
TURKtYE AT 1LtSK1LERt VE 1992 TEK PAZAR PROGRAM!* 

Prof. Dr. Ali BOZER** 

M.D. Avrupa Toplulugu Enstitiisii Miidiirii ~ok degerli meslekta~un 
Prof. Dr. HalUk Kabaalioglu, degerli konuklaruruz ve bu semineri takip eden 
siz degerli t5grenciler. 

Huzurlanruzda, evvela bana sizlerle birlikte olmak dolayisiyle a~1~ ko
nu~masim yapmak fusatlru verdigi i~in ~ok degerli meslekda~un Prof. Dr. 
Haluk Kabaalioglu'na te~ekkiir etmek isterim. 

Bildiginiz gibi M.D. Avrupa Toplulugu Enstitiisii ilk olarak bu iiniversi
te biinyesinde ara~tlrma merkezi ~eklinde kurulmu~tur. Ondan soma yogurt 
~abalar sonucu bu merkez enstitii haline mkllap etmi~, ve kendine l5zgii kanu
nu da ~Ikarllmi~tlr. Bu bilgiyi vermekten biiyiik haz ve gurur duyuyorum. 
Onun i~in beni, sizlerin, hepinizin malumu olan bu hususlan tekrarlad1gun 
i~in mazur gl5rmenizi rica ediyorum. <;iinkii bu A T'na tam iiyelik miiracaatlill 
yaptlgimizdan bir ka~ ay soma kurulmu~ ve faaliyete b~larru~trr. 0 itibarla 
degeri, yalruz seviyeli ~al1~malanyla degil, kurulu~ tarihi itibariyle de ayn bir 
l5nem ta~unaktadu. 

Her yll 30 civannda l5grenciye yiiksek lisans yapma imkaru saglamakta
dlr. Bugiine kadar yeti~tirme frrsatl buldugu l5grenci saylSI 120 civarmdadrr. 
Miktar itibanyle pek doyurucu gl5riilmeyebilir. Fakat Enstitiide yeti~mi~ ele
manlarm l5zellikle d1~andan burs temin etmeleri, D1~i~leri Bakanhgma inti
sap etmeleri onlarm ne kadar kaliteli bir ~ekilde yeti~tiginin a~1k delilidir. 

Enstitiimiizde yalruz Tiirk profesl5rler de gil ayru zamanda yabanc1 profe
sl5rler ve l5mriiniin biiyiik bir k1sffiffil AT i~leriyle ge~irmi~ ~ok degerli ele
manlar da ders vermi~ dururndadu. 

Ozellikle, Enstitiimiize iltifat edip d1~andan gelen, Enstitiiniin bu progra
mma kaulan degerli yabanc1 profesl5rler ve ihtisas sahiplerini de ~iikranla 
kaydetmek istiyorum. Bu arada tekrar Prof. Dr. HalUk Kabaalioglu'na, Ensti-
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tiinilil kurulu§u dahil, kurulu§undan bugOne gljsterdigi faaliyet dolaylSlyla 
minnetlerimi ifade ediyorurn. Hiy §Uphe yok ki Saym Kabaalioglu, Saym 
RekWr Prof. Dr. Orhan OGUZ'un tarn destegi ile bu gljrevi yerine getirme 
flfSatuu bulmu§tur. Bu itibarla M.U. ve tjzellikle Enstitumuz AET konusunda 
hepimiz iyin yOk degerli hizmetler vermektedir. 

Bu konunun uzerinde, yani Enstitunun faaliyetleri konusunun uzerinde 
duru§umun bir ba§ka sebebi de, Topluluga katdmarnxz ayxsmdan insan unsu
runun yOk ljnemli bir yer i§gal ettigi keyfiyetidir. Mevzuatlfilzt AT ile uyum
lu hale getirebilirsiniz. A T'na tarn uyelik iyin gerekli §artlart icra edebilirsi
niz. Fakat hem bunlarm yapxlmasmda hem de Topluluk ile olan ili§kilerin 
daha iyi bir duzeyde seyretmesinde en ljnemli rolii insan unsuru oynayacak
tir. Bu itibarla Enstitiinun bugiin tam anlamxyla idrak edilmeyen veya gtjriil
meyen faaliyeti yarmm kadrosunu yeti§tirme baktmmdan buyiik ljnem ta§t· 
maktadrr. 

Ben miisaade ederseniz bu ayi§ dersini yOk kaba hatlanyla ifade edece
gim bir yeryeve iyerisinde vermek istiyorurn. Bu yeryevenin esaslan §unlar
dan ibarettir. 

Evvela AT fikri nasd dogdu ve geli§ti. Bunlar hakkmda ktsa bir bilgi 
takdim etmek istiyorum. Bunun takiben Tiirkiye'nin Topluluga tarn uyelik 
iyin miiracaati, tarn uyelik muracaatmm geyirdigi safhalar, son olarak Komis
yonun hazrrlaiDI§ oldugu i§birligi paketinin tjzellikleri ve degerlendirilmesi 
ve bunu takiben de acaba bundan sonra Avrupa'da ne tiir geli§meler meydana 
gelebilir? Bu geli§meler icinde Tiirkiye'nin yeri nedir. Ve tutumu nastl olma
hdrr? Konu§manm ana hatlar1 bu yeryeve icinde olacaktrr. 

II. Diinya Harbi ljzellikle Avrupa'ya, biitiin Dililya iilkelerine, fakat Ozel
likle Avrupa'ya yok §eyler Ogtetmi§tir. II. Dililya Harbi esnasmda meydana 
gelen insan kaybx, maddi hasar, ya§aniDI§ olan keder ve tzdrraplar insanlan 
daha mutlu ve istikrarh bir diinya iyinde ya§amaya te§vik etmi§tir. Onun iyin 
II. Diinya Harbinden itibaren politikactlar, filozoflar, yazarlar Avrupa'ya na
stl bir §ekil verilmesi gerektigi konusu Uzerinde durmu§lardrr. 

Bu ftkrin temel hedefi de mutlu bir ya§arn, istikrarh bir y~arn. harfler
den uzak bir ya§arnm tesisidir. Bunlara, yani II. Dililya Harbinde yekilmi§ IZ· 

drraplara son vermek iyin Avrupa'nm ekonomik ve siyasi bir birlik iyinde ol
mast ftkrinin geli§tigini gOriiyoruz. Bu terimi, "geli§me" terimini Ozellikle 
kullandlm. <;Unkii bu ftkir yalruz II. Diinya Harbi sonrasx ortaya ytkiDI§ degil
dir. Hatta I. Dililya Harbinden sonra da huzurlu ve istikrarh Ya§aiDin §attlan, 
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imkanlan Uzerinde durulmu§tur. Ancak l)nceleri bu flkir Avrupa'mn siyasi 
birligi istikarnetinde yo~a§ffil§tlr. Ba§ka bir deyimle, Avrupa'da l)yle bir 
diizen meydana getirelim ki bu diizen Avrupa'daki i§birliginin geli§mesine 
yardtmc1 olsun. Bu hedefe ula§manm yolu da siyasi i§birligi olarak gl)riil
mii§tiir. 

