
AVRUPA TOPLULUGUNDA SON GEL15MELER 

Sevgi Gen~ay tNEct• 

t<; PAZARIN GER<;EKLESMEStNDE YENt BtR ASAMA 

TIR ve AT A karneleri kapsammdaki mal dola§nnmda Topluluk 1 Ocak 
1992'den itibaren suurlann bulunmadig1 tek bir alan olll§turacak. Nakliyeci
lerin i~ smrrlan ge~erken kar§Il~tlklan formaliteler ve ugradlklart zaman 
kaybt sona ermi§ olacak. 13 Arahk 1990'da 1~ Pazarla ilgili Bakanlar Konse
yi s6z konusu formalitelerin bir Mliirntiniin kaldmlmas1 amactyla ortak bir 
tavrr tesbit etmi§ti. Ortak karar ~er~evesinde haztrlanan yeni y6netme1ik 1 
Ocak 1992'den itibaren TIR dtizeni ile ilgili ttim formalitelerin kaldmlmast
na olanak tamyor. AT A karnesi de mall arm transit ge~i§leri srrasmda ilk ha
reket ettikleri ya da son varacaklan tilke di§mdaki topraklarda kalmalar1 ya 
da ge~ici olarak kullarulmas1 gereken mallar1 kapstyor, 1 Ocak 1992'den iti
baren AT A karnesinde kar§tla§tlan ttim formaliteler de kalkml§ olacak. 

Giimrtik formaliteleri ~er~evesinde bir diger a§ama 1 Ocak 1993'ten iti
baren Topluluk i~i mtibadelelerde ttim giimri.ik belgelerinin kaldmlmas1 ko
nusunun kesinle§mesi, 20 Arahk 1990'da Bakanlar Konseyinin aldig1 bu ka
rar Komisyonun Beyaz Kitabmm verdigi yetki ile A vrupa Tek Senedinin 
6ng6rdtigti stire i~inde 1 Ocak 1993'te uygulanmaya b~layacak. 

TELtF HAKLARININ UYGULANMASI VE KORSANLICA 
KARSI MUCADELEDE KAPSAMLI BtR ONERl PAKETl 
KABUL EDlLDl 

Komisyonun 6neri paketinde ~§itli korsan giri§imlere kar§l Toplulukta 
ortak bir eylem plaru hazrrlamyor. 5 Arallk 1990'da Komisyonun belirledigi 
6neri paketinde §unlar yer altyor: 

1991 'in bitiminden 6nce, 
- 1stisnastz ttim Uye devletlerin 31 Arallk 1992'ye kadar Edebiyat ve 

Sanat Eserlerinin Korunmasma ili§kin Bern Konvansiyonu ile fonogram ya
ptmcllarmm ve yaym kurulu§larmm korunmasma ili§kin Roma Konvansiyo
nuna kaulmalan, 

- Kiralama, Mtin~ verme ve benzeri haklara ili§kin olarak y6nerge 
6nerisi, 

• Ar~tmna Gorevlisi, Mannara 'Oniversitesi, Avrupa Toplulu~u Enstitilstl. 
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- Film, video kaseti, plak ve teyp kasetlerinin ve kompakt disklerin 
Ozel ~~alum ile ilgili ulusal Meme rejimlerinin uyumlll§tmlmast konusunda 
yOnerge Onerisi, · 

- Telif haklan ve benzer haklar konusunda koruma sarelerinin uyum
la§tmlmasma ili§k:in YOnerge Onerisi hazrrlarnak. 

1992'nin bitiminden Once, 
- Y azarlarm manevi haklan, - Reprografi yani fotokopi yoluyla ~

~altnmn kontrol altma almmasi, 
- Kiralarna hakkl, Miin~ verme hakklm edebiyat ve sanat eserlerinin 

Miin~ verilmesi alanma yaymak. 

ORTA VE DOGU A VRUPA ULKELERl EKONOMlLERlNlN 
YENlDEN Y APILANDIRILMASINA Y ARDIM 
PROGRAMI (PHARE) 

Topluluk 25 milyon ECU tutarmda ik:i programt Bulgaristan, Macaris
tan, Polonya, Romanya ve Yugoslavya ve ~ekoslovakya'nm yaranna fmanse 
edecek. 24 Ocak 199l'de alman bu karara gOre bu iilkelerdek:i KOBflere des
tek verilmesi OngOriiUiyor. Bu destek mekanizmast §U §ekilde i§leyecek: 

- Ortak §irket kurmak isteyen Ozel sektOr giri§imlerine 20 milyon 
ECU, 

- Teknik yardlm programt : 5 milyon ECU. 

TOPLULUK KORFEZ KRlZt NEDENlYLE TURKlYE'YE 175 
MlL YON ECU TUTARINDA YARDIM SA GLAD I 

Topluluk KOrfez Krizinden en ~ok etkilenen Tarkiye, Mtsrr ve OndUn'e 
ili§kin 500 milyon ECU ile Uye Ulkelerin bat~elerinden sa~lanan 1000 mil
yon ECU lUk yardlm paketi OngOrdU, 175 mil yon ECUlUk yardlm bu paketin 
bir par~asmi olu§turuyor. 

ORTAK TARIM POLlTlKASININ GELECEGt HAKKINDA 
YENl BlR TARTISMA: MAC SHARRY PLANI 

A vrupa Komisyonu g~ti~imiz Ocak aymda Tanm ve Krrsal Geli§me
den sorumlu Komisyon Uyesi Ray Mac Sharry'nin sundu~ yeni bir reform 
planmin ana hatlarmi kabul etti. SOz konusu planm ana hatlan : 

- Toplulu~ uluslararas1 pazarlarda rekabet gUcUnUn korunmas1, 
- Arz fazlal1~mm bulundu~ g1da sektOrUnde Uretimin denetlenmesi, 
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- Tanm ba~esinin tesbit edilen smrrlar i~inde kalmasm1 saglamak, 
- Oreticiler arasmdaki e§itsizligin g6z.OnUne almarak te§viklerin yeni-

den dUzenlenmesi, 
- MUdahale fiyatlarmda 6nemli indirimler uygulanarak Uretimin denet

lenmesi, 
- KU~Uk ve orta 6l~ekli i§letmelerin fiyat ve kota indirimlerinin olum

suz etkilerinden korunmalan i~in etkili telafi edici 6nlemlerin altnmast, 
- Tahll sekt6rUnde pazar dengesinin saglanmast, talullarm rekabet ~~

smdan konumunun iyile§tirilmesi, 
- Silt, §eker, tiitiin ve koyun eti sekt6rUnde de pazar dengesinin saglan

masma y6nelik tedbirler. 
Reformun temel amac1 mevcut politikay1 sosyal ve ekonomik a~tdan 

yeniden y6nlendirerek yeterli saytda aile i§letmesinin faaliyette kalmasm1 
saglamak, bu yolla dogal ~evreyi ve kusal kesirnin geli§mesini korumak. 

