanistan ile diplomatik rekabete dayanan son
derece pragmatik bir kararla AET iliflkiler bafllam›flt›r17.
Bu nedenle Türkiye, AET ile iliflki kurmufl olan Yunanis-
tan’›n karfl›s›nda politik ve ekonomik olarak güç durum-
da kalmak istememifltir. Nitekim, Türkiye’ye rakip tar›m
ürünlerini (tütün, kuru üzüm, kuru incir gibi) AET ülkele-
rine satan Yunanistan’›n AET’ye kat›lma karar›na karfl›-
l›k Yunanistan’›n bu girifliminin, ileride Türkiye’yi gerek
ekonomik gerekse politik olarak güç durumda b›rakma-
mas› için Yunanistan’›n karfl›s›nda Ortakl›k baflvurusun-
da bulunmas› gerekti¤i düflüncesi hakimdi. 

31 Temmuz 1959 tarihinde yap›lan Ortakl›k baflvuru-
sundan sonra Türk ve AET yetkilileri bir araya gelerek
haz›rl›k görüflmelerine bafllam›fllard›r. Ortakl›k Anlafl-
mas› imzalanana kadar tam on tur görüflme yap›lm›fl-
t›r18. Toplulukla ilk görüflme 28-30 Eylül 1959’da, ikinci
görüflme ise 2-4 Aral›k 1959 tarihlerinde yap›lm›fl, an-
cak bir sonuca var›lamam›flt›r. Devam eden müzakereler
o dönemde meydana gelen 27 May›s 1960 Askeri Müda-
halesi ile bir kesintiye u¤ram›flsa da zaman›n askeri yet-
kililerinin Türk D›fl Politikas›nda bir de¤ifliklik yapmaya-
caklar›n› aç›klamalar› üzerine yeniden bafllam›flt›r.

14-21 Ekim 1960 tarihinde üçüncü tur görüflme; 10-
22 Nisan 1961’de dördüncü tur; 18-22 Haziran 1962’de
de beflinci tur ve 8-12 Ekim 1962’de de alt›nc› tur görüfl-
meler yap›lm›fl ancak bu görüflmelerde de AET yetkilile-
ri ile görüfl birli¤ine var›lamam›flt›r. En belirgin görüfl ay-

13 R›dvan Karluk, Avrupa Birli¤i ve Türkiye, 4. bsk., ‹stanbul, ‹MKB Yay›nlar›, 1996, s. 391.
14 Gülten Kazgan, 100 Soruda Ortak Pazar ve Türkiye, 2. bsk., ‹stanbul, Gerçek Yay›nevi, 1973, s. 77.
15 Murtaza Ayy›ld›z, Türkiye’nin Avrupa Toplulu¤u’na Tam Üyeli¤i Karfl›s›nda Milli Kültürümüzün Meseleleri, ‹stanbul, Türkiye Milli Kültür Vakf› Yay›n›, 1990,
s.16.; ayr›ca bkz. Haluk Günu¤ur, “Türkiye AB iliflkileri Tarihçesi”, Avrupa Birli¤i El Kitab›, Ankara, TCMB Yay›n›, 1995, s.178.
16 “Turkish Identity in Europe and Turkey-EU Relations from a Historical Perspective”, Vienna, 27 October 2004. Bkz. http://www.da-vienna.ac.at/userfiles/sungar.pdf 8
Nisan 2004.
17 Ahmet Davuto¤lu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararas› Konumu, ‹stanbul, Küre Yay›nlar›,  2001, s. 504.
18  Ayr›nt›l› bilgi için bkz. : Tekeli ve ‹lkin, a.g.e., s.134-194.
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r›l›¤›, AET’nin Türkiye ile yapaca¤› anlaflmay› bir Ticaret
Anlaflmas› fleklinde s›n›rlamak istemesi sonucu ç›km›fl-
t›r. Türk taraf› ise, Toplulu¤un 1961’de Yunanistan ile
yapt›¤› Atina Anlaflmas›’na at›fta bulunarak, ileride tam
üyeli¤e varabilecek Gümrük Birli¤i’ni içeren daha genifl
kapsaml› bir anlaflman›n yap›lmas›n› istemifltir.

14-24 Ocak 1963 tarihinde yap›lan yedinci tur görüfl-
mede Atina Anlaflmas› ile genel çizgisi ayn› olan, RA’n›n
238 ‘inci maddesine dayanan bir anlaflma tasla¤›na ula-
fl›labilmifltir. Daha sonra yap›lan 18-20 Mart 1963 tari-
hindeki sekizinci tur görüflme; 23-24 Nisan 1963’te yap›-
lan dokuzuncu tur görüflme ve 10 May›s 1963’te iki afla-
mada gerçeklefltirilen onuncu tur görüflmelerde bu tasla-
¤›n içeri¤inin netlefltirilmesine ve ayr›nt›lar›n ka¤›da dö-
külmesine çal›fl›lm›flt›r19. Bütün bu müzakereler netice-
sinde Türkiye, 12 Eylül 1963 tarihinde Avrupa Topluluk-
lar› ile imzalanan Ankara Anlaflmas› ile Avrupa Toplu-
luklar›na Ortak Üye olmufltur. Anlaflma, TBMM ve Avru-
pa Topluluklar›na üye devletlerin parlamentolar›nca da
onaylanarak 1 Aral›k 1964 tarihinde yürürlü¤e girmifl-
tir20.

1959-1963 y›llar› aras›nda AT ile Türkiye aras›nda
yap›lan müzakerelerde Bat› Almanya hariç AT’ye üye di-
¤er devletler baflta Fransa olmak üzere, Türkiye’yi eko-
nomisinin zay›f olmas› ve bir Avrupa Toplumu olmad›¤›
gerekçesiyle Ortak üye olarak dahi kabul etmek isteme-
mifltir. ‹talya daha çok Türkiye’nin AET içinde bulunma-
s›n› kendi ticari ç›karlar› için uygun görmemifl, özellikle
Türkiye’nin f›nd›k, üzüm gibi ürünler için istedi¤i tavizle-
rin verilmesine yanaflmam›flt›r. Fransa ve ‹talya’n›n Tür-
kiye’nin Ortak üyeli¤ine fliddetle karfl› ç›kmas›na karfl›n,
özellikle Bat› Almanya Türkiye’nin AET’ye al›nmas› için
bafl destekçi olmufltur21.