Ancak siyasi biitiinle§me, siyasi i§birliginin ger~ekle§mesi kolay olma
mi§tlr. Takriben II. Diinya Harbinden sonra burada bir metod degi§ikligi l)n
gl)riilmii§tiir. Bu metod degi§ikligi siyasi i§birligi yerine ekonomik i§birligi
nin tesis edilmesi ve bu yolla da siyasi i§birligine gidilmesidir. Ba§ka bir 
deyimle Avrupa'mn siyasi birligi, siyasi biitiinliigii gl)zden uzak tutulmami§
tlr. Hedef yine bu birligin tesisidir. Fakat buraya giden yolun ekonomik i§bir
liginden ge~mesi gerektigi dii§iincesi iizerinde durulmu§tur. 

Ozellikle II. Diinya Harbinden sonra S.S.C.B.'nin egemen bir gii~ haline 
gelmesi biitiin Avrupa iilkelerinin (Fransa, Almanya dahil) harpten bitkin, 
yorgun ve biiyiik zararla ~Iknu§ olmas1 kar§ISmda Avrupa'da bir dengesizlik 
manzaras1 goriilmekteydi. 1§te bu dengesizligi gidermek, Avrupa'daki 
siikUnu, huzuru, istikran ve bari§I saglamak i~in ekonomik yoldan, ekonomik 
i§birligi yolundan gitmek suretiyle siyasi i§birliginin tesisi flkri iizerinde du
rulmu§ ve tek bir Avrupa mefkiiresine hizmet edilmeye ~ali§Ilmi§tlr. 

Bu dii§iincelerin mahsulii olarak 18 Nisan 1951 tarihinde, 6 devlet ara
smda Paris Anla§masi irnzalanmi§, Avrupa Komiir ve c;elik Toplulugu kurul
mu§tur. Komiir ve c;elik Toplulugu AT'na giden ilk adtnu te§kil etmi§tir. Da
ha sonra 25 Mart 1957 tarihinde Roma Anla§mastyla Atom Enerjisi 
Toplulugu ile AET kurulmu§tur. 

Ben ktsa klsa ve atlayarak gidiyorum geli§meleri. Hepiniz bunu ya bun
dan evvelki kurslarda gordiiniiz yahut bundan sonra sizlere ~e§itli vesilelerle 
bu konularm aynntllar1 bildirilecektir. Bu itibarla iizerinde pek durmak iste
miyorum. 

1 Temmuz 1967 tarihinde bir anla§mayla Topluluklann organlan birle§
tirilmi§tir. Daha sonra AT'mdaki iiye devlet saytstrun geli§tigini, arttlgtm go
riiyoruz. 1973'de 1ngiltere, Danimarka, Hollanda, 1981'de Yunanistan, 
1986'da tspanya ve Portekiz Topluluga katdnu§lar ve Topluluk bugiinkii hii
viyetine kaVU§ffiU§tur. 

Topluluk ili§kilerini ba§ka iilkelerle de geli§tirmi§tir. Bu geli§meler ya 
ortakhk anla§mas1 §eklinde veya i§birligi §eklinde gl)riilmii§tiir. Topluluk bir
~ok iilkelerle, bu arada Tiirkiye ile de ortakhk anla§masi irnzalami§, bunun 
dt§mda Afrika, Karaib ve Pasifik iilkeleriyle anla§malar irnzalami§tlr. Bu sti-
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rey devam ederken Beyaz Kitap ile sembolize olan tek pazar yalt~malan ag-Ir
hk kazanmt~trr. Evvela Tek Senet ortaya ytknu~trr. Bu Tek Senet Uy anla~ma
da bazt degi~iklikler yapmi~, yOk Ozel olarak sOylemek gerekirse, bazt yerler
de ittifakla (oybirligi ile) verilecek kararlart oy yokluguna yevirmi~ ve aynca 
ekonomik ve parasal birlik ve tek pazann kurulmast istikametinde Onemli bir 
beige te~kil etmi~tir. 

Topluluk bu surette geli~irken Tiirkiye de tam Uyelik iyin miiracaatiru 
yapmi~ bulunuyor. Yalruz tam Uyelik iyin mUracaata geymeden evvel Roma 
Anla~masmm yOk Ozet olarak Ozelliklerine de klsaca deginmek istiyorum. 

Biliyorsunuz Roma Anl~mast mallarm, sermayenin, ki~ilerin ve emegin 
serbest dola~tmt ilkeleri esasma dayanmaktadrr. Bu ilkelere, bu hedeflere ula
~abilmek iyin de gUmrUk birligi Onemli bir enstriiman, vastta olarak kar~Imi
za ytkar. GUmrUk birligi dedigimiz zaman, ortak gUmrUk tarifesine uyum ve 
gUmrUklerin stfrrlanmast, aynca ktsttlamalarm kaldmlmast ~eklinde gUmrUk 
birligini Ozetlemek miimktindUr. Bunun dt~mda tarrm, ticaret, ~rmacrhk, re
kabet gibi alanlarda ortak politikalarm sUrdUrtilmesi esast kabul edilmi~tir. 
Keza, milli mevzuatm ve sosyal politikalarm uyumla~tmlmast, vergi politi
kasmm (Ozellikle KDV) uyumla~tmlmast yoluna gidilmi~tir. Keza, sanayi, 
bOlgesel geli~me, egitim, enerji, bilimsel ar~trrma, teknoloji, yevre sorunlan, 
tiiketicinin korunmast, bahkytlrk alanlannda da ortak politika Uretilmesi esas 
hedeflerden biridir. 

Hepinizin yakmdan takip ettigi A vrupa Para Sistemi'ni kurmak da Top
lulu gun temel amaylanndan bir tanesini olu~turur. Esas itibartyle Roma An
l~masmm l:izelliklerini bu hususlarda, bu noktalarda toplayabiliriz. 

TURK1YE'N1N BASVURUSU 

Miisaade ederseniz ~imdi TUrkiye'nin Toplulukla olan ili~kilerine klsaca 
degineyim ve ondan sonra da bu ili~kilerin sonucu Topluluga yaptlan tam 
Uyelik mUracaatimn takip ettigi seyir hakklnda birkay cUmle sOyleyeyim. 