TURKtYE tLE AT ARASINDA TEKSTtL KONUSUNDA 
YENt BtR ANLA5MA 

D6rt tur sUren g6rii§melerden sonra nihayet TUrk tekstil Urllnlerinin 
Topluluk pazarma daha iyi irnkllnlarla giri§i saglanacak. tki ydhk bir siireyi 
kapsayan s6z konusu anla§ma Tiirkiye'nin ihracatmda 1991 yth i~in% 32,3 
orarunda toplam artl§ saghyor. Kotalarm yUkseltilmesinin ekonomiye sagla
yacagt parasal degeri Tiirk sanayicileri 1991 yilt i~in 180 milyon ECU ve 
1992 i~in 240 milyon ECU olarak tahmin ediyor. Anla§maya g6re dolduru
lamayan kotalann ba§ka bir iilkeye devredilmesi de miimkiin olabilecek. 

tc; PAZARIN TAMAMLANMASI ONUNDEKt c;OK ONEMLt 
BtR ENGEL A5ILDI : MALt SINIRLAR KALKIYOR 

Topluluk Ekonomi ve Maliye Bakanlan 24 Haziran 1991 tarihinde Or
tak Pazarda uygulanacak yeni KDV ve tiiketim vergileri rejimleri konusunda 
politik anla§maya varddar. Bu anla§maya g6re : 

- Oye Devletler 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren ge~erli olmak Uzere 
katma deger vergisinde % 15 oranmdan al~ak olmamak Uzere bir standart 
oran; % 5'ten dii§Uk olmamak Uzere ise bir ya da iki dii§Uk oran uygulamayt 
kabul ediyorlar. Oye Devletlere belirli §artlara uyulmak ko§uluyla g~ici sU
re i~in% 5'in altmda dii§Uk oran uygulamak ya da kapsam dl§l baz1 UrUnler
de dii§Uk oranl1 vergi uygulamaya devam etme gibi g~ici diizenlemelere git
me hakkl tanmlyor. Yine bu anla§maya g6re eng~ 1 Ocak 1997 tarihinde 
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bu geyici anla§ma1ar meJl§e Ulkede vergi1endirme prensibine dayandmbru§ 
kesin vergi anla§ma1an ile yer degi§tirecek. 

TUk.etim vergilerinde ise anla§ma be1irli Ulke1er iyin ye§etli istisna1ar 
sakh kalmak kaydty1a minimum oranlar getiriyor. Anla§ma smrr kontrollerin
de arti§a yolaymadtgt sOrece Oye Dev1etlerin tiiketim vergileri kapsanuna 
almnu§ petrol fuiinleri, alkollii iykiler ve i§lenmi§ tiitiin dt§mda kalan fuiinler 
iyin yeni vergiler koyma hakkuu sakh tutuyor. 

MlNlMUM TUKETlM VERGlSt ORANLARI 

Petrol Uriinleri 
KUf§unlu Petrol (1000) It) 
Kuf§unsuz Petrol (1000 It) 
Dizel Ta§It Yakiti (1000 It) 
Akaryaklt (Ismma iyin) (1000 It) 
Ag1r Fuel Oil (1000 kg) 
LPG ve Metan (1000 kg) 
Kerosen ( 1000 It) 

• Yaklt 
•Ismma 

Alkollii t~kiler 
Bira (hl) 

~arap (hl) 
Alkol ve ara fuiinler (hl) 
l§lenmi§ Tiitiin 
Sigaralar (1000 adet) 

ECU 
337 (1) 
287 (1) 
245 
0 (2) 
13 
Daha sonra tesbit edilecek. 
Daha sonra tesbit edilecek. 
0 
0 

Her alkol derecesi iyin 1.87 plato 
derece iyin 0.748 
0 
Daha sonra belirlenecek 

Vergi dahil perakende fiyatin% 
57'si. 

Digerleri Daha sonra tesbit edilecek. 
(1) Luxemburg iyin ilk 2 yil sOresince srras1yla 292 ve 242 ECU 
(2) Yunanistan ve Luxemburg i~in ilk 2 yil sOresince 195 ECU 

tSPANYA VE PORTEKtZ DE SHENGEN ANLASMASINA 
KATll..DI 

lspanya ve Portekizin 25 Haziran 1991'de katihmiyla Schengen Anla§
masmm Uye say1s1 8'e ~Ikti. Bilindigi gibi daha Once Fransa, Almanya, Bel~i
ka, Holanda ve Luxemburg Schengen sfizle§mesini imzalayarak 1992 yi11 
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ortalanndan itibaren, aralanndaki iy smrrlan kaldmnay1 kararla§tmru§lar da
ha sonra 1talya bu anla§maya katilmi§ti. 1spanya ve Portekiz, bu anla§maya 
katilmalanmn ardmdan daha (jnce vize uygulamadlklan Fas, Cezayir ve Tu
nus'a vize uygulamaya ba§ladllar. Schengen Anla§mast uye ulkeler arasmda 
ki§ilerin serbest dola§lffilna konan engellerin kaldlnlmaslfil (jng(jruyor. 

lSVEC TOPLULUGA TAM UYELlK tc;lN BASVURDU 

tsvey 1 Temmuz 1991 'de tam uyelik iyin Toplulu~a resmen maracaat et
ti. tsvey Ba§bakaru 1ngvar Carlsson ba§vuru dilekyesini Hollanda'nm donem 
ba§bakaru bulundu~ Avrupa Toplulu~ Konseyine iletmi§ bulunuyor. Tam 
uyelik 1svey Anayasasmda baz1 de~§iklikler getirece~i iyin referanduma gi
dilecek. Referandumun sonucu olumlu olursa 1svey 1995 Toplulu~a tam iiye 
olmU§ olacak. Neutralite sorunu ise Briiksel'de ve di~er Avrupa ba§kentlerin
de bir engel gibi g(jrunmiiyor. 

A VUSTURYA'DA 1995'te TOPLULUGA TAM UYE 
OLABlLECEK Ml? 

30 Temmuz 1991 giinii Avrupa Toplulu~ Komisyonu Avusturya'nm 
tam uyelik miiracaati ile ilgili g(jril§iinii beyan etti. Komisyonun Avustur
ya'ya cevab1 "tamamiyle olumlu" oldu. Komisyona g(jre, Avusturya gelenek
sel yok partili demokrasiye sahip, ekonomik yaptst oturmu§, ve sosyal ba~
lart ile Avrupa ailesinin (jnemli bir bireyini olu§turmakta. Ancak 
Avusturya'mn tam uyeli~i. Avrupa'nm ktjklii de~i§ime u~adl~1 bir srrada 
ba§ta TUrkiye olmak uzere bazt iilkelerin tam uyelik miiracaatma rastlalm§ 
bulunuyor. Aynca ba§ka muhtemel miiracaatlan da olabilecektir. Bununla 
birlikte Toplulu~ geni§leyebilece~i dii§iincesi giderek ~Y kazanmakta
dlr. Ancak A vusturya'nm (jniindeki tek engel tarafstzhk sorunu. 

Bu sorunun da y(jzillemez nitelikteki olmadl~ kabul ediliyor. Avustur
ya'nm bu sorunu mevcut geli§meler I§I~mda siyasi birlik, ortak savunma ve 
dl§ politika konusunda global bir yakla§rrnla ele aliDlyor. 