AET’nin Türkiye’yi ortak üyeli¤e kabulünde 1963 y›-
l›ndaki dünya ve Türkiye’deki geliflmeler etkili olmufltur.
Türkiye’deki sol ak›mlar›n güçlenmesi, parlamenter de-
mokrasinin devam›n› tehdit edici askeri darbe teflebbüs-
lerin olmas› 27 May›s 1960’ta siyasi iktidar›n de¤iflmesi-
ne neden olmufl, K›br›s olaylar›, Yunanistan ile iliflkilerin
gerginleflmesi, bunun da yan›nda uzun bir süredir ilk de-
fa May›s 1963’te bir Türk Parlamento Heyeti’nin Sovyet
Rusya’y› ziyaret etmesi Bat› Avrupa aç›s›ndan kayg› ve-
rici olmufltur. Zira, So¤uk Savafl›n devam etti¤i bir s›ra-
da böyle bir ziyaret Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya yak›n-
laflma e¤ilimi olarak de¤erlendirilmifltir. 

Böyle bir durum hem Avrupa’n›n güvenli¤ini tehlike-
ye düflürecek hem de Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklafl-

mas›na neden olabilecekti. Bu nedenle Türkiye’nin Avru-
pal› organizasyonlara al›nmayarak d›fllanmas› So¤uk
Savafl ortam›nda jeopolitik ve stratejik aç›dan önemli bir
yere sahip bir ülkenin farkl› bir kutba kaymas›na neden
olabilirdi. Bu da Avrupa’y› güvenlik aç›s›ndan riske sok-
mak anlam›na gelmekteydi. fiu halde Türkiye’yi kendi ge-
leceklerini etkileyemeyecekleri derecede pasif b›rakacak
ama ayn› zamanda da onu kendilerine ba¤layacak bir
yöntemin bulunmas› gerekmekte idi. Türkiye bu flekilde
12 Eylül 1963’te AT ile Ankara Anlaflmas›’n› imzalam›fl-
t›r.

Ortakl›k Anlaflmas›’n›n imzalanmas› bas›nda genifl
yank› bulmufltur. Genel olarak olumlu karfl›lanan bu ge-
liflme di¤er Avrupa kurumlar›na girifllerin ard›ndan gün-
demi kapsayan konular› yeniden gündeme getirmifltir.
Anlaflman›n içeri¤inden çok siyasal anlam› üzerinde du-
rulmufl ve bunun yine bat›yla bütünleflme konusunda
at›lm›fl çok önemli bir ad›m oldu¤u yaz›lm›flt›r22.

Ankara Anlaflmas›’n›n Amaç ve ‹lkeleri

Ankara Anlaflmas›, Topluluk ile Türkiye aras›nda git-
tikçe geliflen bir gümrük birli¤inin kurulmas›n› öngör-
mektedir. Zira, Topluluk Hukukuna göre bir Ortakl›k An-
laflmas›n›n temel amac› Topluluk ile Ortakl›k kurulan
devlet aras›nda bir Gümrük Birli¤inin oluflturulmas›d›r23.

Anlaflman›n amac› girifl bölümüne bak›lacak olunur-
sa: “Türk halk›n›n yaflam düzeyini iyilefltirme çabas›na,
Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nun getirece¤i deste¤in, ile-
ride Türkiye’nin Toplulu¤a kat›lmas›n› kolaylaflt›raca¤›
kabul edilerek…” diye ifade edilmekte, süreç içerisinde
bir gümrük birli¤ine ulafl›lmas› amaçlanmaktad›r. 

Anlaflman›n 2’nci maddesinde de amaç: “Anlaflma-
n›n amac›, Türkiye ekonomisinin h›zland›r›lm›fl kalk›n-
mas›n› ve Türk halk›n›n istihdam seviyesinin ve hayat
flartlar›n›n yükseltilmesini sa¤lama gere¤ini tümü ile göz
önünde bulundurarak taraflar aras›nda ticari ve ekono-
mik iliflkileri aral›ks›z ve dengeli olarak güçlendirmeyi
teflvik etmektir” fleklinde zikredilmektedir24. Tespit edi-
len bu hedeflere ulaflmak için ise 3,4 ve 5’ inci maddeler-
de gösterilen flartlara ve usullere göre bir gümrük birli¤i-
nin gittikçe geliflen flekilde kurulmas› öngörülmüfltür25. 

Ortakl›k Anlaflmas›nda ifade edilen “Ortakl›k”: Türki-
ye ile AT aras›nda gerçeklefltirilecek bir gümrük birli¤i-
nin gerekli k›ld›¤› ortak politikalar› saptay›p, bunlar› ke-
sin bir takvime ba¤layan bir anlaflma de¤ildir26. Anlaflma
Yunanistan ile AT aras›nda imzalanan Ortakl›k Anlafl-

19 Vardar, a.g.e., s. 124.
20 Bkz. Türkiye ve AT Aras›nda Bir Ortakl›k Yaratan Anlaflma ve Eklerinin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair 371 Say›l› Kanun, RG 12 fiubat 1964, Say›.: 1163.
21 Kazgan, a.g.e., s. 75-77.
22 M. Ali Birand, Türkiye’nin Ortak Pazar Maceras›, ‹stanbul: Milliyet Yay›nlar›, 1987, s. 169.
23 Lasok, a.g.m., s. 27.
24 Ankara Anlaflmas› md.2/2.
25 Ankara Anlaflmas› md.2/2.
26 Tekeli ve ‹lkin, a.g.e., s.195.
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mas›nda 27 oldu¤u gibi “ipso facto” bir gümrük birli¤inin
çekirde¤ini yaratmakta, gümrük birli¤inin oluflmas›n› ev-
rimsel olarak geliflmeye b›rakmaktad›r28. Evrimsel ola-
rak geliflecek bu süreç ise Anlaflmaya göre üç dönemden
oluflmaktad›r29. Bu üç dönem; Haz›rl›k dönemi, Geçifl Dö-
nemi ve Son Dönem’dir. Haz›rl›k Dönemi Ankara Anlafl-
mas›’n›n yürürlü¤e girdi¤i 1964 y›l›nda bafllam›fl
1973’te Katma Protokol’ün imzalanmas›yla sona ermifl-
tir. Geçifl dönemi ise Katma Protokol’ün imzalanmas›yla
bafllam›fl 22 y›l sonra Ortakl›k Konseyi’nin ald›¤› 1/95
say›l› Gümrük Birli¤i karar›yla da sona ermifltir. 31 Ara-
l›k 1995’de Gümrük Birli¤i’nin bafllamas›yla birlikte son
döneme girilmifltir.