Tiirkiye, A T'nun olu~maya b~ladtg1 gUnden itibaren AT'na biiyUk bir 
alaka duym~tur. Bu itibarla 31 Temmuz 1959'da yani Roma Anl~masmdan 
iki ytl sonra AT'na ba~vurmu~tur. Ve AT'na bu b~vurusu 12 Eyli111963'de 
Ankara Anla~mast ile ~ekillenmi~. noktalanmi~trr. Ankara Anl~masmda, bil
diginiz gibi iiy dl:inem l:ingOrUlmU~tiir. Bunlardan bir tanesi hazrrhk dOnemi
dir. tkincisi, katma protokolle ~ekillenen geyi~ dOnemidir. Nihayet UyUncUsU 
de, son dOnemdir. Biz bu katma protokolii de bildiginiz gibi 23 Kastm 1970 
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tarihinde imzalamt§ bulunuyoruz. Bundan soma son dtlnem ba§layacak idi. 
Bu suada 1987 Nisan aymda Roma Anla§masmm 237 maddesine gtlre Tiirki
ye tam Uyelik i~in mUracaatta bulunmu§tur. Bu 237. maddeyi tlzellikle zikret
mek istiyorum. c;tinkti TUrkiye'nin tam Uyelige mUracaat1 i~in iki yol stlzko
nusu idi. Bunlardan bir tanesi ortakhk anla§masma dayanmak suretiyle tam 
Uyelik mUracaatmda bulunmak, ikincisi 237. maddeye dayanmak. 

237. madde Avrupa devleti niteliginde olan biitUn devletlerin Topluluga 
tam Uyelik i~in ba§vurabilecegini tlngtlrmektedir. c;e§itli mUlahazalar dikkate 
ahnmi§, tlmekler dikkate almrnt§, bundan tlnceki tlmekler dikkate almmt§ ve 
237. maddeye gore Topluluga tam iiyelik icin miiracaat etmenin daha isabetli 
olacag1 sonucuna vanlmt§tlr. Ve bu sebeple de mUracaaturuzm esasmda 237. 
madde yatmaktadu. 

KOMtSYON'UN GORUSU 

Kornisyon bu mUracaaturuz Uzerine, uzunca bir sUre sonra gorU§iinii ha
zrrlamt§tlr. Acaba Kornisyonun hazrrladig1 bu gorii§Un ilkeleri, esaslan neler
dir? Bunu da klsaca belirtmek istiyorum. 

Bu rapor yahut gorU§ incelendigi zaman esas itibariyle iki bOIUrnden 
olu~tugu goriilUr. Bunlardan bir tanesi Toplulugun geli~mesine ili~kin sorun
lar, ikincisi de TUrkiye'nin icinde bulundugu ekonornik ve siyasal durum. 

Bizim mUracaattmtzdan sonra Tek Pazar ~ah~malan yogunla~ug1 icin 
1992 veya 1993 hedefi dikkate al1nm1~ ve bu hedefe ula~madan, Toplulugun 
bir geni§leme politikas1 giitmeyecegi, (bir istisna baric) yeni Uye kabul edil
meyecegi fikri o raporda tespit ve tescil edilmi§tir. 

Bu istisnarun ne oldugunu hatlrlarstruz. Almanya meselesi. 0 zaman da 
Dogu ve Bah Almanya'larm birle§mesi ihtimali Uzerinde durulmu§tur. Bu ih
timal o srralarda kuvvetli gtlriilUyordu. Binaenaleyh iki Almanya birle§tikten 
sonra tabii o1arak iki Almanya, tek Almanya olarak Toplulugun tam Uyesi 
haline gelecektir. Bu itibarla, bu istisna dt§mda Toplulugun ana hedefleri ve 
politikas1 o1arak yeni bir Uye kabul edilemeyecegi ilkesi tescil edilrni§tir. 

0 itibarla, Tiirkiye'ye verilen cevap, "biz §imdi yeni Uye kabul etrniyo
ruz, binaenaleyh sizin talebinizi de bu safhada degerlendirmerniz, mUzakere
leri acmannz stlzkonusu degildir" §eklinde olmu§tur. 

tkinci klsunda, TUrkiye'nin i~inde bulundugu ~artlar ayrmtlh bir bi~imde 
ele almmi§tlr. TUrkiye'de ekonomik ve siyasal geli§melerin takdire deger ol-
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du~. kayda deger oldu~ belirtilmi~tir. Biliyorsunuz, Topluluga Uye olmak 
icin Onemli iki ~art mevcuttur. Avrupa'h olmarun dt~mda Onemli iki ~art mev
cuttur. Bunlardan bir tanesi siyasal ~arttrr. 6bUrU ekonomik ~arttlr. 

Siyasal ~art. Topluluk Uyesi Ulkelerin insan haklarma dayalt demokratik 
bir rejimi benimsemi§ olmalandtr. Ekonomik ~art da o Uye Ulkelerin ul~tlk
lart duzeyin, bir b~ka Uyeye tesanUt anlayt~l dt~mda yUk te§kil etmeyecek 
~ekilde olmastdtr. Burada esas olan piyasa ekonomisi ilkesidir. TUrkiye bu 
actdan degerlendirilmi§tir. TUrkiye'nin ekonomik alanda, siyasi alanda kay
dettigi geli§meler ifade edilmi§tir. Buna mukabil henUz bu geli~melerin iste
nilen diizeye ula§madlgt da aynca belirtilmi§tir. 

Burada Onemli olan cihet §Udur: Bu ~artlar kar~tsmda Tiirkiye ile toplu
luk tam iiyelik icin miizakerelere ba§lamiyor. Ancak Topluluk, Tiirkiye ile 
i§birliginin siirdiiriilmesinin gerekli oldugunu da vurguluyor. Aynca, 
Tiirkiye ile Topluluk arasmdaki ili§kileri derinle§tirmek, siyasi ve eko
nomik yonden Tiirkiye'nin Topluluga tam iiye olabilmesi ic,;in gereken 
zamam kisaltmakmaksad•yla, Toplulugun katk1da bulunmas1 zaruretine 
de i§aret edilmektedir. 

Ba§ka bir deyimle, Tiirkiye'nin Topluluga katllma ehliyetinin bulundu~ 
actkya yer almaktadtr. Keza, benim icin Onemli gOriilen ~u satlrlar uzerinde 
dikkatinizi cekmek isterim: Her iki tarafm da (hem Toplulugun hem de TUr
kiye'nin) kar§thkh bagtmlllxgmm ve Tiirkiye'nin Toplulukla entegrasyonu
nun, biitiinle§mesinin giiylendirilmesi gerektigi de ifade edilmi§tir. Bu mak
satlara ula§mak icin de giimriik birliginin tamamlanmast, mali i§birliginin 
ihyast, smai ve teknolojik i§birliginin geli§tirilmesi, siyasi ve kiiltiirel bagla
rm derinle§tirilmesi hususunda gerekli Onlemlerin almmast tavsiye edilmi§tir. 