Alplerden transit geyi§ muzakereleri srrasmda AT, Avusturya engelini 
henuz a§amadl. AT iyin ula§tirma sekt(jril, hizmetlerin serbest dola§rrnmm 
sa~lanmasmda zorunlu bir (j~e olarak kabul ediliyor. Tam uyelik miizakere
leri ba§ladl~t zaman Komisyon bu soruna ayn bir (jnem verecek. <;iinkU 
A vusturya Toplulu~a tam Uye oldu~da 4 serbestiyi (ki§ilerin, mallann, 
hizmetlerin, sermayenin serbest dola§lffil) kabul etmek zorunda, Komisyon 
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Ba§kan Yardunctst Frans Andriessen t~ Pazar prograrmrun 1 Ocak 1993'te 
tamamlanmasmdan Hnce ve Siyasi ve parasal birlik konusunda Hilldimetler 
Arast Konferans sonu~lanmadan Hnce tam Uyelik mUzarekelerinin ba§lama
strun mUmkUn olmadtgmt belirtti. ~u anda Toplulugun 6nUnde S ba§vuru 
bekliyor : TUrkiye, Avusturya, Kuzey Ktbns, Malta ve lsve~. Andriessen 
mUzakerelerin ba§vuru srrasma g6re ele almacagmdan §Uphe ettigini belirti
yor. Avusturya ve lsve~'in tam Uyeligine §imdiden olumlu bakthyor. Komis
yon Ba§kan Y ardtmctst Frans Andriessen paralel ama her aday Ulkenin ko§l
lanna g6re farkh mUzakereler yaptlmasmdan yana oldugu g6rU§Unde. 
Avusturya'mn kar§tsmda ise Alp transit ula§tml yamnda tartm sekWtii ve 
~evre konusunda sorunlar bekliyor. Avusturya'nm 1995'ten 6nce tam Uye ka
bul edilmesi biraz wr g6rUnUyor. 

AT tLEJAPONYA ARASINDA OTOMOBlL tTHALATI 
KONUSUNDA ANLA5MAYA VARILDI 

Uzun stiredir tartl§ma konusu olan bir konu daha anla§ma ile sonu~lan
dt. Japon otomobillerinin Topluluga ithalatma ~e§itli g~ici dtizenlemeler ge
tiren bir anla§ma ge~tigimiz aym ba§mda kabul edildi. Bilindigi gibi t~ paza
nn tamamlanmast programt geregi toplulugun Roma Anla§masmm 115. 
maddesi geregince Uye Ulkelere ulusal kota uygulama yetkisi vermeye eng~ 
1992 ythnm sonuna kadar son vermesi gerekiyor. Bu yetki Uye Ulkeler ara
smda strur korntrollerinin yaptlmasma neden oluyor. Halen Fransa, ltalya, ls
panya, Portekiz ve lngiltere, Japonya'da ithalata kar§t ulusal kota uyguluyor. 
B u yeni anla§ma i~ strur kotrollerinin kalkacagt 1992 sonrast ortamda J apon
ya'mn Topluluk otomobil pazarmdaki payt yakla§tk : 9,5 civannda bulunu
yor. Yeni anla§maya g6re: 

1992 Sonundan ltibaren 

-AT 115. maddeye g6re ulusal kota koymada yetki vermeye son veri
yor. 

- Fransa, ltalya, lspanya ve Portekiz Japonya'ya uyguladtklan kotalan 
yUkseltmeyi ve enge~ 1992 sonunda tamamenkaldtrmayt taahhUt ediyor. 

-AT 1992 sonundanh itibaren teknik tescille ilgili olarak Topluluk ~a
pmda g~erli olacak tek tip onaylama prosedtirUnU uygulamaya koymayt ta
ahhtit ediyor. 

-AT Japon yattrtmlanna ktsttlama koymayt taahhUt ediyor. 
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- 1993'ten sonra beklenmedik olumsuz ko§ullarla kar§Ila§Ildtgntda 
AT'nin istegi Uzerine Japonya'run AT ile i§birligine gitmesini OngOrUyor. 
Buna gOre Japonya 1993 ytlma kadar AT'ye ihracatmt gOnUllU olarak kont
rol altmda tutacak. BOylece anla§mada Japonya'nm halen otomobil fabrika
larmtn Uretimi de dahil edilmi§ bulunuyor. Bu hesaba gOre Japonya AT ve 
1999 ytlmda 2.43 milyon adet otomobil satabilecek. Bu miktarm 1.2 mil
yon adedinin AT'deki Japon Fabrikalarmdan kar§tlanmasma izin veriliyor. 
Halen Japonlar AT'ye ytlda 1,23 milyon adet otomobil ihray ediyorlar. Ben
zer §ekilde yine 1990 ydmda Japonlar Fransa'ya 150 bin, ltalya'ya 138 bin, 
lspanya'ya 79 bin, Portekiz'e 23 bin,lngiltere'ye 190 bin otomobil satabile
cekler. 

AT ORTAK TARIM POL1T1KASINDA BtR REFORM DAHA 

Temmuz aymm ortalarmda Komisyon Ortak Tartm Politikastnm refor
mu konusunda hazrrlamt§ oldugu plaru kabul etti. Konseyin onayma sunula
cak olan plan Topluluk tarrrn sektOrUnde 80'li ydlarla birlikte bozulan arz ve 
talep dengesini yeniden kurmaya yOnelik ye§itli Onlemler iyeriyor. Son ted
bider paketi 1988 ytlmda uygulamaya konulmu§ ancak tanm iliii.nlerindeki 
fazlahklarm On\ine geyilememi§ti. Komisyonun yeni paket Onerisi 5 ytlhk bir 
sUreyi kapstyor. Bu sUre iyinde tarrrn bUtyesinde indirimden ziyade bir arttt
rrrn OngOrillUyor. Bu ytl 32.6 milyar (ECU) olan AT tarrrn btityesinin 1991 
fiyatlartyla 1997 sonunda 38.8 milyar ECU'ya ytkanlacagt ifade edilen re
form plan tasanst ile ilgili olarak OTP'den sorumlu Komisyon Oyesi Mr. 
Mac Sharry'nin yaptigt aytklamalara gOre bu arti§tn gOreceli oldugu eger hiy 
bir yeni Onlem almmadtgt taktirde bu bUtyenin 41.7 milyar ECU'ya ytkacagt, 
oysa yeni paketle hem fazlahklarm azalacagt hem de biityenin 38.8 milyar 
ECU diizeyinde kalacagt anla§thyor. Plan tasanst ba§hca iiy bOlilmden olu§u
yor: 

Piyasa diizenleri ve garanti edilmi§ fiyatlar : Tartma verilen tam deste
gin % 80'inden yiftyilerin sadece % 20 sinin yararlaruyor olmasma varan 
miidahale desteginin dagdtmmdaki bozuklugDn, fiyatlar ve Uretiminin dii§ii
rUlmesi yoluyla giderilmesi OngOrUlUyor. 

Fiyatlarm ve Uretimin dii§UrUlmesine yOnelik olarak tam sektOrlerde uy
gulamaya konulacak tedbirlerin Uy ytlltk bir sUre iyin yUrUrluge konulmast 
OngOrilliilen tasanda, tahd, hedef fiyatlarmm U~ a§amada % 35 oranmda indi
rilmesi, mUdahale fiyattnm hedef fiyattan% 10 daha dii§Uk tutulmast, gelir 
kaybmm bir telafi edici Odemeler sistemi kanahyla kar§Ilanmas1 Oneriliyor. 
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Tasan aynca sf1t ortak piyasa dfizeninde kota uygulamasma devam edilmesi, 
ancak miktarlann azaltJ.lmas1, aynca fi~ yll i~inde fiyatlann genet olarak % 
10. tereya~mda% 15 oranmda dii§firfilmesini OngOrfiyor. 

