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Tiirkiye, Avrupa Ekonomik Toplulu~un kurulu~undan yakla~tk bir 
bu~uk yll sonra, onunla yakm ve surekli ba~lar kurmak Uzere b~vuruda bu
lundu. 31Temmuz 1959'da yapdan bu b~vuru, ayru ama~h Yunan giri~imini 
yakmdan izlemekteydi. Topluluk, Roma Antl~masmm 238'nci maddesi uya
rmca yaptlmt~ olan bu ortakltk istemini olumlu olarak yarutlamakta gecikme
di. Araya, Toplulu~n Ozenle uyguladlgt tatilin girmesi ve A~stos aylannda 
Topluluk servislerinin genellikle ~alt~masma ra~en, olumlu yarut Tiirk ta
rafma, 11 Eylill 1959'da ul~U. Ayru ydm EyHil aymm son gtinlerinde yapt
lan ilk muzakereleri, sonuncusu 20 Haziran 1963'de tamamlanan di~er dokuz 
muzakere izledi. Ortakltk Anl~mast metni 25 Haziran 1963'te paraflandt ve 
12 EylU11963'te Ankara'da imzalandl. Toplulu~ Yunanistanla olan Ortak
ltk Anla~mast ise 1961 ydmda akdedilmi~. 1962'de de yiiriirHi~e girmi~ti. 

Onay i~lemlerinin tamamlanmasmdan sonra 12 Eylfil 1963'de yiiriirli1~e 
giren Ankara Anla~masmm b~hca fi~ Ozelli~i vardrr. Bunlardan ikisinin Ati
na Anla~masmda da bulunan Ozellikler olmasma kar~tltk f1~i1ncusi1 Tiirkiye
nin o zamanki ekonomik durumunu gOzOniinde rotan ve bu nedenle Yunan 
Ortakhk Anl~masmdan aynlan bir niteli~ yansttmaktadrr. Bir kere her iki 
anla~ma da Roma Antl~masmm 238'inci maddesine dayanmaktadlr. Bunun 
anlamt Toplulukla yakm ve surekli ba~lar kurmak amact Ozerinde taraflarm 
mutabtk olduklandrr. Sonra, her iki anla~manm da ileride tam Oyeli~e ul~
mak i~in yapddlgt izlenir. Nitekim her iki anla~manm da Ons6zi1nde, Ankara 
Anla~maslDID 28 ve Atina Anla~maslDID ... maddesinde bu ama~tan ~1k bi
~imde s()z edilmektedir. Ankara Anla~masiDI Atina Anla§masmdan ayrran 
O~i1ncf1 Ozelli~e ge1ince, Atina Anla~maslDID Ortaklt~m kuru1u§unu bir defa
da tamamlamasma kar§Iltk, Ankara Anla§mast birbirini iz1eyen 0~ dOnem 
OngOrmekte ve ortaklt~m ti1m ~er~evesi ile sadece ilk dOnem i~eri~ini sapta
maktadlr. tkinci dOnemin i~eri~i ileride Katma Protokol ile saptanacaktrr. 

Onemli iki 6zelli~i pay1~an Ankara ve Atina Anl~malan bu nedenle 
de birbirlerine ~ok benzerler. Ankara Anl~masmm pek ~ok hi1kmf1 Atina 
Anl~maslDID ayru konudaki hi1k0mleriyle kelimesi kelimesine ayrudrr. 
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Ankara Anl~mas1 ortakltgtn kurulu§unu Uy ayn dOnemde ele alml§tlf. 
Bunlardan ilki Hazuhk dOnemidir. Bu dOnemde TUrkiye muteakip dOnemde 
Ustlenecegi yUklenimlere hazrrlanmak iyin Toplulugutl yardlffilyla ekonomi
sini gtiylendirecek ve herhangi bir yUklenim Ustlenmeyecektir.tkinci donem 
kar§thkh yilldenimler ongoren gU.mrtik birligi uygulama donemidir. Bu do
nemde her iki taraf da kendi ekonomik gtictiyle orantll1 yUklenimler Ustlene
cektir. Yakla§tk e§itlik ancak 22 yllhk donemin sonunda saglanacakur. 0ytin
cti donem ise uygulama ve tam Uyelige geyi§ iyin istenilen ko§ullarm 
tamamlanmas1 dOnemidir. 1lk donemden ikincisine ve son donemden tam 
Uyelige geyi§ otomatik olmayacaktrr.1lki iyin Ortakllk Konseyi karan ikinci
si iyin miizakere gerekecektir. 