Bu ilkeler, bu esaslarda toplanan Komisyon, ~unu demek istiyor. "Siz si
yasal alanda, ekonomik alanda takdire deger hamleler yaptlmz. Ancak henUz 
bu prosesi tamamlamt§ da degilsiniz. Zamana ihtiyacmtz var. Biz bu zamaru 
ktsaltmak icin Topluluk olarak elimizden gelen yardtmt yapanz. <;Urtkii siz 
Toplulugun bir parcaststruz. Sizinle entegrasyonu, kar~thklt bagtmlthgi arzu 
ediyoruz. Bu itibarla elbirligiyle bu katllma sUresini ktsaltmak icin cah§mak
ta, caba gOstermekte yarar vardtr. Kaldi ki biz 1992'ye kadar da hicbir iiye at
mama hususunda kararh bir politika izliyoruz." 

Bu ~ekilde bir avis'nin, Komisyon gOrii~Uniin TUrkiye'de ce~itli yorumla
ra sebebiyet verdigini hepiniz biliyorsunuz. Bir ktsmt, bunun "nazikane bir
red" manastru ~tyacagx §eklinde oldu~ gOrii§iinii savunmu§tur. Bir ktsmt 
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da, "Evet, hakikaten biz takdirde deger hamleler yaptik. Ama maksadumz 
Topluluga yUk olmak de gil, kaderi Toplulukla birlikte payla§mak ve ortak bir 
gelecege kaulmak, bu itibarla bizim de hakikaten yapmanuz gereken baz1 
hamleler daha var. Bu itibarla bunu bir red §eklinde anlamak yerine, yakm 
bir i§birligi suretiyle stireyi, kaulma stiresini klsaltma istikametinde ~ah§ma
mlz daha ger~ek~i bir tutum olacakbr" §eklinde yorumlayanlar da olmu§tur. 

Yalmz unutmamak laztmdtr ki Topluluga tam iiyelik kolay bir i§ 
degildir. Diger iilkelerin Topluluga miiracaatlartm dikkate aldtgimtz za
man onlarm da uzun bir siireye ihtiya~lart oldugu, ozellikle miizakere 
safhasmdan sonra zamanm uzad1g1 goriilmii§tiir. 

Binaenaleyh, yapllacak §ey §Udur: Bir bOliime gl>re "Tamam, Topluluk 
bizi nazikane bir §ekilde reddetmi§tir. Toplulukla ili§kilerimizi kesmek Ul
Zlm: "Bu bir siyasi tercih meselesidir. Obiir taraftan da "Haytr, bizim Toplu
luga ihtiyac1m1z var. Toplulugun da bize ihtiyact var. Bu itibarla biz bir
likte gosterecegimiz ~abayla bu siireyi ktsaltmak i~in elimizden geleni 
yapahm." Bir de bu yolu tercih etmek var. 0 zaman TUrk hiikiimeti bu ikin
ci yolu tercih etmi§ ve Toplulukla olan ili§kilerini yogunla§brmak, ekonomik 
ve siyasal uyumu daha iyi bir diizeye getirmek hususundaki kararm1 a~lk bir 
bi~imde ifade etmi§tir. 

KULTUR BtRLtGt 

Bu vesileyle sizlere §unu ifade etmek istiyorum. Acaba Topluluga tam 
iiye olabilmek i~in siyasal ve ekonomik §artlann dt§mda ba§ka §artlara da ih
tiya~ var m1d1r? Bununla ifade etmek istedigim husus §Udur. Bir kiiltiir birli
gi, Topluluga iiyeligin §arb m1d1r? Biliyorsunuz Tiirkiye'de, hatta yurtdt§mda 
bu konu da zaman zaman giindeme getirilmi§tir. 

Toplulugun kurulu§una, kurulu§ felsefesine indigimiz takdirde bir 
din birligi veyahutta bir kiiltiir birliginin Topluluga tam iiyelik i~in §art 
olmadtgmt goriiriiz. Aslmda bOyle kiilttir veya din birligini §art olarak ko§
tugUIDuz takdirde Toplulugun koydugu ilkelerle de ~eli§iriz. <;iinkii demok
rasilerde esas olan vicdan ve kanaat hiirriyetidir. Bu itibarla biitiin fert
leri kendi inan~larmda serbest btrakmak astldtr. Bir klsffil kiilttiriin 
i~inde dini de miitalaa ediyor. Bir klsrrn kiilttir ile dini aymyor. Bu konudaki 
tarti§malara girecek degilim. Ama ister l>yle, ister bOyle sl>ylensin, aslmda 
miihim olan nokta kiilttirde birlik degil diversif'lkasyon'dur. Yani kiilttir ~e§it
lemesidir. Ne kadar kiilttir ~e§itlenmesi olursa, o kadar toplumlarm kuvvetli 
olacag1 gl>rii§ii hakim olmaktadlr. 
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tSBtRLt(;t PAKETt 

Komisyonun bu gOrii~U Konsey tarafmdan da onaylanrrn~ ve bu i~birligi 
istikametinde bir Oneri paketi hazrrlamak Uzere Komisyon gOrevlendirilmi~
tir. Komisyon, hakikaten kapsamh bir bicimde i~birligi progrann hazrrlann~
trr. Ve bu i~birligi progrann Konseyin onayma sunulmu~tur. Maalesef heniiz 
bu safha idrak edilmemi~tir. B~ka bir deyimle bu kapsamh i~birligi paketi 
Konseyin onayma mazhar olmann~trr. Burada cok genel bir bicimde bir ilke
yi belirtmek istiyorum: Tabii, her iilkenin kendi ~Ikarlari vard1r. Ama 
Toplulugun da ~Ikarlari var. Biitiin mesele iilkelerin kendi ~Ikarlarmi, 
Toplulugun ~Ikarlanm sabote eder §ekilde kullanmamalandir. Eger uye 
ulkeler kendi c•karlarmt, Toplulugun yikarlanru sabote eder ~ekilde kullanrr
larsa Topluluk kendinden bekleneni, iimit edileni vermekte giicluk ceker. 
Onun icin santyorum ki, cok genel bir actdan ifade ediyorum, Tiirkiye'nin bu
giin bu i~birligi paketinin, Konseyin Oniinde bu kadar beklenmesinin ba§hca 
sebebi burada yatmaktadtr. Butiin temennim iilkelerin clkarlarnn, Toplulu
gun clkarma alet etmemelidir. 

TURKlYE'NtN OLGUNLUGU 

Turkiye, tutumu itibar1yle -bunu cok aclkhkla ve samimiyetle sOyleyebi
lirim- iilkesinin clkarlanyla Toplulugun yikarlarnn bagd~tirabilecek bir ol
gunluk dtizeyine de ula~nn§tir. 