- 1Iave tedbirler : Tasanda fiyatlar ve firetimin dfi§firfilmesine yOnelik 
tedbirler nedeniyle ~if~ilerin gelirlerinde meydana gelecek kay1plan Onleme
ye yOnelik ve ~evrenin korunmasma yOnelik tedbirlere yer veriliyor. Bu ted
birlerin ba§hcalarmi a~a~landlrma ve yeni plantasyon programlan, firetimin 
azaltJ.lmasma ve daha az gUbre kullarulmasma verilecek primler. set-aside 
program~, erken emeklilik/ve 65 yll§m fistfinde tam gfin ~ah§an ~if~ilerin 
emeklili~i sistemlerinin i yile§tirilmesi olu§turuyor. 

AVRUPA ENERJI SARTI 

Hollanda Ba§bakaru Lubbers'in giri§imiyle Komisyonun ortaya attl~ 
Avrupa Enerji ~art1 tasla~1, 15 Temmuz 1991 tarihinde Avrupa Enerji Konfe
ransl hazuhk toplant1s1 srrasmda Komisyonun enerji konulanndan sorumlu 
Komisyoneri Cardoso e Cunha tarafmdan ilgililere tamtlldl. SOz konusu ~ar
ta gOre. Toplulukla Sovyetler Birli~i. Orta ve Do~ Avrupa arasmda i§birli~ 
OngOrulUyor. Bu i§birli~i sayesinde baz1 bfiyfik projeler ge~ekle§tirilebile
cek: Topluluk, BatJ. ile Do~ A vrupa arasmda yfiksek gerilinili elektrik a~ 
dO§enmesini fmanse edecek. Taslakta ba§hca 3 hedef tesbit edildi : 

- Enerji nakil hatlanmn geli§tirilmesi. 

- Enerji aktanmi alarunda koordinasyon ve i§birli~ine gidilmesi, opti-
mal enerji kullarumirun sa~lanmas1. 

- <:evre koruma ve enerji gfivenli~. 

SOz konusu bu fi~ hedefm 6 alaru kapsamas1 OngOrfilfiyor : 

- Enerji kaynaklanna ula§Ilmasl, 

- Enerji kaynaklanmn kullanun ko§ullannm tesbiti, 

- Yatmm Programi, 

- Enerji ticaretinin liberasyonu, 

- Teknik uzmanllk, enerji ve gfivenlikle ilgili yasal dfizenlemeler, 

- Ara§tlrma geli§tirme ve innovation. 

Sart aym zamanda, enerji konusunda bir minimum kurallar serisi tesbit 
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etmeyi 6ngl»iiyor. Bu amacla da siyasi- iktisadi politikalarla enerji ve yevre 
konusundaki ilkelerden yola cikarak bir ortak politika olu§turmayi hedefli
yor. Toplulugun enerji konusunda dl§a bagunhhgllll % 50 civarmda. Komis
yon 2 konuya ayn bir 6nem veriyor : Nilldeer gfivenlik ve enerji kontrolti. 

Hollanda Enerji Bakaru Y. Van ROOY'a g6re Avrupa Enerji ~art1 Dogu 
ve Batt Avrupa'mn entegrasyonunda 6nemli bir rol oynayacak. 

TOPLULUKTA GUMRUK SINIRLARIN KALDIRILMASI 
ALANINDA GER<;EKLE5EN GEL15MELER 

Geytigimiz aylar bu alanda 6nemli geli§melere sahne oldu. Bunlarm ba
§mda smtrlar aras1 mal trafigini hlzlandlrmak amactyla alman "basitle§tir
me" tedbirleri geliyor. Strurlardaki mal denetimleri ve idari i§lemlerinin ba
sitle§tirilmesine ili§kin olarak ahnan bir karar bu formalitelerin ic 
stmrlardaki gfimrtikler yerine ktsmen tiye tilkeler icindeki gUmrtik noktalart
na kaydmlmasmt ongortiyor. Bu ytlm 1 Eyltil'tinden itibaren ytirtirltige gi
recek olan topluluk ici mal ticaretine uygulanan her ttirlti gUmrtik belgesi 1 
Ocak 1993 tarihinde uygulamadan kaldmlacak. 

Bu alanda gercekle§en diger bir geli§me T.I.R. ve A.T.A. karnesiyle 
nakledilen mallarda yaptlan kontrollere son verilmesi karan. Bu karara g6re 
1 Ocak 1992 tarihinden gecerli olmak tizere uctincti tilkelerden bu karnelerle 
topluluga nakledilen mallar topluluk dl§ Sllllflarmda kontrol edildikten sonra 
bir daha ic smularda herhangi bir gUmrtik kortroltiyle kar§Ila§madan ta§ma
bilecekler. 

Daha da 6nemli bir karar 1988 ytlmda ytirtirluge konmu§ olan ve o gtine 
kadar topluluk ici gtimrtik kontrollerinde kullantlan cok saytda idari belge
nin yerini alan tek idari belgenin 1992 yth ba§mdan itibaren tiye tilkeler ara
st mal ta§Imacthgmda aranmastdu. 1992 yth ba§mdan itibaren sadece uctin
cti tilkelerle olan ihracat ve ithalatlara ili§kin olarak uygulamada olacak bu 
beige tiye tilkeler arasmdaki mal ta§unacthgmda aranmayacak. 

Diger yandan 1993'den itibaren kaldutlacak olan ic Sllllf gUmriik nokta
larma hazuhk olarak alman bir kararla bu ytlm Eyltil aymdan itibaren bu 
noktalarm calt§ma saatleri uyumla§tinlacak. Bilindigi gibi, 1993 tarihinden 
itibaren Sllllf gfimrtikleri kaldlnlarak bu noktalar da ytirtittilen faliyetler, ic 
kontrol merkezlerine, liman. havaalaru, antrepo gibi btiytik hareket ve van§ 
noktalara kaydlnlacak nakliyatlarm KDV bildirimi maksadlyla kontroltinde 
bugiinkti gUmrtik noktasmda e§ya - e§ya yapilan kontroller yerine rastgele 
kontro sisternine geyilecek. 
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Nihayet, gUnni1k memurlanmn degi§ - toku§u karan almdl. "Oye Ulkeler 
aym ~r~evede gUnni1k memurlanmn ortak bir egitim programma tabi tutul
masl karanm aldllar. B{)ylece tam gUmrUk memurlanna, Avrupa Toplulugu 
GtimrUk Y etkisi statiisu tarunacak ve bu yetkililer Toplulugun her yerinde 
mal kontrolu yapabilecekler. 