Ankara Anl~masma gOre Ortakltgm karar orgaru Ortakllk Konseyidir. 
TUrkiye ve Topluluk Ortakllk Konseyinde e§itlikle temsil edilmektedir. Ka
rarlar da bu nedenle oy birligi ile almabilmektedir. Ttpkl Roma Antl~masm
da oldugu tizere Bakanlar dtizeyinde bir Ortakllk Komitesi yardlmc1 olmakta
drr. 

Kurumlar arasmdaki benzerligin Otesinde Ankara ve Atina Anl~mala
nyla Roma Antl~mas1 arasmda bir de yaptsal benzerlik bulunmaktadlf. Her 
tiy beige de ekonomik btittinle§meye yonelmek Uzere mallarm, ki§ilerin, hiz
rnetlerin ve sermayenin serbest dola§lffilDl ve yasalarm birbirlerine yaklnl~
tlftlmast yonetimini esas almaktadlf. Ortakltk Anl~malart ortaklan tam Uye
lige hazrrlamaya yardlmct olmak iizere, ticari Odiinlerin yam srra mali yardlm 
da ongormektedir. Ortakllk Anla§malanrun Roma Antl~masma olan bu ya
ptsal benzerligi de onlart tam tiyelige gotUren, ya da onu hazrrlayan anl~ma
lar oldugunu aynca karutlamaktadlf. 

TUrkiye'nin ve Toplulugun "ortakllk" klrrumuna yakla§lffilan zaman 
. iyinde, bazen birbiriyle UYll§an bazen de birbirlerinden aynlan tutumlar ola
rak bugtine kadar degi§erek gelmi§tir. 

Ba§langtyta TUrkiye Toplulukla yakm, sUrekli ve bir gtin tam Uyelige 
gotiirecek bir ili§ki kurulmasma biiyUk onem vermekte idi.ty politika alarun
da da tiimiiyle payl~llan bu gorU§ ortakltgm kurulu§una kadar siirdii. Toplu
lukda ba§langtyta, 1ngiltere ile girdigi varolabilme ugTa§l siirerken TUrkiye 
ve Yunanistan'dan gelen ili§ki onerisini kazantlml§ bir zafer niteliginde gor
mekteydi. Bir CO§ku ve comertlik ortarrunda ortakllk anl~malan yaplldl, or
taklara Odiinler dagtuldl. Bunu izleyen uygulama doneminde Toplulugutl or
takltga gene bagh kalmasma kar§lllk TUrkiye'den degi§ik. gorU§ler gelmeye 
b~ladl. TUrkiye'nin o zamanki ana muhalefet partisi ikinci doneme geyilme-
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sini istemiyor, TUrkiyenin tek yanh MUnlerden yararlandl~ hazrrhk d(jnemi
nin uzatllmaslill (jneriyordu. Btirokrasinin bir Mliimii ise Toplulukla yakm 
ili§kilere tiimiiyle kar§I oldugutldan ikinci d(jneme g~ilmesini engellemeye 
~ah§Iyordu. Ortakhgm ikinci d(jnemine Toplulukla uyum halinde fakat i~ po
litika alanmda belirtilen zorluklara kar§I yikilarak geyildi. 1969 yllmm Ocak 
aymda ba§layan ve 22 Temmuz 1970'de tarnamlanan miizakereler sonunda 
g~i§ doneminin iyerigini saptayan Katma Protokol 20 Kas1m 1970'de irnza
landi ve 1 Ocak 1973'te ytiriirliige girdi. !li§kilerin geli§mesine y(jnelik bir 
politika izleyen zamarun hillciimeti Katma Protokolun ticari hiikiimlerini ge
¥ici bir anla§ma ile 1 Eylill 1971 'de yiiriirHige sokmu§tu. Ttirkiyede (jzellikle 
biirokrasinin bir bOHimiiniin olumsuz tutumu nedeniyle, hazrrhk doneminde 
esasen yetersiz kalmi§ olan yah§malar, biisbiitiin durdu. 