Bu pakette neler var? Bu i§birligi paketinde neler var? <;iinkii biliyorsu
nuz bu i~birligi paketi, Ttirkiye'de basmda ve ce§itli cevrelerde cok ele§tiril
mi§tir. Bu ele§tilerin hicbirini kmamak istemiyorum. <;unkii hepsi degerlidir 
ve hepsinin de bir gercek pay1 vardu. Ama mesele bir yorum meselesidir. Bir 
azim ve karar meselesidir. Ve yorumun da bence o azim ve karar istikametin
de yaptlmasmda fayda vardtr. 

Evvela bu i§birligi paketinde giimriik birliginin 1995 sonuna kadar 
tamamlanmasi ve hemen hemen her alanda i§birliginin yapiimasi, teknik 
yard1mm saglanmasi, mali ve siyasi i§birliginin kurulmasi onerilmekte
dir. Bu kavrarnlarm ne oldugunu size yine cok Ozet bir bicimde aytklamak is
tiyorum. 

GUMRUK BtRLt(;t 

Giimriik birliginin kurulmasi, 1995 ydma kadar dedigimiz zaman, 
OGT'ye yani ortak giimriik tarifesine uyum, giimriiklerin sifrrlanmasi, tekstil 
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ve hazrr giyim alanlarmdan tarife dl~1 engellerin kaldmlmas1 esas1 dikkate 
almmahdrr. Tabii, giinuiiklerin stfrrlandrrdmast derken e~ etkili vergiler de 
bunun kapsamma ginnektedir. Burada bir parantez iyinde ~u hususu da belirt
mek istiyorum. Son zamanlarda ()zel sektOrtin Toplulukla yapm1~ oldu~ mti
zakereler sonucunda, tekstil alanmda %25'lik bir kota art1~1 da saglanm1~t1r. 
Bu aynca memnuniyet vericidir. 

Ttirkiye de gtimrtikleri stftrlandrrmak ve OGT'ye uyum saglamak konu
sunda her yll karamamelerle gerekli indirirnleri yapmaktadrr. Gtimrtik birligi
ni bu yeryevede mtitaHl.a ediyoruz. 

t~birligi ve teknik yardtma gelince. t~birligi ve teknik yardlmm makro 
ekonomik ve parasal konularda kendini gosterdigini gortiyoruz. Sanayi dalm
da, tanm dahnda, hizmetler dahnda, hizmetlerde ()zellikle ula~Im, telekomti
nikasyon dallannda, enerji dahnda, yevre sorunlarmda, bilim ve teknoloji ve 
sosyal alanda, turizm, kiilttir ve egitirn alanmda i~birligi esas1 getirilmi~tir. 

Gortiyorsunuz ki bu i~birligi yOk kapsamh bir alaru iyennektedir. Czel
likle teknik yardtmm tartmda, bankacthkta, sigortacthkta ve borsa faaliyetle
rinde yaptlmast gerektigi vurgulallffil~tlr. Hidroelektrik santraller, Avrupa'ya 
petrol ta~rrna hususlarmda da i~birligi ()ngortilmti~ttir. Demek ki teknik yar
dtm ve i~birligi aynntlh bir biyimde, ayrmtih ve kapsarnl1 bir biyimde tespit 
edilmi~ bulunuyor. 

Mali i~birligine gelince. Dordtincti mali protokolle ongortilen 600 mil
yon ECU'nun (bugtin 800 milyon dolar civannda) geryekle~tirilmesi taallhti
dii aluna girilmi~tir. Bu onemli bir nokta oldu~ iyin i~aret etrnek istiyorum. 
Topluluk bunu geryekle~tinne taahhtidiinde bulunmu~tur. Burada enteresan 
olarak telakki ettigim hususu belirtiyorum. 600 milyon ECU'luk dordiincti 
mali protokol parafe edilmi~tir, yOk onceden. Fakat maalesef biraz evvel i~a
ret ettigim tilkelerin Topluluk menfaatlerini dikkate almaz ~ekildeki davra
ru~lart bu 600 milyon ECU'luk yardrrrun geryekle~mesine halen engel te~kil 
etmektedir. 

Mali i~birligi iyinde Avrupa Yattrrrn Bankast'ndan saglanacak krediler 
de ()ngortilmektedir. Czellikle Akdeniz tilkeleri arasmda Ttirkiye'nin yer al
mast ve dolaytstyle Avrupa Yatlrrrn Bankast'ndan yararlanmas1 ongortilmti~
ttir. Demek ki gtimrtik birligi siyasi ve ekonomik i~birligi ve teknik yardlm 
ve nihayet mali birlik, bu soyledigim esaslan kapsamaktadrr. Nihayet bir si
yasi birlik de bu ()neri paketinde yer alffil~trr. Troika adlna verdigimiz bu si
yasi i~birliginin bakan dtizeyinde yaptlmast bahis konusudur. Troika hakkm-
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da bilgi vermeye samyorum gerek yok. Hali hazir Topluluk ba§kant, gelecek 
dl}nem ba~kam ve bir evvelki bll§kamn birlikte yaptiklan, meydana getirdik
leri heyet troika ~eklinde ifade ediliyor. 

Bu raporu degerlendirmek gerekirse, birinci ilke olarak ~unu tespit ede
biliriz. Ticaret politikasma uyum, tarun, rekabet, vergi mevzuatlannm yak
la~tmlmasi gibi konularla giimriik birligi ve mali i~birligi bir biitiin te~kil et
mektedir. Yani bir tarafta giimriik ve mali i~birligi var. Obiir tarafta da ticaret 
politikalarma uyum, tarim, rekabet, vergileme mevzuatmm yakmla~tmlmasi 
vs. gibi konular var. Bunlarm ikisi, iki grup bir biitiin te~kil etmektedir. Ba§
ka bir deyimle, ~ok amiyane ifade etmek gerekirse, biz size bu mali yardlffii 
yapacag1z, siz giimriik birligini ger~ekle~tireceksiniz, l}biir taraftan da ~u, ~u, 
~u alanlarda teknik yardlffi olacak, mali, teknik mevzuatm yakmla~tmlmas1 
saglanacaktu. 