KAMU ALIMLARI PAZARININ LtBERALLE5MESt 
YONUNDE ATILAN BtR ADIM DAHA 

Ge~tigimiz Haziran aymda su, enerji, ta§liDacthk ve telekominikasyon 
sekt{)rundeki ihalelerden haks1z bir bi~imde yararlandlnlmayan "§irketlere" 
temyiz hakkl getiren bir y{)nerge kabul edildi. Kabul edilen bu yeni y{)nerge
ye g{)re uzun ytllar Toplulugun kamu alliDlan pazar1n1 liberalle§tirme ~a

balarmm kapsamt dl§mda tutulmU§ olan sanayi sekt{)rerilnde alman liberal
le§tirme kapsamma alma karan geregi, ihalelerde hakstzhk yaptldtgim iddia 
eden ya da ihaleye almmayan pratikte (diger tiye ulkelerden) §irketler, hakla
rmm geri verilmesi i~in ulusal yasal ve idari kurulu§lara mtiracaatta bulu
nup, ihale sonucunu temyiz edebilecekler. Bu gibi durumlarda ulusal mahke
me ihaleyi durdurma ve soru§turma ba§latma karan alabilecek ve cezai i§lem 
yapabilecek. 

Kamu alliDlan pazanmn liberalle§tirilmesi ~ah§malan ~~evesinde ge~
tigimiz aylarda meydana gelen bir {)nemli geli§me de Adalet Divanmm ver
mi§ oldugu bir karar oldu. Adalet Divanmm Komisyon Kamu Monopolleri
nin rekabeti engelleyen faaliyetlerine kar§t {)nlem alabilmesi lehinde olan bu 
karar ile komisyonun bu kurulu§lann faaliyetleri Uzerindeki kortrol yetkisi 
artmt§ bulunuyor. 

Karar {)ncesinde Komisyon Hollanda elektrik monopolUnden elektrik 
ithalatmdaki kontroltinU kaldlrmas1n1 istemi§ti. Topluluk'taki elektrik mono
pollen ulusal elektrik ta§1ma §ebekelerinin kontroltinU ellerinde tutmaya de
vam etmeyi isterken, ba§ta Sir Leon Britten olmak Uzere Topluluk Komis
yonu'nun rekabetten sorumlu mUdtirltigUnUn yetkilileri ticaret ve sanayinin 
enerji faturas1n1 hafifletmenin/fiyatlan dti§tirmenin yolunun elektrik ta§liDa 
aglannda monopollerin kontrolu kaydmlmasmdan, "ortak ta§1ma" sisteminin 
olu§masmdan ge~tigini savunuyorlar. B{)yle bir sistem, ger~kle§ecek ba
giffistz enerji kurulu§lan tam ulusal dagitliD aglanm kullanarak smrrlararas1 
rekabete girebilecekler. 
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tSPANY AVE PORTEK1Z'E KtStLERtN SERBEST DOLASIMI 
ALANINDA TANINAN GECtS SURESt BU YILIN SONUNDA 
SONAERtYOR 

lspanya ve Portekiz'in Uyelik anla§malannda i§~ilerin serbest dola§lffil 
i~in tanman ge~i§ sUresi bu ydm sonunda sona eriyor. Topluluk Uyesi Ulkeler 
1 Ocak 1992 tarihinden itibaren, lspanya ve Portekiz vatanda§lanrun Ulkele
rinde ya§ama ve ~alt§malanna engel getiremeyecekler. Bilindigi gibi 1 
Ocak 1986 ydmda Topluluga tam Uye olan lspanya ve Portekiz i~in "Kau
hm" anla§malarmda serbest dola§tm i~in yedi yllhk bir ge~i§ d{)nemi tanm
mt§tl. Alman bu kararla bu sUre bir yd geri allfllyor. Yine Luxemburg i~in is
tisnai olarak on yd olarak belirlenmi§ sUre de yedi ytla indiriliyor. Boylece 
Luxemburg da 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren lspanyol ve Portekizlilerin 
Ulkesine yerle§mesine ve ~ah§masma engelleme getiremeyecek. 

TELEKOMUNtKASYON ALANINDA YENt BtR GELlSME 

- Ge~tigimiz Temmuz aymda lngiliz TELECOM, Franstz TELECOM, 
Alman Bundespost, Hollanda ve Norve~'in PTT'si arasmda visiphone proto
kol anla§mast imzalandl. ltalyan SIP'nin de yakmda kaulacag. bu anla§ma vi
siphone konusunda Avrupa dtizeyinde standartlara ula§mayt {)ng{)rtiyor. Vi
siphone hizmeti 1992'den itibaren ba§layacak 

TURKtYEIAT OZEL EYLEM PROGRAM! 
GEL1ST1RME RAPORU SONUCLARI 

Tiirkiye/AT i§birliginin somut ()meklerinden birini olu§turan "Ozel Ey
lem Projelerine" ili§kin 29 Milyon ECU tutarmdaki programla ilgili geli§
me raporu g~tigimiz Eyliil aymda yaymlandl. 

1988 ydmda TUrk Hi1kiimeti ile AT Komisyonu arasmda imzalanan fi
nansman anla§malan uyannca Ocak 1988'de diizenlenen "q Haftas1 Top
lantisi" (J3usiness Week) ~er~vesinde yUriiyen projeler §U §ekildedir: 

S1tma Denetleme Program• 

5 Nisan 1988'de imzalanan 20 Kastm 1988'de yUrUrliige giren bu proje
ye g{)re Dogu Akdeniz Ktyt §eridinde <;ukurova, Amik Ovast, 1~1. Adana ve 
Hatay B{)lgesinde sttma mU~adele ~alt§malanna htz ve etkinlik kazandmla
cak. Programm Toplam maliyeti yakla§tk 7.4 milyon ECU tutannda, AT'nin 
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projeye katlast 1.5 milyon ECU'luk hibe §eklinde olacak. Uzmanbk raporu 
ve ihale belgeleri hazuhklan tamamlamru§ bulunuyor, uygulamaya yll i~inde 
ba§lanacak. Proje sOresi yakla§lk 3 yll tahmin ediliyor. 

Ban Anadolu Jeoterrnik Ara§tirrna Projesi 

Yukanda s()z edilen proje ile birlikte ayru tarihlerde imzalanan ve yUrOr
liige giren bu projeye g()re Ttirkiye'de su ve linyit kaynaklanndan enerji tire
timinin arttmlmast hedefleniyor. Bu ama~la, Batl Anadolu'nun d()rt ()nernli 
tsi/enerji alarumn jeotennik ara§tlrrnast yapilacak. Projenin toplam rnaliyeti 
yakla§lk 8 mil yon ECU olup, tamarm AT tarafmdan hi be olarak kar§Ilanacak. 
Uygulamaya i~inde bulundugDrnuz yil ba§lanacak. 30 ay sOrecek. 

Tiirkiye- AT Ortakhk Baglarmm Gii~lendirilrnesine Ytinelik 

Program 

Bu program ~er~evesinde 1989'da AT ile TOrkiye arasrnda 3,4 milyon 
ECU tutarrnda bir finansrnan anla§mast irnzalamru§ bulunuyor. 5 y1l stireli bu 
programda kamu ve ()zel kesimde orta kademe y()netiminin gii~lendirilmesi 
amactyla AT tiyesi illkelerde iki yila kadar lisans Ustii burs sistemi olu§tu
ruldu. Ankara Oniversitesi AT Ara§trrma Merkezinin geli§tirilmesi amactyla 
kaynak tahsisi, dmruman, donantm teknik yardlm saglaruyor. Aynca DPT'da 
bir AT Egitim Merkezi kurulmast d(j}ctimantasyon donatlm ve teknik yardlm
la desteklenmesine devam ediliyor. 