Ortakl›k Anlaflmas›’nda anlaflman›n uygulama alan›,
amaçlar›, ilkeleri, gümrük birli¤inin esaslar›, mallar›n,
kiflilerin, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolafl›m›,
ulaflt›rma, rekabet, vergilendirme, mevzuat›n yak›nlaflt›-
r›lmas› ile ekonomik politikalar›n›n uyumlaflt›r›lmas›, or-
takl›¤›n organlar›, Türkiye’nin tam üyelik imkanlar›,
uyuflmas›zl›klar›n çözüm yollar› gibi konular hükme ba¤-
lanm›flt›r.

Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik Baflvurusu

Türk Hükümeti, 14 Nisan 1987 tarihinde, AET Ant-
laflmas›’n›n 237. Maddesi, AKÇT Antlaflmas›’n›n 98.
Maddesi ve AAET Antlaflmas›’n›n 205. maddesi temelin-
de, Toplulu¤a tam üyelik baflvurusunda bulunmufltur. Üç
ayr› dilekçe haz›rlanm›flt›r. Bu üç dilekçeden her biri Av-
rupa Topluluklar›n› oluflturan AKÇT, AET ve, AAET’ye
verilmifltir. Tam üyelik baflvurusu zaman›n AT dönem
baflkan› Leo Tindemas’a iletilmifl ve konuyla ilgili normal
prosedür gere¤i Daimi Temsilciler Komitesi (COROPER)
taraf›ndan Bakanlar Konseyi’nin gündemine al›nmas›na
karar verilmifltir. Bunun üzerine Bakanlar Konseyi Türki-
ye’nin bu talebini incelemifl konuyu Komisyona havale
etmifltir30.

Ancak, daha üyelik baflvurusundan hemen sonra
AT’nin bir üyesi olan Yunanistan ve onun yan›nda Al-
manya’n›n büyük engellemeleri ile karfl›lafl›lm›flt›r. Al-
manya’n›n Yunanistan ile birlikte hareket ederek “biz bu-
nu oylayal›m ve oylama sonucunda e¤er oy çoklu¤u ile
karar al›n›rsa bu dosyay› Komisyona gönderelim” dedi-
¤ini görmekteyiz31. Her ne kadar böyle dense de normal
olarak yap›lan bütün tam üyelik baflvurular› önce Konse-
ye oradan Komisyon’a geçmektedir. Komisyon’da görü-
flüldükten sonra tekrar Konsey’in önüne geldi¤inde oyla-
ma yap›lmaktad›r.

Almanya’n›n olumsuz tavr›, ülkesinde çal›flan Türk

iflçilerin Alman Bankalar›ndaki bütün paralar› çekecek-
lerini söylemesi ve ayr›ca Özal Hükümeti’nin  yo¤un bas-
k›lar› neticesinde afl›labilmifltir. Yunanistan’›n  bu konu-
da itirazlar› olmas›na ra¤men Türkiye’nin tam üyelik
baflvurusu Komisyon’a havale edilmifltir. Ancak bu da
yetmemifltir. Zira, Türkiye’nin tam üyelik baflvurusuna
AT Komisyonu olumsuz görüfl bildirmifltir.

AB Komisyon’unun Türkiye’ye Cevab›

Türkiye’nin 14 Nisan 1987’de tam üyelik baflvurusu-
nun ard›ndan ayn› y›l›n 27 Nisan tarihinde Konsey, Tür-
kiye’nin baflvurusunu not etmifl ve Komisyon’dan, Türki-
ye’nin kat›lmas›n›n sonuçlar›n› ve etkilerini de¤erlendir-
mek için gereken bütün  bilgi ve belgeleri toplamas›n› is-
temifltir. Komisyon da tüm dairelerine bu bilgi ve belge-
lerin toplanmas› talimat›n› vermifltir.

Netice olarak Avrupa Toplulu¤u Komisyonu Türki-
ye’nin tam üyelik baflvurusuna iliflkin görüflünü 18 Ara-
l›k 1989 tarihinde aç›klam›fl ve Türkiye ile tam üyelik
müzakerelerinin bafllamas›n›n mümkün olmad›¤›n› bir
Avis (Görüfl) ile bildirmifltir32. Komisyon görüflü esas iti-
bari ile iki bölümden oluflmufltur. Bunlardan birincisi
Toplulu¤un geliflmesine iliflkin sorunlar, ikincisi Türki-
ye’nin içinde bulundu¤u ekonomik ve siyasal durum. El-
de edilen sonuçlarda, Görüfl’e iliflik olan, Türkiye ekono-
misinin yap›s› ve geliflmesi konusundaki rapor da yer al-
maktad›r.

Söz konusu rapordan ve Türkiye’deki politik duru-
mun de¤erlendirilmesinden ç›kar›lan sonuçlar, Türki-
ye’nin Toplulu¤a kat›lma baflvurusu hakk›ndaki Gö-
rüfl’ün temelini teflkil etmektedir. Türkiye ile ilgili Komis-
yon görüflü 164 sayfad›r ve iki buçuk y›lda haz›rlanm›fl-
t›r. Komisyon temsilcileri bunun için zaman zaman Tür-
kiye’ye gelmifl, Türkiye’den de heyetler gitmifltir. Netice-
de 164 sayfal›k bir görüfl ortaya ç›km›flt›r. Bu 164 sayfa-
l›k görüflün 150 sayfas› ekonomik de¤erlendirmelerle il-
gilidir. Bu bölümde Türkiye’nin geçmifl y›llardaki enflas-
yon oranlar›, iflsizlik, Türk paras›n›n dolar karfl›s›ndaki
30 y›ll›k bir perspektifi oldu¤u gibi ortaya konmufltur.
Geri kalan 14 sayfa ise politik k›sma ayr›lm›flt›r. Netice
olarak, Komisyon’un görüflü do¤rultusunda Türkiye’ye
tam üyelik konusunda net bir perspektif verilmemifltir.
Komisyon’un görüflünü yay›nlad›¤› bu dönemde Dün-
ya’da önemli geliflmeler meydana gelmifltir. Berlin Duva-
r› y›k›lm›fl ve So¤uk Savafl sona ermifltir. Ayr›ca,
1990’da iki Almanya birleflmifl, Merkezi ve Do¤u Avrupa
ülkeleri Sovyet denetiminden kurtulmufltur.