Tabii, giimriikler Sifirlamrken buna paralel olarak tekstildeki kiSit
lamalar da kaldirtlacaktlr. Tekrar ifade ediyorum, giimriiklerin sifirlan
diriimasmm i~ine fonlar vee§ etkili vergiler de dahil bulunmaktad1r. 

tsterseniz lasa bir bilgi olarak ~unu da vereyim. 1992 y1h sonuna kadar 
12 yilhk listede, biliyorsunuz bu giimriikleri sifrrlama konusunda iki tiir liste
miz var, 12 yii ve 22 yilhk listeler. 12 yilhk listede %70.22 yilhk listede %60 
oranmda giimriiklerde indirim, 1992'ye kadar yapilacaktir. Aym tarihe kadar 
OGT'ye uyumda a %40 oranmda bir tasarrufta bulunulacak, bu suretle uyum 
saglanacaktir. Tabii, giimriiklerde bu indirimi yaparken Tiirkiye'nin geli~me
sine katk1da bulunmak i~in parasal yardima da ihtiya~ var. 600 milyon 
ECU'luk yard1m ashnda bugiin TUrkiye'nin biit~e imkanlan kar~Ismda ne de
rece yeterlidir? Kabili miinaka§adir. Fakat size bir flkir vermek i~in ~u lasa 
bilgiyi takdim etmek istiyorum. Tiirkiye 1963 yllmdan bu yana Topluluk
tan sadece 850 milyon ECU civarmda bir yard1m almi~tir. Yunanis
tan'm ald1gl meblag bugiin 15 milyarm iizerindedir. 

Bizim tabii burada Uzerinde durdugumuz nokta §U. Bakmlz, demek ki 
raporu degerlendirirken, i§birligi paketini degerlendirirken bunun bir biitiin 
oldugu flkrini rapordan istihrac ediyoruz. BUtiin oldugu flkrini istihrac etmek 
ne demek? l§te, giimriik birligi, mali yardim ve diger ~ah§malarm hepsi bir 
biitiin ~eklinde kar~Imlza ~Ilayor. 

~imdi burada l}nemli olan cihet §U. Tiirkiye tam iiye olacak m1, olma
yacak m1? Heniiz daha belli degil. Belki 1992'den sonra, miizakereler 
ba~lamayacak. Belki de b~layacak. Ama bunu bilmiyoruz. Tiirkiye tam 
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iiye olmadan giimriik birligi kuruluyor. Bu bizim Ankara Anl~masmm, o 
zaman yapthru§ Ankara Anl~masmm istisnai bir durumunu gl>stennektedir. 
Serbest dola§tm i~in de ayru §ey vardrr. T\irkiye tam uye degildir. Fakat belli 
tarihte serbest dol~tm ger~kle~ecektir. Halen bugiin ger~kle~mi~ degildir. 
T\irkiye tam uye degildir. Giimriik birligi ger~ekle~ecektir. Bunu dikkate de
ger bir husus olarak zikretmek istiyorum. Ama benim kendi yorumuna gl>re 
bunlar fiili entegrasyona yardtmct olan tasarruflardtr. Yani giimriik birligi 
ger~ekle~tikten, serbest dol~tm ger~ekle~tikten ve bir mevzuat uyumu sag
landtktan sonra ~ag1 yukarl fiili entegrasyon meydana gelmi~tir. 

TAM UYELlK GERCEKLESMEDEN 
GUMRUK BlRLlGt SAKINCALI DEGlL 

Turkiye'nin organlarda yer almast, hukuki uyumunun ger~ekle~mesi da
ha da kolay saglanabilir gl>rii~iinii ta~tyorum. Onun i~in farkh olan bu dii
zenlemeyi, yani giimriik birliginin tam iiyelikten evvel ger~ekle§mesini 
ben §ahsen pek sakmcah gormedigimi de ifade etmek isterim. Kaldt ki 
dunyanm gidi~i de bu istikamettedir. Tiirkiye, ekonomisi itibanyle giimriik 
duvarlarma dayah bir rejimi ilanihaye siirdiirmek imkanma sahip degil
dir. Elbette Turk ekonomisinin, endustrisinin korunmaya deger yonleri 
vardtr. Fakat bunun makul siireleri a§mamasi gerekir. Bu itibarla bu hii
k\irnlerin yani giimriik birliginin tarn uyelikten l>nce yer almaslfll da ben ~ah
sen, dunyanm bu gidi~i kar§tsmda pek sakmcalt mutalaa etmemekteyim. Ter
sine, bu fiili durumun T\irkiye'nin hukuki yl>nden de Toplulukla 
biitiinle§mesine yardtmct olacagt umidini ~tyorum. 

Demek ki birinci istihra~ ettigimiz husus raporun biitiin Mliimleri itiba
nyle bir biitiin te§kil ettigi keyfiyetidir. :tkinci, - ki bugiinkii bu seminerin 
esas hedefmi de o te§kil ediyor- tek pazara uyum ~alt§malan. Burada toplu
luk, tek pazara uyum ~ah§malarma, Tiirkiye'nin tek pazara uyum ~alt§malan
na da yardtmct olacaglfll taahhut etmi§tir. Bu bence son derecede l>nemli bir 
keyfiyettir. 

T\irkiye'nin tam uyelige ehil oldugundan sl>zedilmesi, Tiirkiye ve Toplu
luk arasmdaki ortakltk anl~masmm da imtiyazh bir mahiyet ta~Idtgmm tes
cili, i§birligi paketinin kayda deger yl>nlerini te§kil eder. Demek ki, rapor tek 
pazar dahil, i§birligini ~ok kapsamlt bir §ekilde l>ngl>nnektedir. Ve ayru za
manda bir~ok alanlarda Topluluk taahhiit altma girmektedir. Bazen de mev
cut taahhutlerini teyiden ifade etmektedir. 

--------------------------------------------- - -
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Bu ()zellikleri itibanyle, biraz evvel de ifade etti~ gibi bu raporu, Top
luluk - TUrkiye ili~kilerinde kayda deger bir adun olarak telakki edersiniz ve
ya bunu miizakerelerin a~Ilmasma g()tiirmedigi i~in yetersiz de bulabilirsiniz. 
Bu bir yorum meselesidir. Ama benim ki~isel kanaatim, bu Tiirkiye ile Top
luluk arasmdaki ili~kilerin ihyas1 a~Ismdan ihmal edilmemesi gereken bir 
yakl~Imdrr. Bundan sonraki geli~meleri de yakmdan takip etmek durumun
dayiz. Bunu ~unun i~in s()yliiyorum. Diinyanm gidi~ati da baz1 sorularla dolu. 

Musaade ederseniz ~imdi bu Mliimde acaba bundan sonra diinyada 
olacak bu geli§meler hangi esaslarda kendini gosterir ve Tiirkiye bu ge
li§meler i~inde nasd yer ahr? Bu husus acaba Topluluga iiyeligimizi na
sd etkiler? Bu konularda baz1 tahminler ileri siirmek istiyorum. 