Toplulugun ortakhklara olumsuz baki§I tngilterenin Topluluga katilma
siyla ba§lar. Ancak bu olumsuzlugun sadece !ngiltereden kaynaklandiglill 
sanmak yanli§ olur. Altllar tngiltere'ye kat§I girdikleri ugta§tan ba§an ile ¥Ik
tnl§lar ve kendilerini tiim diinyaya (jnernli bir ekonomik varhk olarak kabul 
ettirmi§lerdi. Artik herkes onlann kaptsmda bir tiir ili§ki kurabilmek i~in srra 
beklemekteydi. Boyle bir ortamda vaktiyle comert~e da~tilan Miinlere ka
VU§IDU§ olan eski ortaklar, ili§ki kurmaya yabalayan yeni iilkeler i~in kotii (jr
nekler olu§turuyordu. 1973'de Toplulugun iiye saytsi altmdan dokuza yiiksel
mi§, Toplulugun eski dii§maru tngiltere, Danimarka ve !rlanda ile birlikte 
Topluluga iiye olmu§tu. Konjonktiiriin ku§kusuz Topluluk yararma i§lemesi
ne kar§thk eski ortaklara verilen Miinler agrrhgi giderek artan hirer ayak ba
~ olmaktaydi. Eski ortaklardan Yunanistanla olan ili§kiler zaten 1967'den 
beri dondurulmu§tu. Ortak statiisiinde i§ler bir anla§masi bulunan tek iilke 
Tiirkiye idi. 0 yillarda Avrupa Ekonomik Toplulugu ile Ttirkiye arasmdaki 
ortakllk ili§kilerini, Tiirkiyenin bilinysiz, ancak stirekli biyimde yeni tanm 
Miinleri istemesi, Toplulugun da miimkiin olanm en azlill vermesi ~eki§me
leri olu§turmaktadrr. Bu donemde 1977'de irnzalanan iiyiincii Mali Ptoroko1-
den ba§ka Ortakl1ga (jnernli bir katkl saglanamadi. 

Ortakl1gm olduk~a klsrr g(jriinen bu ylllarmda Tiirkiyenin ili§kilerini 
biisbiitiin olumsuz etkileyecek bir geli§me oldu. 1974 yllmda Albaylar cunta
smdan kurulan Yunanistan ertesi yil Topluluga tam iiye olmak iizere ba§VU
ruyordu. Yunanistan Ba§bakaru Topluluk iilkelerinin ba§kentlerini teker te
ker dola§Ip, Yunanistan'da demokrasinin ya§amasmm tek yaresinin 
Top1uluga katilmak oldugunu savunuyordu. Topluluk bu ba§vuruyu olumlu 
kar§Iladi, ancak klsa bir stire sonra, TUrkiye'nin Yunanistan'1 izlemesi halin
de onu geri ~eviremeyecegini dii§iinerek biiyiik ku§kulara dii§tii. Ancak Ttir
kiye'de o donemde mevcut siyasal durum TUrkiye i~in beliren bu umudun kl-
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sa sUrede kaybolmasma yol a~acaktl. Hillcumeti ayakta tutan iki kU~ parti
nin ikisi de Toplulu~a kattlmaya kesinlikle kar~tydt. Hilldimetteki ~o~uk 
partisi tam Uyelik b~vurusunu yapsa bile onlar hemen koalisyonu bozacaklar 
ve ana muhalefet partisiyle kuracaklart yeni hUkUmetin araclh~lyla kaulma 
b~vurusunu kesinlikle geri alacaklardt. Ancak asll bUyUk talihsizlik o dO
nemdeki TUrkiyenin iki bUyUk siyasi partisinin Myle ya~amsal bir konuda z1t 
gorU~lerde olmalartydt. Sonu~ta 6nemli bir frrsat yitirilrni~ oldu. BUyUk bir 
olastbkla Avrupada TUrkiyeye k~1 gil~ sa~amak i~in Toplulu~a giren Yu
nanistan, TUrkiyenin Toplulukla ili~kilerini k6steklemek i~in her tUrlU ola
naktan sUrekli yararlandt. 