27 Yunanistan ile AT aras›ndaki Ortakl›k Anlaflmas› (Atina Anlaflmas›) 1961 y›l›nda akdedilmifl, 1962’de de yürürlü¤e girmifltir. Ankara Anlaflmas› ile Atina
Anlaflmas›n›n mukayesesi ile ilgili ayr›nt› için bkz.: Tevfik Saraço¤lu, “ Türkiye-Avrupa Ekonomik Toplulu¤u ‹liflkileri “, MÜ. AT Enstitüsü  Avrupa Araflt›rmalar›
Dergisi (1991), c. I, No.1-2, s. 49-55.
28 Tekeli ve ‹lkin, a.g.e., s.195.
29 Ortakl›k Anlaflmas› md. 2/3.
30 Özlenen Sezer (haz.), Avrupa Toplulu¤u ve Türkiye ile ‹liflkiler, ‹stanbul, ‹TO Yay›nlar›, 1990, s.67.
31 Günu¤ur,”Türkiye AB ‹liflkileri Tarihçesi”, s.182.
32 Bkz. AT Komisyonunun SEC(89) 2290 Kesin/2, Brüksel, 20 Aral›k 1989 say›l› Avisi.
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‹ki Kutuplu Dünya Düzeni’nin sona ermesiyle AET
oluflacak Yeni Dünya Düzeni’nde kendi konumunu belir-
leme çabas› içerisine girmifltir. Nitekim, 1992’de AET
olan ismini AT (Avrupa Toplulu¤u) olarak de¤ifltirmifl ve
bugünkü AB üç sütun üzerine kurulmufltur. Ayn› dönem-
de Avusturya (1989), ‹sveç (1991) ve Finlandiya’n›n
(1992) tam üyelik baflvurusunda bulunmas› ve Sovyet-
ler’in da¤›lmas›yla birlikte Merkezi ve Do¤u Avrupa ülke-
leri’nin potansiyel geniflleme alan› olarak ortaya ç›kma-
s› Avrupa’n›n bütünleflmesi aç›s›ndan heyecan yaratm›fl-
t›r. Dolay›s›yla, AB’nin ilgisi daha çok bu ülkelere kay-
m›fl ve bu yeni durum karfl›s›nda AB, Türkiye’yi de yak›n-
dan ilgilendiren gelecek geniflleme dalgalar› ile ilgili de-
¤erlendirmeyi 1993’te Kopenhag Zirvesi’nde yapm›flt›r.

Kopenhag Zirvesi (1993)

AB Hükümet ve Devlet Baflkanlar› 21-22 Haziran
1993’te Kopenhag’da toplanarak gelecek genifllemeler
için önemli kararlar alm›fllard›r.

Bu kararlar ayn› zamanda “AB’ye Tam Üyelik Kriter-
leri” olarak da zikredilmektedir. Kopenhag Zirvesinde
al›nan karalara göre AB’ye üyelik, baflvuran ülkenin flun-
lar› gerçeklefltirmifl olmas› flart koflulmufltur33:

- Demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, insan haklar› ve
az›nl›klara sayg› ve koruman›n garanti edilmesi için ku-
rumlar›n istikrar›,

-Çal›flan bir Pazar ekonomisinin varl›¤› yan› s›ra Bir-
lik içindeki piyasa güçleri ve rekabet bask›s›na karfl› koy-
ma kapasitesi,

-Üyelik, aday›n siyasî, ekonomik ve parasal birli¤in
amaçlar›na uyma dahil olmak üzere üyelik yükümlülük-
lerine sahip olmas›n› gerektirir.

Buna göre, Türkiye de dahil olmak üzere bundan böy-
le tam üyelik baflvurusunda bulunan ülkelerin bu kriter-
ler çerçevesinde de¤erlendirilece¤i ilan edilmifltir.

Türkiye-AB Gümrük Birli¤i

Topluluk’a üye ülkeler, aralar›nda birbirlerine karfl›
uygulad›klar› bütün miktar k›s›tlamalar›n› Roma Antlafl-
mas›’n›n imzalanmas›ndan dört y›l sonra 31 Aral›k
1961’de; gümrük vergileri ile efl etkili vergi ve resimleri
ise, 30 Haziran 1968’de kald›rm›fllard›r. Bu tarihten iti-
baren de Topluluklarda Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) uy-
gulanmaya bafllanm›flt›r34.

AB’de Gümrük Birli¤inin (GB) seyri bu flekilde olmak-
la birlikte, Türkiye’deki seyri 1963’te imzalan Ankara

Anlaflmas›yla bafllam›fl ve anlaflmaya ek Katma Protokol
ile belirlenen takvim ve yöntemler çerçevesinde, 6 Mart
1995 tarihinde Brüksel’de toplanan AB-Türkiye Ortakl›k
Konseyi toplant›s›nda al›nan 1/95 say›l› kararla belirgin-
leflmifltir35.

1/95 say›l› ortakl›k Konseyi karar›, 31 Aral›k 1995
tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 1 Ocak 1996’da GB’nin fii-
len bafllamas›yla birlikte 22 y›ll›k Geçifl Dönemi son bul-
mufl ve Ankara Anlaflmas›’nda (Md. 2) ön görülen  Son
Döneme girilmifltir36. 1/95 say›l› Ortakl›k Konseyi karar›,
son dönemi bafllatmakla birlikte, GB’nin tamamlanmas›
için gerekli flartlar› da düzenlemifltir. Karar, Ankara An-
laflmas› ile Katma Protokol’ü tamamlayan ve GB’nin
flartlar›n› aç›klayan bir belgedir. 64 madde ve 10 ekten
oluflmufltur37. 

Türkiye-AB Ortakl›k Konseyi, GB’nin üç ana unsur-
dan oluflturulmas›n› öngörmüfltür. Buna göre: ‹lk olarak
GB kapsam›ndaki mallarda tarifelerin indirilmesi, ilgili
alanlarda mevzuat uyumunun gerçeklefltirilmesi ve Tür-
kiye’nin üçüncü ülkelere karfl› AB Ortak Gümrük Tarife-
si’nin benimsenmesi; ikinci olarak da Gümrük Birli¤i’nin
yürürlü¤e girmesi ile Türk üreticilerinin AB’nin gelecek
ilave rekabete karfl› desteklenmeleri amac›yla mali iflbir-
li¤ine gidilmesi ve son olarak da Türkiye’nin sektörel dü-
zeyde AB’ne entegrasyonuna yard›mc› olmak üzere yap›-
sal diyalog gerçeklefltirilmesi hedeflenmifltir. 