Uluslararasi Yerel Ytinetirnler Birligi 

18 Temmuz 1989 irnzalanan 22 Kasiin 1989'da yUrOrliige giren bu fi
nansman anla§mast ~er~evesinde, nitelikli yerel y()netim personelinin sayisi
nrn arttlnlmast ()ng()riiUiyor. Bu ama~la !stanbul'da Uluslararast Yerel Y()
netirnler Birligi'nin Mlgesel egitirn ve geli§tirme rnerkezi kurulacak. 
Projenin toplam maliyeti 5 yllllk bir sOre i~in 2.8 milyon ECU tutannda. 
Topluluk 1.4 mil yon ECU tutarrnda hibe yardiinl saglarm§ bulunuyor. 

Saghk Hizrnetleri 

14 ~ubat 1990'da irnzalanan bir frnansman anla§mastyla 5.8 milyon 
ECU tutarrnda bir saghk hizmetleri projesi ger~ekle§tirilecek. Bu ~er~evede 
uzun vadeli Sagllk Sekt()Iii Master Plam; Kalp Hastahklan Tarama Projesi 
ve Bmgesel Sagllk Hizmeti (Erzurum Alt Projesi, Mugla Alt Projesi) yer ah
yor. 
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~evre Koruma 

11 ~ubat 1990'da imzalanan finansman anla~mas1 16 Eyl011990'da yO
rUrlOge ginni~ bulunuyor. ~evre kirliliginin en yogun oldugu Marmara Bm
gesinde kirlilik ()l~Om ve izleme laboratuvan kurulacak programm toplam 
maliyeti 3.4 mil yon ECU tutannda. 

Mesleki Egitim 

Ozellikle turizm ve madencilik sekt()rlerinde teknik ve mali y()netimi 
iyile~tirmeye y()nelik mesleki egitim hizmeti hedefleniyor. Bu alandaki fi
nansman anla~mas1 30 EylUl 1991 'de imzalandl. 

TURKlYE ·AT ORTAKLIK KONSEYl BES YIL ARADAN 
SONRA ILK KEZ TOPLANDI 

Turkiye- AT Ortakhk Konseyi be~ yd aradan sonra 30 EylU11991 tari
hinde Briiksel'de toplandl. 10 Eyl\il 1986'dan bu yana toplanmayan Ortakhk 
Konseyi'nin g~en EylUl aymda toplanm1~ olmast siyasi a~tdan ()nemli bir 
adlm olarak g()rul\iyor. Ele alman konular arasmda Gtinuiik Birligi'ndeki ge
li~meler, mali i~birliginin yeniden ba~latiimast, Ktbns sorunu, Ankara Anl~
masmm uygulanmasmi engelleyen sorunlarm g()zden g~irilmesi, endustri ve 
enerji alanmda i~birliginin gO~lendirilmesi ve Bakanlar Konseyi karanm 
bekleyen D()rd\incu Mali Protokoli1n bir an ()nee serbest brrakllmast bulunu
yor. 

Netice itibariyle bu son Ortakllk Konseyi Toplantis1 uzun sfuedir ku
rumsal duzeyde hareketsiz kalan ortakllk ili~kilerinin, ortakllk organlan ~r
~evesinde yeniden canlandrrdmast baklmmdan olumlu bir geli~me olarak de
gerlendiriliyor. 

AVRUPA EKONOMlK ALANI GERCEKLESlYOR 

EFf A ile AT arasmda iki yddrr mOzakere edilen "Avrupa Ekonomik 
Alam" (AEA) kurma ~abalan 24 Ekim 1991 tarihinde LOksemburg'ta Anl~
mayla sonu~landl. AT- EFfA Anla~mas1 ~u esaslara dayamyor: 

- 1993'ten itibaren AEA i~inde mallann, hizmetlerin, ki~ilerin ve ser
mayenin serbest dola~Immm saglanmast. Bu ama~la EFfA Olkeleri ulusal 
mevzuatlarmm Topluluk mevzuatina uyumla~tinlmast, 
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- Hangi UrUnlerin AEA ktskenli oldugtmu belirlemek i~in bir rnell§e 
sistemi geli§tirilmesi, 

- G1da, babk, enerji, ktsmUr ve ~lik sekWrUnde tszel dUzenlemelere 
gidilmesi, 

- Topluluk rekabet mevzuatma uyum sa~Ianmas1, 

- Sosyal politika, tliketicinin korunmas1, ~evre, ara§tuma ve geli§tinne 
konularmda Topluluk yasalanna ulum saglanmasi, 

- Ortak bagimSiz bir mahkemenin kurulmas1, 

- Ortak Bakanlar Konseyinin kurulmas1. 

12 AT Ulkesi ve 7 EFfA Ulkesini biraraya getiren AEA Anla§masi, 19 
Uyeli dev bir ortak pazar olu§turuyor. Dililya ticaretinin% 40'w kapsayacak 
bu pazar 380 milyon tliketiciye hitap edecek. 

AEA Anla§masi'nm Ulkenin ulusal parlamentolan tarafmdan onaylan
masmdan sonra 1 Ocak 1993'te yUrUrlUge ginnesi bekleniyor. EFfA Ulkeleri
ne, AT'nin Tek Pazara g~i§ine ili§kin mevzuatma uyum saglamalan i~in 10 
yil sUre taruniyor. 

Anla§mada baz1 istisnalar da yer ahyor: 

- G~men i§~iler konusunda kati kurallar uygulayan tsvi~e'ye, AT ile 
EFf A illkeleri vatanda§larmm serbest dola§umru tsngtsren uygulamadan 5 yil 
sUre ile muaf tutulmas1 hakki tailiDlyor, 

- EFfA Ulkelerinin AT Ortak Tanm Politikasma uyma yUkiimltilUgu 
yok, ulusal tanm mevzuatlarw muhafaza edebilecekler. 

MAASTRICHT ZlRVESlNtN ARDINDAN TOPLULUKTA 
EKONOM1K, PARASAL VE SlYASl BlRLlGE DOGRU 
ONEMLl BlR ADIM A TILDI: "A VRUPA BlRLlGt ANTLASMASI" 

Avrupa Toplulugunun 12 Uye Ulkesi Arallk aywmn ba§mda Hollan
da'run Maastricht kentinde biraraya gelerek, Avrupa'run siyasi ve ekonomik 
yapisiDI de~§tirebilecek baz1 konularda anla§ma zemini hazrrladilar. Maast
richt zirvesi Topluluk i~in bUyUk bir tsnem ta§Iyordu ~UnkU 1992 Tek Paza
rma hazrrlanan Topluluk Ulkelerinin ekonomi, maliye, savunma, di§ politika 
konularmda daha da yakmla§malanm saglayacak muhteme1 anla§malanna 
I§Ik tutmas1 tsngtsrUlmU§tU. 
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Devlet ve HUkUmet Ba§kanlan dUzeyinde toplanan Siyasi Birlik ile 
Ekonomik ve Parasal Birlige tli~kin Hilldimetlerarast Konferanslar Ocak 
1991 'den beri yogun bir ~ekilde devam etti. Siyasi Birlik ile Ekonomik ve 
Parasal Birlige ili~kin belgelerin son bir kez daha hukuki ~tdan g()zden ge~i
rilmesinden sonra siyasi sonu~lan ile bir bUtan olu~turan bu Anla§ma "Av
rupa Birligi Antla~mast" olarak ortaya ~~kml~ bulunuyor. 