1978 yllmda TUrkiyede bir siyasal iktidar de~i~ikli~ oldu. Bu de~i~iklik 
derhal TUrkiye-AET ili~kilerine yanstdt. Oteden beri TUrkiye ile Topluluk 
arasmda stkt ba~lar kurulmasma kar~1 ~tkan bu siyasal iktidar bu kere yepye
ni bir fikir ile ortaya ~1klyordu. Be~ yllltk bir sUre i~in TUrkiye'nin Ortakl1~m 
ikinci doneminde Ustlendi~i tUm yilklenirnler dondurulacak, ancak Toplulu
~ TUrkiye'ye kar~1 olan yUklenimlerinin uygulanmasma devam edilecekti. 
Bu arada Uzerinde her zaman durulan eleme~inin serbest dola~tml konusunda 
da yeni bir yakl~tm sergileniyordu. Topluluk nastl olsa TUrkiye'ye serbest 
dol~tm hakklm tantmayacaku. ~u halde yerine saplanudan vazge~ip, zaten 
almmayana serbest dola~tm yerine, Topluluk sermayesinin TUrkiye'ye gelme
si sa~lanmahydt. Nihayet yUkUmliilUklerirnizin donduruldu~ be~ yllhk sUre 
i~inde kendirnize gelebilmerniz i~in yakl~tk 8 rnilyar dolar kredi istendi. So
nu~larl hesaplanmadan yapllan bu onerileri Topluluk bUyUk bir ilgi ile ~~
ladt. Ne de olsa bunca yll sonra TUrkiye'yi istedikleri yere, hem de kendi aya
~~ ile getirrni~lerdi. Toplulu~n verdi~ yamtlar bu acernice giri§imin 
faturastru da belirliyordu. YUkUmlUlUklerin dondurulmast6nerisi olumlu kar
~llamyordu. Ancak ortaklt~m k~thklt yilklenirnler d6neminde tek tarafh bir 
dondurma s6z konusu olamazdt. ~u halde iki tarafta kendisine a~rr gelen 
yilklenirnleri dondurucaku. Topluluk bu anlayt~m bir sonucu olarak TUrki
ye'ye kar~t olan tartm ve eleme~i yilklenirnlerini aldt~ bir Konsey karart ile 
donduruverdi. TUrkiye'nin eleme~ serbest dol~tm1 yerine Topluluk ser
mayesi istemesine gelince, zaten dondurduklart eleme~i yerine Topluluk ser
mayesinin konulmasma k~1 ~tkmadtlar. Ancak Topluluk Ulkelerinde serma
ye hareketleri biltilnUyle serbestti. Hilkilmetler bu hareketleri kontrol 
edemezlerdi. c;6zilm yolu bizzat TUrkiye'nin yapaca~t, giri~imler ve alaca~t 
6nlemlerle, Topluluk sermayesini Ulkesine ~ekmesiydi. tstenilen malt yardtm 
konusunda, tutart tart1~madan 6nce TUrk ekonornisin 8 rnilyar dolar dUzeyin
deki bir krediyi nastl masedebilece~ini sordular. Toplulu~ bu tutumuna 
kar~1, 6nce kendi yilkUmlOlilklerini dondurmalart protesto edildi. Sonra da 
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eleme~ yerine sermayeyi koymaktan ka~mdtklan su~lamalan yaplldl. Top
luluktan istenilen 8 milyar yerine 4,5 milyarla da yetinebilecegi ifade edile
rek, bu konuda ne kadar ciddi olundugu ortaya konuldu. Bocalama devam 
ederken 1979 sonunda iktidar yeniden degi§ti. Yeni hiikilinet ilk i§ olarak 
dondunna karartru geri aldlgtru Topluluga a~Ikladl. 