Bütün bu düzenlemelere uygun olarak Türkiye Güm-
rük Birli¤i kapsam›na giren mallarda tarifelerini indir-
mifl, mevzuat uyumu konusunda önemli geliflmeler sa¤-
lam›fl, ayr›ca Ortak Gümrük Tarifesi’ne uyum sa¤layarak
yükümlülü¤ünü yerine getirmifl bulunmaktad›r38. 

33 Micheal Lake, “AB Türkiye ‹liflkileri”, Güncel Avrupa, Say›: 5-6, Haziran-A¤ustos 1997.
34 Çi¤dem Tüzün, “Türkiye-AET Ortakl›¤›nda Gümrük Birli¤i”, Avrupa Toplulu¤u ve Türkiye, ed. Ömer Bozkurt, Ankara, Türkiye Ortado¤u Amme Enstitüsü Yay›n›,
1987, s. 51.
35 Vedat Akman, Avrupa Toplulu¤u ve Türkiye, ‹stanbul, Alfa, [t.y.], s. 89.
36 Karluk, s.530.: ayr›ca bkz. 30.12.1995 tarihli RG, 95/7603 Say›l› Bakanlar Kurulu Karar›.
37 Karar metni için bkz. Akman, a.g.e., s. 89-116.
38 Bülent Akarcal›, Yeni Yüzy›l, 13 May›s 1997.
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Lüksemburg Zirvesi (1997)

16 Temmuz 1997’de Komisyon “Gündem 2000” adl›
bir bir rapor yay›nlanm›flt›r39. Avrupa Birli¤inin gelecek
perspektifini yans›tan raporun geniflleme ile ilgili bölü-
münde tam üyelik baflvurusunda bulunmufl di¤er 12 üye-
nin (Mararistan, Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slo-
venya, Güney K›br›s Rum Kesimi ve Malta)  aksine Tür-
kiye’ye tam üyelik perspektifi vermemifltir. Yani bir bak›-
ma AB’nin gelece¤i ile ilgili planlamas›na Türkiye al›n-
mam›flt›r. Buna tepki olarak dönemin Mesut Y›lmaz Hü-
kümeti, “Gündem 2000” raporunu müzakere etmek ve
kesinlefltirmek için 12-13 Aral›k 1997’de Lüksemburg’da
yap›lan zirvede yer almam›fl ve AB ile siyasi diyalogunu
kesti¤ini aç›klam›flt›r40.

Bu zirvede geniflleme ile ilgili olarak önem atfedilen
bir husus, Avrupa Birli¤i Konseyi’nin, Avrupa Birli¤i’nin
üye devletlerini ve ona kat›lmak isteyen ve onun de¤er-
lerini ve iç ve d›fl hedeflerini paylaflan Avrupa devletleri-
ni bir araya getirecek olan bir Avrupa Konferans› kurma-
ya karar vermifl olmas›d›r. 

Avrupa Konferans›, kat›lanlar› genel olarak ilgilendi-
ren konular›n ele al›nmas›na ve d›fl politika, güvenlik po-
litikas›, adalet ve içiflleri ve baflta ekonomik konular ve
bölgesel iflbirli¤i olmak üzere, di¤er ortak alanlarda ara-
lar›ndaki iflbirli¤inin geniflletilmesine ve derinlefltirilme-
sine yönelik, çok-tarafl› bir siyasî iflbirli¤i forumu niteli-
¤indedir. Konferans’a, Avrupa Birli¤i Bakanlar Konse-
yi’nin Dönem Baflkanl›¤›n› elinde bulunduran devlet bafl-
kanl›k etmektedir. Zirvede Baflkanl›¤›n daveti üzerine,
Devlet ve Hükümet Baflkanlar› ve Komisyon Baflkan›n›n,
y›lda bir kez Konferans’ta bir araya gelmesi kararlaflt›-
r›lm›flt›r. Konferans’›n ilk toplant›s›, Mart 1998’de Lon-
dra’da yap›lm›fl, ancak Türkiye bu Konferansa kat›lma-
m›flt›r.

Lüksemburg Zirvesi’nde AB’nin genifllemesi ile ilgili
olarak, Türkiye’nin içinde bulunmad›¤› 10 aday ülke ve
K›br›s Rum Kesimi ile üyelik müzakerelerinin bafllanma-
s›na karar verilmifl, bu yöndeki gerekli usul ve destek
mekanizmalar› saptanm›flt›r. Lüksemburg Zirvesi’nden
ç›kan sonuçlara göre Türkiye’nin AB’nin kap›s›nda bek-
leyenlerin en sonunda bile olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r41.

Türkiye, Lüksemburg Zirvesi’nde kendisi için hangi
taleplerin oldu¤unu bir çok kere aç›kça ifade etmifltir. Bu
talepler özet olarak:

-Türkiye’nin aday ülkeler aras›na al›nmas›,
-Türkiye’ye di¤er aday ülkelere uygulanan k›staslar›n

uygulanmas› ve ayn› muameleye tabi tutulmas›,
-Türkiye’ye de bir ön kat›l›m program›n›n düzenlen-

mesi fleklindedir.

Türkiye en az›ndan bir üyelik takviminin ortaya kon-
mas›, bu sayede uyum sürecinin bafllat›larak Türkiye’nin

tam üyelik için haz›r hale getirilmesinin önemini vurgu-
lam›flt›r. Ayn› yöntem tam üye olan di¤er ülkeler için iz-
lenmifl, hatta Lüksemburg Zirvesi ile geniflleme sürecine
dahil edilen Merkezi ve Do¤u Avrupa Ülkeleri için de ön
görülmüfltür.

Ancak Lüksemburg Zirvesi sonuçlar› de¤erlendirildi-
¤inde yukar›da ifade edilen kolayl›klar›n Türkiye’ye gös-
terilmedi¤i bu bak›mdan da AB’nin Türkiye’ye karfl› bir
çifte standart uygulad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü,
Türkiye’nin yukar›da belirtilen talepleri karfl›s›nda AB:

-Türkiye’yi di¤er aday ülkeler aras›na almam›flt›r,
-Türkiye’nin de ayn› k›staslara tabi olaca¤›n› belirt-

mekle birlikte ayn› muameleyi yapmam›flt›r,
-Türkiye’ye di¤er adaylar gibi bir ön kat›l›m program›

sunmam›flt›r.