Bu yeni Antla~ma tek bir pazarda, tek bir para ile tek bir savunma ve 
g(ivenlik alaru i~inde tek bir d1~ politika unsurunu da i~erdiginden ger~ekten 
Avrupa'da tam bir birligi hedefliyor. 

Birlik Antla~mas1 Onikilerin ulusal parlamentolarmda onaylandlktan ve 
baz1 Ulkelerde de referanduma sunulduktan sonra 1 Ocak 1993'te yani Tek 
Pazarla birlikte aym tarihte yUrUrluge girecektir. 

Birlik Antla§masi Neier Getiriyor? 

- Oye Devletlerin ekonomi ve maliye politikalan uyuml~tmlacak, 
Merkez Bankalan aras1 i~birligi geli~tirilecek ve 1 Ocak 1996'ya kadar A vru
pa Merkez Bankast kurularak emisyona g~ip ECU basacaktrr. Mali uyum
la§trrmaya y()nelik olarak btit~e a~Igi ve bor~lanmaya e~ikler getirilecektir. 
Bu e~ikler planlanan ve ger~ekle~en bti~e a~1gmm GSMH'ya oraru i~in % 3, 
toplam bor~/GSMH rasyosu i~in % 60 olarak belirlenrni~tir. 

- Temmuz 1990 ydmda ba§lami~ olan ekonomik ve parasal birligin ilk 
a~amas1 1 Ocak 1994 tarihinde sona erecek, bu tarihe kadar Uye illkeleraras1 
ve ti~tincU tilkelerle olan sermaye hareketleri tamamen serbestle~tirilmi~ ola
cak, btit~e a~rklan dti~tirtilecek ve Merkez Bankalarmt ()zerkle~tirme yolun
da ilerleme kaydedilecektir. 

-tkinci ~amanm ba~mda Avrupa Para EnstittisU kurulacaktrr. Oye Ul
kelerin para ve d()viz kuru politikalannm iyile~tirilmesi amactyla, ilgili Ulke
lere g()rti~ ve tavsiyelerde bulunacak olan bu Enstitti Uye Ulkelerin Mrkez 
Bankalan ve para politikalan arasmdaki koordinasyonu saglayacak ve g(i~
lendirecektir. Bunun yarusrra, Avrupa Para Birimi ECU'ntin i~leyi~ini kolay
la§trracak ()nlemler alacak, U~tincU a~amaya ge~i~in ara~ ve y()ntemlerini be
lirleyecektir. 

-En ge~ 1999 ba§mda ekonomik ve parasal birligin son ll§amast olan 
tek para sistemine g~ilecek, 7 Oye Devlet arasmda (Fransa, Almanya, ltal
ya, Hollanda, Bel~ika, Ltiksemburg ve Danimarka) ECU dola~lffil 1 Ocak 
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1997 tarihinde yUrUrHi~e konulacak, di~er 4 Uye Devlet d~ (tspanya, Porte
kiz, trlanda, Yunanistan) 1 Ocak 1999 tarihinde ECU kullamnaya ba§laya
caklar. 

- Yunanistan, Portekiz, lrlanda ve !spanya ekonomik ve parasal birli
~e uyum iyin Topluluk fonlarmdan ve kaynaklarmdan artan myUde yararlan
dmlacaklar. 

- Sosyal politika konusunda !ngiltere dt§mda di~er Uye Devletler i§yi 
haklar1 ve yalt§ma ko§ullanna yl)nelik olarak 1989 Sosyal ~artml uygulaya
caklar. 

- Ortak savunma ve giivenlik konulannda, NATO ile i§birli~i halinde 
Batt Avrupa Birli~nin giiylendirilmesi hedefleniyor. 

- Serbest dola§lffi ve ikamet l)zgiirlugiine sahip bir Avrupa Birli~i yurt
ta§h~t yerle§tirilecek. Yurtta§t bulundu~ ulke dt§mda bir Uye ulkede ikamet 
eden her Birlik yurtta§l belediye seyimlerinde ve Avrupa seyimlerinde oy 
verme ve seyilme hakkma sahip olacak. 

- Hilkilmetler slDlflarm giivenli~i konusunda i§birli~i yapacaklar, Top
lulu~a giri§lerinde vize istenecek Ulkeler iyin ortak hareket ve tek bir liste 
tesbit edilecek. 

-TUm kurumlarm i§levleri gilylendirilecek. Komisyonun yetki ve inisi
yatifi arttmlacak A vrupa Parlamentosuna daha fazla yetki verilecek. Komis
yon Ba§karu Avrupa Parlamentosuna daru§ddtktan sonra atanacak ve Komis
yon uyelerinin seyimi Parlamentonun onayma sunulacak. Bir dizi alanda da 
Parlamento'nun yasama yetkisi arttrrnyor. 0y a§amah bir ortak karar prose
duro sonucunda, Parlamento l)nerdi~ de~i§iklikleri kabul ettirme konusunda 
daha etkili olabilecek. Kurulacak uzla§ma komitesinin Parlamentoya onay 
iyin sundu~ karan Parlamento kesin olarak reddedebilecek. Bakanlar Kon
seyinde, Tek Pazar, altyap1 projeleri, kalkmma yardimlart, yevre koruma e~i
tim, sa~llk ve tilketicinin korunmasma ili§kin kararlarda mutlak yO~uk, di
~er konularda da oy birli~i aranacak. 

- Siyasi birlik Anla§mast 1996'da yeniden gl)zden geyirilecek Toplulu
~ muhtemel geni§lemesi gl)ztSniine almarak, entegrasyon ve kurumsal ya
pmm daha geni§ bir toplulu~a uyumu sa~lanacak. 

- Yasal metin olarak Avrupa Birli~ Antla§mast Yedi ana ba§llk altln
da A-S. maddeleri iyinde toplamnt§ bulunuyor. Ana ba§hk ve maddeler §U §e
kilde srralanml§trr: 
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I-Birligin kurulmas1 (A Maddesi) 

Birligin hedefleri (B Maddesi) 
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Birligin kurumsal ~er~evesi ve Topluluk mevzuatmm kabulu (C madde-

HUkUmet ve Devlet Ba~kanlan seviyesindeki Avrupa Konseyinin Ku
rumsall~tmlmast (D Maddesi) 

Topluluk kurumlannda yetki da~lliDl (E Maddesi) 

Birligin Oye Devletlerin ulusal kirnliklerine sayg1 gl}stermesi geregini 
diizenleyen (F Maddesi) ANA BA~LIK 

II-Avrupa Ekonomik Toplulugu'nu kuran Antla~maya degi~iklik geti
ren hiikiimler (G Maddesi) ANA BA~LIK 

m- Avrupa Kl}miir ve <;elik Toplulugu'nu kuran antla~maya degi~ik
lik getiren Hiikiimler (H Maddesi) ANA BA~LIK 

IV-Avrupa Atom Enerjisi TopluluguDu kuran Antl~maya degi~iklik 
getiren hiikUmler (I Maddesi) ANA BA~LIK 

V - Dt~ Politika ve Ortak Savunma Politikast konusunda yeni hUkUm
ler getiren (J Maddesi) ANA BA~LIK 