Derin bir §a§kmhk i~ine dti§en Topluluk kendini toplayamadan ikinci bir 
stirprizle kaf§lla§h. Ttirkiye DI§i§leri Bakam 1980 ~ubat aymda Briikselde 
yapllan Ortakhk Konseyinin akabinde Dtinya bastruna Ttirkiye'nin 1980 son
larma dogru tam tiyelik ba§vurusu yapmaya kesinlikle kararh oldugunu a~Ik
ladi. Topluluk bu ani degi§iklik kar§ISmdaki tutumunu saptamaya ~ah§rrken, 
Eyltill980 darbesi ona istedigi frrsau saglaYJverdi. 1960 darbesinden bir ka~ 
ay sonra Ttirkiye ile miizakereleri siirdtirmekle bir sakmca g(}rmeyen Toplu
luk bu kere bir demokrasi ve insan haklar1 havarisi kesildi. Ttirkiye ile ili§ki
leri en dti§tik dtizeyde tutarken, onu eline ge~en her f1rsatta karalama politi
kastru izledi. Ortakligi geli§tirmek dahl isterniyordu. Bahane olarak, 
Yunanistan g(}steriliyordu. Bunda o kadar ileri gidildi ki Tiirkiyeye kar§I dos
tane hisler beslemeyen Ba§bakan Papaandreu bile olan bitene isyan etti, Top
luluktaki partnerlerini bu i§le "Yunanistanm arkasma gizlenmek"le itham et
ti. G~en zamanla Tiirkiye demokrasiye d(}ndii. Ancak Toplulugun tutumu 
degi§medi. Stirekli olarak bahaneler iiretilerek Tiirkiye'nin Topluluktan uzak 
tutulmasma ~ah§Iyordu. 

1li§kileri en dii§iik diizeylerde dola§rrken Ttirkiye Nisan 1987'de Toplu
Iuga tam tiyelik ba§vurusunda bulundu. Bu ba§vuru yapllrrken zamanlama 
uygun muydu? Bu sorular1 olumlu olarak yan1tlamak olanaks1z. Herhalde 
Ttirkiye-Topluluk ili§kileri ~ok olumlu y(}nde geli§memekteydi, konjonktu
run iyi oldugunu dti§iinmek de mtimktin de~ldi. Aynca ve en (}nemlisi, tam 
Uyelik ba§vurusu yap1lmadan (}nee, onun ger~ekle§mesine de~n uygulanacak 
olan Ortakllk Anla§masi geli§tirilip giivence altma almmami§h. 

Tam Uyelik ba§vurusu zamanm Topluluklar Konseyi Ba§kanm dUriist tu
tumu sayesinde incelenmek Uzere Topluluklar Kornisyonu'na havale edildi. 
1ki y1h a§km bir sUre sonra Kornisyon, pe§in oldugu ku§ku gmiirmeyen bir 
hiiktimle Ttirkiyenin ba§vurusunu olumsuz buldu. Aynca o zamana kadar (}r
negine rastlanmayan karalamalarla g(}rll§UnU desteklemeye ~abaladl. 