Sonuç olarak Lüksemburg Zirvesinde “Türkiye için
Avrupa Stratejisi” ad› alt›nda bir öneri sunulmufltur. Bu-
nunla ilgili olarak Lüksemburg Avrupa Konseyi flöyle de-
mektedir:”Konsey, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›lma
ehliyetini teyit eder. Türkiye, di¤er baflvuran devletlerle
ayn› kriterler temelinde de¤erlendirilecektir. Kat›lma
müzakereleri öngörülmesine müsaade eden politik ve
ekonomik flartlar mevcut olmamakla beraber, Avrupa
Birli¤i Konseyi, onu her alanda Avrupa Birli¤i’ne daha
fazla yak›nlaflt›rarak Türkiye’yi kat›lma için haz›rlama-
ya yönelik bir strateji oluflturulmas›n› önemli bulmakta-
d›r.” Buna göre belirlenen strateji de afla¤›daki hususlar-
dan oluflmaktad›r.:

-Ankara Anlaflmas›’n›n getirdi¤i olanaklar›n gelifltiril-
mesi; 

-Gümrük Birli¤i’nin yo¤unlaflt›r›lmas›; 
-Malî iflbirli¤inin uygulanmas›; 
-Yasalar›n yak›nlaflt›r›lmas› ve Birlik müktesebat›n›n

benimsenmesi; 
-Her münferit durum için ayr›ca karar verilmek üze-

re, belirli programlara (örne¤in, ö¤renim, e¤itim, araflt›r-
ma) ve belirli kurumlara kat›l›m. 

Bu stratejinin, özellikle, Kopenhag kriterlerinin ve
Konsey’in 29 Nisan 1997 tarihli pozisyonunun ›fl›¤›nda,
Ortakl›k Anlaflmas›’n›n 28. maddesi temelinde Ortakl›k
Konseyi taraf›ndan da incelenece¤i vurgulanm›flt›r. 

Her ne kadar Türkiye için böyle bir strateji ortaya
konmufl olsa da, stratejinin esas›n› her biri daha önce de-
¤iflik vesilelerle ortaya konmufl görüfllerin özetini olufl-
turmaktayd›. 

Türkiye’yi geniflleme sürecine dahil etmeyen AB ayr›-
ca Lüksemburg Zirvesi’nde, Yunanistan ve Türkiye ara-
s›nda tatminkâr ve istikrarl› iliflkiler kurulmas›n›; Ulusla-
raras› Adalet Divan› dahil yasal yollar baflta olmak üze-
re, ihtilaflar›n çözülmesini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi
Kararlar› temelinde K›br›s’ta bir politik çözüm için BM

39 Bkz. http://europa.eu.int/comm/agenda2000/public_en.pdf 11 Nisan 2005.
40 Muzaffer Dartan, “Avrupa Birli¤i-Türkiye ‹liflkileri: Quo Vadis?”, Avrupa Birli¤i Üzerine Notlar, ed. O¤uz Kaymakç›, Ankara, Nobel Yay›n Da¤›t›m, 2005. s. 235.
41 Ayd›n Gülerman, Liberal Bak›fl, 25 Aral›k 1997; ayr›ca bkz. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressDate/en/ec/032a0008.htm, 14 Nisan 2005
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himayesinde yap›lan müzakerelerin desteklenmesini is-
temifltir. Bu flekilde Yunanistan ile ilgili ihtilaflar ve K›b-
r›s sorunu da Türkiye’nin önüne problem olarak konul-
mufltur.

1999 Helsinki Zirvesi

Türkiye’nin “Gündem 2000” ile ilgili AB’ye gösterdi¤i
tepki ve sonras›nda Avrupa Konferans›’n›n 12 Mart
1998’de Londra’da yap›lan ilk toplant›s›na kat›lmamas›
politik anlamda etkili olmufltur. 15-16 Haziran 1998’de
toplanan Cardiff Zirvesi’nde, Türkiye’ye, Baflkanl›k bildi-
risinin genifllemeye iliflkin bölümünde yer verilmifl ve ay-
r›ca AB Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan Türkiye için
Avrupa Stratejisi onaylanm›flt›r. AB Komisyonunun bu
stratejinin yan› s›ra Türkiye için bir de ilerleme raporu
haz›rlamas› karara ba¤lanm›flt›r. Cardiff Zirvesi sonuç
belgesinde Türkiye’nin AB’nin geniflleme sürecindeki ko-
numunu nispi flekilde iyilefltiren bir uslüba yer verilmifl-
tir. Belgede, Türkiye’nin ‘’üyelik için ehil’’ oldu¤u ifade-
sinden vazgeçilerek, bunun yerine Türkiye için ‘’üyelik
aday›’’tan›mlamas› getirilmifltir42. 

Türkiye-AB iliflkileri 1999 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
özellikle 17 A¤ustos depremi sonras› geliflmelerle de¤ifli-
me u¤ram›flt›r43. Bu geliflmelerden sonra, 10-11 Aral›k
1999 tarihlerinde Helsinki’de yap›lan AB Devlet ve Hü-
kümet Baflkanlar› Zirvesi’nde, oybirli¤i ile Türkiye AB’ye
aday ülke olarak kabul edilmifltir.

Helsinki Zirvesi kararlar›na göre, Türkiye, di¤er aday
ülkeler gibi bir Kat›l›m Öncesi Stratejisinden yararlan-
mas› ve buna ba¤l› olarak da topluluk programlar› ve
ajanslar› ile, aday ülkeler ile Birlik aras›nda, kat›l›m sü-
reci çerçevesinde yap›lan toplant›lara kat›lma imkan›na
sahip olmufltur44. Bu kat›l›m stratejisi birbirine ba¤l› Ka-
t›l›m Ortakl›¤› Belgesi, ‹lerleme Raporlar›, Tek finansal
çerçeve kapsam›nda y›ll›k yard›m ve Avrupa Toplulu¤u
programlar›na ve kurulufllar›na kat›l›m› öngörmektedir.