Bir kere, 1992'de veya 1993 ba~mda en l>nemli konu tek pazarm, ekono
mik ve parasal birligin te~kilidir. Bu fevkalade l>nemli bir merhale te~kil ede
cektir. Onumuzdeki ydlarda cereyan edecektir? Yoksa geni~leme politikasiDI 
m1 tercih edecektir? Bildigim kadar1yla henuz bu konuda tam ve kesin bir po
litika tespit edilmi~ degildir. Ama muhakkak alan bir~ey varsa, Dogu Avrupa 
iilkelerindeki degi~iklik, SSCB'deki degi~iklik ve en son kl>rfez krizine ka
dar, Toplulugun derinle~mesine ili~kin fikir galip gl>ruliiyor idi. Fakat bu say
di~m olaylar sonucunda kendi kendime ~u soruyu soruyorum. Acaba, haki
katen Toplulugun derinle~mesi fikri yine eskisi gibi kuvvetle savunulabilir 
mi? <;iinkii Dogu A vrupa iilkelerinde olan olaylan, geli§meleri, reform
Ian, bir anlamda ihtilali gozard1 etmek imkam yoktur. Bunlar Avrupa 
iilkeleridir. Ote yandan SSCB lkinci Diinya Harbinden sonraki egemen al
ma giiciinii yitirmi~ midir? Bu soruyu sormak laz1mdrr. Meseleyi askeri a~I
dan degil, ekonomik a~1dan miitalaa ediyorum. Biiyiik temennim 
SSCB'nde siyasi istikrarm ihyas1d1r. <;unkii istikrars1z bir SSCB, Avru
pa i~in, Tiirkiye i~in bir tehlike te§kil edebilir. 

Onun i~in bugiinkii geli~melerin en iyi bir ~ekilde, istikrarh bir ~ekilde 
inkilap etmesi i~in gerekli destegin gl>sterilmesi gl>rii~iinii ~1yorum. 

~imdi, biitiin bu olaylarm cevaplanmasmm ne kadar gii~ oldugunu tak
dir edersiniz. Bu durumda acaba Topluluk, ben 12'ler arasma kapandim. Do
gu Avrupa illkeleri beni ilgilendirmiyor diyecek midir? Yoksa, bunlarla belli 
~er~eveler i~inde ili~kilere mi girecektir. Bunlarm malliyeti ne olacaktrr? 
Herhalde bu sorular, uzerinde durulmasi gereken hususlardrr. 

Tabii bu konuda, bu geli~meler kar~1smda TUrkiye'nin durumu fevkala
de ()nemli. Ozellikle korfez krizi, Tiirkiye'nin jeopolitik durumu itibar1y-
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le onemini bir kere daha ortaya koymu§tur. Biz Topluluga tam tiyelik icin 
mtiracaau yaparken, ekonomik ve siyasal ylinden bir merhale kaydettigimizi, 
eksiklerimizin bulundugutlu biliyorduk. Ama bunun yamnda jeopolitik ylin
den Ttirkiye'nin linemini de ce§itli temaslanmtzda dile getirmeye calt§tlk. 
Klirfez krizi bu beyanlanm1zm, maalesef teyidi niteligini ta§ldl. Bliylesine 
tiztintti verici, tzdrrap verici bir olayla bu glirti§lerin teyidini temenni etmez
dim. Ama ortaya bir §ey clku. Siyasi yap1y1, demokratik rejimi, ekonomiyi, 
savunmadan ayrramazslillz. Nitekim AG!K surecine bakarsarnz uc sepetten 
bahsedilir. Bunlardan bir tanesi savunma sepetidir. !kincisi, insan haklan bo
yutudur. Uctincusu ise piyasa ekonomisi boyutudur. 

Demek ki bugtin insan haklarma demokratik dtizen, ekonomik i§birligi 
actsmdan aym seviyede olmak yetlniyor. Savunmaya da linem veriliyor. Ve 
lizellikle Orta Doguda, bizim blilgemizde olan olaylann bizi etkileyecegi; do
laylSlyla Avrupa icin problem yaratacagt hususu actk bir §ekilde ortaya clkl
yor. 

Btittin bunlan dikkate aldtglffilz takdirde geni§ligine mi, derinligine mi 
bir A vrupa Toplulugu te§kili meselesi bugtin daha ba§ka bir §ekilde degerlen
dirmeye ihtiyac glisteriyor. Belki hentiz karar vermek icin erken. Ben de mut
laka derinle§me politikaslill brrakahm, geni§lemeye gidelim diye bir flkir ile
ri stirmtiyorum. Ama tizerinde durdugum konu, bu son olaylar yani Dogu 
Avrupa'da olan olaylar, SSCB'de olan olaylar, korfez krizi, bizi daha 
ba§ka §ekilde dii§iinmeye sevkedecek niteliktedir demek istiyorum. 

Bu itibarla, bu geli§meler kar§tsmda ileride Ttirkiye'nin ekonomi actsm
dan, siyasal rejim actsmdan yapacagl hamleler yanmda jeopolitik durumun 
da btiytik linem ta§tM1g1 glirti§tinti ta§tyorum. 

1DEOLOJ1K DEGtL PRAGMATlK YAKLASIMLAR 

Dtinyada meydana gelen bir ba§ka degi§iklik. .. Bunun giderek belki de 
daha yogunla§acagt glirti§tindeyim. Eskiden ideolojilerin hakimiyeti vardl. 
Avrupa, hatta dtinya kamplara aynlrm§tl. Aynntllara girmek istemiyorum. 
sosyalist ekonomiler, liberal ekonomiler. Ve her §ey buna glire §ekilleniyor
du. Sarnyorum bu dlinem de gecti. Artlk bir pragmatik cag ba§ladl. Y ani art1k 
bugtin ulkeler aras1 ili§kiler ideolojik davrarn§lar, dolaytstyla Mltinme yeri
ne, aym ortak degerlerde birle§mek suretiyle pragmatik bir yakla§tmm hakim 
oldugutlu glirtiyoruz. Bu pragmatik yakla§lffida linernli olan cihet §udur. 
Ozellikle Dogu Avrupa iilkelerinde a§agl yukartl945-1946'lardan bugii-
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ne kadar ge~en zaman i~inde sosyalist ekonomilerin kahplan hakim ol
mll§tur. Nesiller ona gore yeti§mi§tir. Piyasa ekonomisi fikri yoktur. Hiir 
te§ebbiis fikri yoktur. Bunlar1 diizenleyen mevzuat fikri yoktur. 