Topluluk Ttirkiye'ye tam Uyelik yolunu kapatrrken giiya Ortakllk Anla§
masiiD kuvvetlendirmeyi ama~hyordu. Tam Uyelik ba§vurusuna verilen 
olumsuz yamtm yam srra Topluluk Ttirkiyeye bir Mtin paketi (}neriyordu. 
Buna gOre giirnriik birligi dahil bir ka~ alanda TUrkiyeye baZI olanaklar tani-
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myordu. Aslmda teknolojik i§birligi konusu dt§mda Toplulugurt Onerileri 30 
Haziran 1980 Ortakbk Konseyinde abnan baz1 kararlardan bile geriydi. An
calc asll biiyiik tehlike bu Oneri paketinin ortakhga maledilmesi i~in izlemesi 
istenilen yOntemdeydi. Yunanistan'm itirazlm ve vetosu bahane edilerek 
Oneri paketiyle ilgili anla§manm ortakhk organlm dl§mda akdedilmesi sOz 
konusuydu. Ama~ a~lktl. Bu yoldan katllma amac1yla akdedildiginde ku§ku 
bulunmayan Ortakhk anla§malan bir kenara itilirken, onun ho§a gitmeyen 
elemeginin serbest dola§lffil ve benzeri hiikiimlerine, Oneri paketinde mevcut . 
olmadlg1 gerekcesiyle geri dOniilmeyecekti. Toplulugun bu kaba oyununu 
derhal sezenlere kaf§I, esasen eski ve "i§lemeyen" ortakllk anla§malm Uze
rinde durulmamasim isteyenler beliriverdi. Her dOnemde rastlamlan bu tur
den ki§iler sonuna kadar iddialarim siirdiiriirler ve Tiirkiye'yi ne biiyiik bir 
tehlikeye dogru ittiklerini farkedemezler. T1pkl yetmi§li ylllarm ikinci ym
smda, Yunanistan'm katilmasimn bize hi~bir zarar vermeyecegini sl5yleyen 
ve yazanlar gibi... Sevinilecek nokta ortakl1k anla§malanndan yerine neyi ko
yacaklarim bilmeden vazge~meye hazrr olanlarm halen ~ogunlukta olmama
Sldrr. 

Bugiin Tiirkiye, Avrupa Topluluklmyla ili§kilerinde nasll bir yol izleye
ceginin arayi§l i~indedir. Tiirkiye bu alandaki tutumunu bir yanda i§letilme
yen bir ortakl1k anla§mas1, diger yanda sonu~landlnlmayan bir katllma ba§
vurusuna gl5re mi saptayacaktlr? Kamm1zca HA YIR ... Bu konudaki ~lkl§ 
yolu sorunu kendi ~er~evesinde ~l5ziimlemektir. Tiirkiye Avrupa Toplulukla
nna bir tam Uyelik ba§vurusu yaptl. Topluluklar bu sonuca gl5tiirecek mUza
kerelerin ~1lmasma izin vermedi. ~a yet verse idi ne olacaktl. 1ki taraf masa
ya oturacak ve her konuda Tiirkiye'nin Roma Antla§masma hangi siirelerde 
uyacagim tartl§acaktl. Ba§ka bir degimle bu miizakereler Tiirkiyenin Toplu
luga hangi siirede ve bir baklma hangi ko§ullarla uyacagim ele alacaktl. So
nu~ta yapllacak §ey Tiirkiyenin Topluluga sagbkb bir bi~imde uyumunu ger
~kle§tirmektir. ~u halde Tiirkiye bu uyumu ba§myla sonu~landrrabilmek 
i~in gerekli hazrrbklm ve ~all§malm yapacaktlr. Acaba bunlm ge~ekle§tir
mek i~in Topluluklarm miizakerelerin a~llmasma izin vermeleri gerekli mi
dir? Elbette hayrr ... Tiirkiye bu hazrrbklar1 §imdiden bilin~li bir §ekilde ba§tl
labilir ve birgUn konjonktur izin verir ve Topluluklar mUzakerelerin 
~1lmasim kabul ederlerse klymetli bir zaman kazanc1 saglanmi§ olur. ~ayet 
bu ge~ekle§mez ve Topluluklar mUzakere masasma oturmamakta direnirler
se Tiirkiye'nin kay1b1 ne olur? DUnya ekonomisinde en ileri yl5ntemleri uygu
lamaya ba§lamak bir kay1p m1drr? Ku§kusuz hayrr ... 

TUrkiye'nin tam Uyelik ba§vurusuna ,Topluluklmn ge~ yamt vermesi, ya 
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da hi~ yarut vermemesi daha ~ok politik bir anlam ta§rr. Yarutm g~ ya da er
ken almmas1 hillctlmetlerin prestij konusu yapacaklan bir sorun olmak smrrla
rml ~amaz. ~ayet Tiirkiye Topluluklara kesinlikle katllmakta kararll ise ge
rekli hazrrhklara §imdiden ba§lamak ve ileride belirecek olumlu konjonktiirU 
beklemek en akllc1 yol olacakur. 