Zirve sonras›nda Türkiye için Avrupa Stratejisi ba¤-
lam›nda eyleme geçilmifl ve bu kapsamda Avrupa Ko-
misyonu taraf›ndan 8 Kas›m 2000’de haz›rlanan “Türki-
ye için Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi” 7-9 Aral›k 2000 tarihin-
de Nice’te toplanan AB Konseyi taraf›ndan memnuniyet-
le karfl›lanm›fl ve 8 Mart 2001 tarihinde kabul edilmifl-
tir45. Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi ile AB’nin kat›l›m kriterle-
rinin karfl›lanmas› yönünde ilerleme kaydedilmesi ama-
c›yla Türkiye için öncelikleri belirleyen bir yol haritas› çi-
zilmifltir. Türkiye bu strateji çerçevesinde, düzenli ola-
rak, Kat›l›m Ortakl›¤› ve Müktesebat›n Kabulüne iliflkin
Ulusal Programlar haz›rlamaktad›r. 

Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nin amac› Komisyon’un Tür-

kiye’nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i yolunda kaydetti¤i ilerle-
meye iliflkin 2000 y›l› Düzenli Raporu’nda tan›mlanan
çal›flma gerektiren öncelikli alanlar›, bu öncelikleri haya-
ta geçirmek için Türkiye’ye sa¤lanm›fl olan mali olanak-
lar› ve bu yard›mlar›n tabi olaca¤› flartlar› tek bir çerçe-
ve alt›nda bir araya getirmektir. Türkiye bu Kat›l›m Or-
takl›¤› Belgesi ›fl›¤›nda 19 Mart 2001’de Müktesebat’›n
Üstlenilmesi için Ulusal Program› (UP) kabul etmifltir.
Program genifl çapl› bir siyasi ve ekonomik reform süre-
ci öngörmektedir. Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesinde istenilen
reformlar UP ile bir takvime ba¤lanarak somutlaflt›r›l-
maktad›r. Geliflmelere ba¤l› olarak AB Komisyonu Kat›-
l›m Ortakl›¤› Belgesini revize etmektedir. Nitekim, AB
Komisyonu Türkiye ile ilgili olarak gözden geçirilmifl Ka-
t›l›m Ortakl›¤› Belgesi’ni 25 Mart 2003’te yay›mlamas›-
na müteakip Türkiye de Ulusal Program›n› yeniden gün-
celleyerek 24 Temmuz 2003’te Resmi Gazete’de yay›m-
lam›flt›r46. Böylece, AB ile bütünleflme yolunda Türkiye
Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesine dönük
olarak kapsaml› bir program› yürürlü¤e koymufltur.

2002 Kopenhag Zirvesi

2002 Kopenhag Zirve sonuç bildirisinde, AB Konse-
yi’nin Helsinki’de, Türkiye’nin di¤er aday ülkelere uygu-
lanan ayn› kriterler temelinde Birli¤e kat›lmas› mukad-
der bir aday ülke oldu¤u üzerinde mutab›k kald›¤› vurgu-
lanm›fl ve Aral›k 2004’teki toplant›s›nda, Türkiye’nin Ko-
penhag siyasi kriterlerini yerine getirdi¤inin Komis-

yon’un haz›rlayaca¤› bir rapor ve tavsiyeye dayanarak
kararlaflt›rmas› halinde, Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’yle
kat›l›m müzakerelerini gecikmeksizin bafllataca¤› dekla-
re edilmifltir47. Nitekim bu karar çerçevesinde Komisyon
6 Ekim 2004 tarihinde Türkiye’nin 2004 ilerleme raporu-
nu aç›klam›flt›r48. Komisyon, Türkiye’nin kat›l›m için ge-
rekli siyasi kriterleri yeterince karfl›lad›¤› sonucuna var-
m›fl ve müzakerelerin aç›lmas›n› tavsiye etmifltir.

42 Cardiff Zirvesi sonuç belgesinin genifllemeye iliflkin bölümü, s. 21, bkz. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/54315.pdf 11 Nisan 2005, 
43 Davuto¤lu, a.g.e., s. 505.
44 Bkz. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/ACFA4C.htm 11 Nisan 2005.
45 www.abgs.gov.tr 12 Nisan 2005
46 24.07. 2003 gün ve 25178 say›l› R.G. 
47 http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/73842.pdf 10 Nisan 2005.
48 Bkz. http://www.abgs.gov.tr/uploads/files/Tavsiye_Karari.pdf 6 Mart 2005.
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17 Aral›k 2004 Karar› ve Sonras›nda Türkiye-AB
‹liflkilerinin Gelece¤i

1959 y›l›nda ortakl›k baflvurusu ile bafllayan Türkiye-
AB iliflkileri 17 Aral›k 2004 tarihinde önemli bir noktaya
gelmifltir. 17 Aral›k’ta AB Devlet ve Hükümet Baflkanla-
r› Türkiye aç›s›ndan önemli bir karara imzalar›n› atm›fl-
t›r. 3 Ekim 2005 tarihinde tam üyelik müzakerelerinin
bafllayabilece¤ini deklare eden bu karar içerik olarak ki-
milerine göre sorunlu olarak da görülse Türkiye için bir
milat say›labilir niteliktedir. 

3 Ekim Türkiye için birçok fleyin tabu olmaktan ç›ka-
ca¤› bar›fl, hoflgörü, demokrasi ve insan haklar› gibi ev-
rensel de¤erlerin yeflermesine ve Türkiye’nin kendi iç di-
namiklerini hareket ettirmesine öncüllük edecektir. Mü-
zakerelerin bafllamas› ile birlikte Türkiye’de ekonomik,
siyasal, hukuksal, sosyo-kültürel ve psikolojik yap›larda
önemli bir dönüflüm bafllayacakt›r. 

Avrupa Parlamentosu (AP) 15 Aral›k 2004 tarihinde
2/3 oy çoklu¤u ile Türkiye’nin AB’ye üyeli¤i konusunda
olumlu bir karar alm›flt›r. Bundan on y›l önce AP’den
böyle bir karar›n ç›kmas› mümkün  de¤ildi. Bu karar›n
al›nmas›nda Avrupal› Yeflillerin ve özellikle Sosyalistle-
rin Türkiye’ye verdi¤i destek belirleyici olmufltur. 17
Aral›k zirvesinde özellikle Fransa ve Avusturya’n›n Tür-
kiye’nin nihai olarak AB’ye tam üye olup olamayacakla-
r› konusunu referanduma götüreceklerini aç›klamalar›
tam anlam›yla “siyasi bir manevra” olarak de¤erlendiril-
melidir. Kald› ki, böyle bir durum söz konusu olsa bile
yad›rganmamal›d›r. Zira, Türkiye ile ilgili müzakereler
ne zaman biter bunu kestirmek güç olsa da netice de mü-
zakerelerin sonucunda ortaya ç›kan “Kat›l›m Antlaflma-
s›”n›n üye ülkelerin iç hukuk usullerine göre onaylanma-
s› gerekmektedir. Bu nedenle hangi ülkenin böyle bir ant-
laflmay› ne flekilde iç hukukuna geçirece¤ini flimdiden
kestirmek de zordur. Avusturya Baflbakan› Schüssel 17
Aral›k 2004’te Türkiye’nin tam üyeli¤i konusunu her ne
kadar referanduma götüreceklerine aç›klam›fl olsa da,
Avusturya’da ana muhalefet partisi konumunda bulu-
nan Sosyal Demokrat Parti bundan y›llar sonra baflka ik-
tidarlar› da ba¤layacak olan böyle bir fikri destekleme-
yece¤ini aç›klam›flt›r.