Binaenaleyh, yOk kaba ifade etmek gerekirse, bir hiir te§ebbiis dogma
mi§tlr. Yeni ba§lamyor bu i§leri. Bunlarm zaman alacag1 gorii§iindeyim. 
Nesillerin degi§mesine ihtiyay gl5sterdigi gl5rii§iindeyim. Samyorum Tiirki
ye bu konuda biraz daha avantajh durumdad1r. Biz 1980'e kadar karma 
ekonomi diizeni uyguladllc. Bu itibarla, bir anlamda sosyalist ekonomilerin 
tecriibesine sahibiz. Bir anlamda da, serbest piyasa ekonomisi tecriibelerine 
sahibiz. Ama 1980'den sonra piyasa ekonomisine geyme konusundaki, istika
metindeki te§ebbiislerimiz yogunla§tl. Biz hakstz rekabeti biliyoruz. ~irketle
rin birle§mesini biliyoruz. Yani piyasa ekonomisini diizenleyen, iktisat huku
ku kurallarma valaftz. Ticaret hukuku kurallarirn biliyoruz. Ozel 
te§ebbiisiimiiz ovgiiye deger bir §ekilde geli§mi§tir. Uluslararas• alanda 
ihalelere giriyoruz, kazamyoruz. DI§a a~IImi§ bir ekonomik yap1ya sahi
biz. Bunlan sl5ylerken doruk noktasma ula§tlgmtzt katiyen ifade etmek iste
miyorum. Ama bu alanda yOk ciddi bir merhale kaydetmi§iz. 0 itibarla Tiir
kiye'de birikim var. Tiirkiye'nin yeni olu§umlar kar§tsmdaki durumunu tespit 
ederken yalruz jeopolitik durumunu ele almamak lazun. Bu potansiyeli de 
ayn bir §ekilde degerlendirmek gerekir. Tabii jeopolitik durum derken, bunu 
tekrar ifade edeyim, bunlar bilindigi iyin pek ayrmtJya girmiyorum. Y alruz 
bOigemiz dedigim zaman sadece Ortadogtl iilkelerini soylemiyorum. Bal
kanlar boyutu var. Karadeniz boyutu var. Akdeniz boyutu var. Biitiin 
bu boyutlar1 jeopolitik durum derken birlikte dikkate almak gerektigini 
ozellikle vurgulamak istiyorum. Bir de birikimimiz var. Yani biz Ortaogu 
tilkelerine bir§eyler gl5tiirebiliriz. Bugiin bahsediliyor. Ortadogu iilkeleri ara
smda AG!K benzeri bir siirecin ba§latllmast. Ne kadar zor bir i§ bu. Tiirki
ye'nin katktst olur burada. Ve ayru zamanda Ortadogu tilkeleriyle yakm kom
§Uluk ili§kilerimiz olmast itibanyle orayt, oranm yaptstru batJya aktarabiliriz. 

Cbiir taraftan da Akdeniz'i, Karadeniz'i, Balkanlar boyutunu dikkate al
dtgtrnz zaman, Tiirkiye'deki birikimi dikkate aldtgirnz zaman zannediyorum 
ki Tiirkiye bu §artlar muacehesinde Topluluga tiyeligi baktmmdan ihmal edi
lecek bir durumda degildir. 

EFTA ULKELERtNtN ONEM1 

Degerli arkada§larun. Bugiin Topluluk ili§kilerini geli§tirirken EFfA Ul
keleri ayn bir Onem ta§tmaktadtr. Yani §l5yle ifade etmek istiyorum: 
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1992'den sonra yahut Hniimiizdeki giinlerde Avrupa'da cereyan eden olaylar 
arasmda EFr A i~inde ve EFr A'nm AET ile olan geli§melerini de ihmal et
mek miimkiin degildir. Bu sebepledir ki Tiirkiye EFrA ile olan ili§kilerine 
de Onem vermi§tir. Czellikle son iki senede, EFr A ile yapilan miizakereler 
son a§amaya gelmi§ bulunuyor, memnuniyet verici bir diizeyde seyrediyor. 
Bu itibarla bunlarm EFrA ile miizakerelerin sonucundan dogdugunu ifade 
etmek isterim. 

Tabii EFr A ile AET ili§kileri de yogun bir §ekilde yiiriiyor. Tiirkiye bir 
taraftan EFr A ile ili§kilerini yiiriitiirken, o kanalla AET'yle de yakmhk tesis 
etme imkarum elde edecektir. Mesele biitiin bu geli§meleri yakm takip edip 
degerlendirebilmek ama hepsinin Otesinde de kendi i~ biinyemizde gereken 
tedbirleri almaktadrr. 

Kuvvetli oldugumuz, bah normlarma uygun bulundugumuz siirece 
biz kendi kedimizi empoze eder duruma geliriz. 

Akdeniz projesi var, Karadeniz projesi var. Bir tek kelimeyle de bunlar 
hakkmdaki miitaHiarrn sOylemek isterim. Bunlarm hi~birisi birinin altematifi 
degildir. Birbirlerinin tamamlaytctst projelerdir. Binaenaleyh bir Karadeniz 
i§birligi projesi giiniin birinde ger~ekle§irse bu AET yerine kaim olacak bir 
proje degildir. Bir tamamlaytcthk, komplemantalite sozkonusudur. Biz bu 
projeleri bu a~tdan da degerlendirmekteyiz. 

SONUc; 

Miisaade ederseniz sonu~ olarak §Unu sl>ylemek istiyorum. Tabii, AT'na 
Uye olmayt, ben §ahsen ki§isel gOrii§UmU soyleyeyim, i~ten arzu ederim. Bu 
yalmz Tiirkiye'nin ~tkarlarma uygun oldugu i~in degil, Toplulugun ~1karlar1 
da bunu emrettigi i~indir. Fakat, ister Topluluga Uye olaltm, ister olmayahm, 
bugiin yalmz Topluluga miinhasrr olarak kalmaytp adeta evrensel bir mahiyet 
ta§tyan ilkelere uymarmz §arttrr. 

Binaenaleyh, hedef Topluluga iiye olmakla beraber, ister Topluluga 
iiye olahm, ister olmayahm, Toplulugun ilkelerini Tiirkiye benimsemek, 
uygulamak mecburiyetindedir. Bunun i~in bu i§birligi paketini Onemli sa
yiyorum. 

Sizlerin burada ge~en zamanlan da bu sebeple bo§a harcanmamaktadrr. 
Eger diinyadaki olu§umu takip etmek istiyorsamz, yarm Tiirkiye'nin 
mukadderatma hakim olacak olan sizlerin Topluluk i~inde yer alan ve 
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bir b~ka anlamtyla evrensel niteli~e kalbedilmi§ ilkeleri yakmdan bil
meniz, geli§meleri takip etmeniz §arttir. Binaenaleyh biz Topluluk i~in. 
Topluluga Uyelik i~in ~ali~uken, ama her~eyden Once diinyanm gidi~ini de, 
dilnyadaki gidi~ati da dikkate alarak, bunlara uyum saglama a~tsmdan bu ~a
balarumzt siirdUrii1ek mecburiyetindeyiz. 