Türkiye’nin önünde bir AB vizyonu vard›r. AB’nin de
ç›karlar›…AB bulundu¤u ço¤rafyaya (kendi üyelerine)
kendi iç dinamikleri ile refah, zenginlik ve güvenlik getir-
mifltir. Ancak kuruluflundan gönümüze 53 y›l geçmifl ve
belli bir doygunlu¤a ulaflm›flt›r. AB’nin motoru durumun-
da olan Almanya ve Fransa bile Mastricht kriterlerine
uymakta zorlanmaktad›r. 1 May›s 2004 y›l›nda AB’nin
10 ülkeyi birden bünyesine katmas› Birlik’e yeni bir ivme
kazand›rma amac›n› tafl›maktad›r. Ayn› flekilde Türkiye
gibi genç nüfusa sahip bir ülkenin Müslüman bile olsa
AB’ye tam üye yap›lmas› 42 yafl ortalamas›na sahip bir
AB için önemlidir. 

Dolay›s›yla Türkiye’nin AB üyeli¤i Türkiye’yenin ol-
du¤u kadar AB’nin de ç›kar›na olacakt›r. 

Sonuç yerine

54 y›ld›r süregelen Türkiye-AB iliflkileri iniflli ç›k›fll›
dönemler geçirmifl olsa da gelinen aflaman›n çok iyi de-
¤erlendirilmesi gerekir. 3 Ekim 2004’den itibaren 31 - 39
aras›nda de¤iflen konu bafll›klar›nda çetin bir müzakere
süreci bafllayacakt›r. Bu tarihten itibaren Türkiye’de her
konu teknik anlamda enine boyuna tart›fl›lacakt›r.49 Ger-
çek anlamda Türkiye müzakere sürecinde bilgi toplumu-
na geçmifl bir dünyada kendi pozisyonunu dahi iyi görme
imkân›n› elde etmifl olacakt›r. Hangi noktada eksik kal-
m›fl, hangi konularda Avrupa de¤erler sistemiyle çat›flan
problemleri var tüm bunlar› yak›ndan müflahede edecek-
tir. Bu süreç Türkiye’nin AB’ye tam üye olmas›ndan çok
kendi gerçeklerine vak›f olarak ça¤dafl de¤erlere entegre
olmas› bak›m›ndan önemli görülmelidir. AB mükteseba-
t›na uyum bu anlamda Türkiye’nin bilgi toplumuna dö-
nüflmesine dolay›s›yla siyasal, hukuksal, soysa-kültürel
ve psikolojik yap›lar›n›n da de¤iflmesine yol açacakt›r.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçmifl, küresellefl-
menin de etkisiyle ulusal nitelik arz eden bir çok faktö-
rün küreselleflmesi moment etkisi yapmakta küresellefl-
menin bafl›n› çeken ülkeleri merkez, ötekilerini ise bu
merkezin momentine kap›lm›fl çevre ülkeleri konumuna
getirmektedir. Böyle bir yap›da sosyolojik yap›larda bir
meflruluk sorunu ç›kmakta, gerçekle mevcut kurumsal
yap› çat›flmaktad›r. Bugünkü gelinen noktada bilgi top-
lumunun kurumsal yap›s›n› pratikte olanla bar›flt›rm›fl
bir AB karfl›m›zda durmaktad›r. Asl›nda müzakere süre-
ci, mevcutla çat›flan kurumsal yap›y› bar›flt›racak, mev-
cutu kurumsal yap› karfl›s›nda meflrulaflt›racak bir orta-
m›n haz›rlanmas›na hizmet edecektir.

AB ile üyelik müzakerelerinin bafllamas› Türkiye’nin
k›tasal ve bölgesel konumunu güçlendirecek niteliktedir.
AB müktesebat›na uyum çerçevesinde ç›kart›lan kanun-
lar bir bak›ma yönetilen ile yöneten aras›ndaki iliflkilerin
meflrulaflt›r›lmas›na hizmet edecektir. Bilim ve teknoloji
alan›nda meydan gelen geliflmeler, küreselleflmenin art-
mas› global ve k›tasal düzeyde de¤iflimleri de beraberin-
de getirmifltir. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›, iki Alman-
ya’n›n birleflmesi yepyeni bir iliflkiler a¤›n›n oluflumuna
neden olmufltur. So¤uk Sav›fl›n bir sonucu olan statik ya-
p› yerini daha dinamik kaygan bir yap›ya b›rakm›flt›r. Bu
süreçte AB ile müzakerelere bafllam›fl bir ülke olarak
Türkiye’nin de merkez ülkeler saf›nda yerini alacak dina-
mik bir yap›n›n oluflumu gerçekleflecektir.

Uzun bir süre alsa da kat›l›m müzakereleri sonucunda
Türkiye, geldi¤i nokta itibariyle, re’sen AB’ye tam üye ol-
mayabilir. Türkiye için bu nokta tam üyelikten bile daha
önemlidir. Müzakere sürecinin sivil toplum, bürokrasi ve
genel olarak tüm toplumu kucaklayan bir toplumsal kon-
sensüsle geçmesi milli ç›karlar›m›za daha uygun olacak-
t›r. Türkiye müzakere masas›nda kendi ç›karlar›n› sonu-
na kadar savunmal› ve potansiyeline güvenmelidir.
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49 Kat›l›m Müzakerelerinin yöntem ve safhalar›na iliflkin detayl› bilgi için bkz. Atilla Sand›kl›, “Türkiye-AB ‹liflkilerinde Yeni Bir Safha (Müzakere Süreci)”, Stratejik
Öngörü (3), ‹stanbul, TASAM Yay›nlar›, 2004 s. 11-15.