VI - Adli konularla, t~i~leri alanmda i~birligi hakkmda hUkiimler geti
ren (K Maddesi) ANA BA~LIK, 

VII- Avrupa Toplulugu Adalet Divaru yargt alaru dl~ma ~lkardan ko-
nular (L Maddesi) 

• Topluluk mevzuatmm degi~iklikler dl~mda korunmast (M Maddesi) 

• Antl~malann revizyonu (N Maddesi), 

• Birlige tarn Uyelik ba~vurusu (0 Maddesi), 

• Birle~tirme antla~mast ile Tek Avrupa Senedinin bazt madde ve M-
liimlerinin iptali (P Maddesi), 

• Antl~manm siiresizligi (Q Maddesi) 

• Antl~manm yiiriirliige girmesi (R Maddesi) 

• Antl~marun resmi dilleri (S Maddesi) ANA BA~LIK 
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TURKlYE ·AT ORTAKLIK KOMlTESt 

10 Yll... ARADAN SONRA TOPLANDI 

Y akla~lk 10 yll aradan sonra TUrkiye-AT Ortakllk Komitesi 6 Arallk 
1991'de toplandt. TUrkiye'nin AT nezdindeki daimi temsilcilik yetkilileri ile 
Topluluk Komisyonu yetkilileri arasmda yapllan toplantllar ~r~evesinde 
giimriik birliginin saglanmast yolundaki geli~meler, ki~ilerin, hizmetlerin ser
best dol~lffit; ekonomi ve maliye politikalarmm yakla~tmlmas1 konularmda 
k~Illkh gtllii~ler, sorular ve ~tlzUmler ortaya kondu. 

(J(jru~melerin giimliik birligi ile ilgili MliimUnde, e~ etkili vergiler ko
nusunda kar~Il~tlklan sorunlar1 dile getiren Topluluk yetkililerine, TUrki
ye'nin bu kapsamdaki taahhutlerinin halen ge~erli oldugu hatrrlatlldl. 

Gtllii~melerin ekonomi ve maliye politikalarmm yakla~trrtlmast ile ilgili 
Mliimiinde TUrk Hillctimeti'nin te~vik ve rekabet ba~ta olmak iizere diger ko
nularda da Topluluk uygulamalarma paralel tlnlemlere b~vuracag1 belirtil
di. Bu arada Toplulugun TUrkiye ile ticaretinde Katma Protokolda belirtilen 
mevzuata gtlre hareket etmesi gerektigi vurgulandl. Nitekim Topluluk iilkele
rine yaptlan tekstil ihracatmda TUrk UrUnlerine uygulanan anti-damping ver
gilerin kaldmlmas1 gerektigini belirten TUrk yetkililer bu tUr uygulamalarm 
Toplulugun tek tarafl1 insiyatifi yerine tlnce Ortakhk Komitesinde ele alma
rak ~tlziim aranmasm1 istediler. 

(J(jru~melerin ki~ilerin ve hizmetlerin serbest dol~1m1 ile ilgili Mlii
miinde ise 1980 yllmda Ortakllk Konseyi ~r~vesinde alman kararlarm uy
gulanmasmdaki aksamalarla ilgili olarak TUrk yetkilileri Topluluk yetkilileri
ne sorular ytlnelttiler ve bu konudaki problemlerin ~tlziimii i~in TUrkiye'nin 
Topluluk Komisyonu ve Oye Devletlerle bir gtlrii~me sUreci b~latacagt be
lirtildi. 

TURKtYE-EFTA SERBEST TtCARET ANLASMASI 
10 ARALIK 1991 

TUrkiye ile EFf A arasmda imzalanan Serbest Ticaret ve t~birligi Anl~
mast, TUrkiye'nin Batt Avrupa iilkeleriyle ekonomik entegrasyonunda tlnemli 
bir adlffi olu~turuyor. Anl~ma 1 Nisan 1992 tarihinde yUriirluge girecek. 
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EFrA ile olan ili§kiler 22-23 Kasun 1990 tarihinde kar§thkh mUzakere
ler olarak ba§lamt§ olup, 17 Ekim 1991 'de Serbest Ticaret Anla§mast'run pa
rafe edilmesiyle somut bir noktaya ula§mt§tlr. 10 Arahk 1991 tarihinde de 
Anla§ma Bakanlar diizeyinde imzalanmt§tlr. 1 Nisan 1992 tarihinde ytirUrlii
~e girecek olan Anla§ma §U esaslan ()ng()rmektedir: 

- Anla§ma TUrkiye ile EFrA iilkeleri arasmda sanayi mallan ticaretini 
kapsamaktadrr. l§lemi§ tarun Uriinleri, baltk ve di~er deniz Uriinleri de bu 
kapsama dahildir. 

- 1 Nisan 1992 tarihinden itibaren, EFrA Ulkeleri Anla§ma kapsann
na giren Tiirkiye men§eli mallara uyguladtklart gi1nuiik vergilerini vee§ et
kili vergi ve resimleri stfrra indirecektir. 

Burada tek istisna tekstil ve konfeksiyon Uriinleridir. Bu Utiinlere uygu
ladtklan giinuiikleri, e§ etkili vergi ve resimleri ve miktar ktsttlamalarmt 1 
Ocak 1996 ytlma kadar kademeli olarak indireceklerdir. 

Bu konuda ()ng()riilen indirim takvimi §U §ekildedir: 

1 Nisan 1992 %30 

1 Ocak 1994 %30 

1 Ocak 1996 %40 

Avusturya ve lsvi~re ise ilk indirimlerini strastyla %60 ve o/o45 olarak 
ger~ekle§tirmeyi kabul etmi§tir. 

- Buna kar§thk Tiirkiye, 1 Nisan 1992 tarihinden itibaren Anla§ma 
kapsamtnda yer alan EFr A men§eli mallara da, AT men§eli sanayi mallarma 
kar§t Katma Protokol uyarmca ula§tlmt§ olan giinui1k indirimlerini aynen 
uygulayacaktrr. Giimriik vergileri vee§ etkili vergileri stftrlamak i~in ATye 
saglanacak indirimler EFr A Ulkelerine de uygulanacaktrr. 12 ytlltk Listeye 
tabi mallarda AT'ye karyt toplam indirim 1 Ocak 1992'de %70, 22 ytlltk lis
tede ise %60 olarak ()ng()riilmii§tiir. Bu oranlar 1 Nisan 1992'den itibaren 
EFrA Ulkeleri i~in de g~erli olacaktlr. 

- Tarkiye ile Topluluk arasmdaki anlqmada yer almayan demir~elik 
Uriinleri ile ilgili stfrr gi1nuiik uygulamasma Tiirkiye-EFrA anla§masmda 
yer verilmi§tir. Buna g()re 1 Nisan 1992'den itibaren EFTA Ulkeleri bu iiriin
lere stfrr giinui1k uygulayacaktrr. Buna kar§m Tiirkiye, gelecekte, bu Uriinler-
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de AT'ye bir taviz verirse bu tavizi EFTA'ya da uygulayacaktlr. 

Anla§ma TU.rkiye'ye Neier Saglayacak'? 

- Bu Anla§ma sayesinde 32 milyon niifuslu ve yiiksek satm alma gticU
ne sahip bir pazar ihraca~tlanrmza a~tlmi§ olacaktir. 

- EFT A iilkeleri mallart Tiirkiye pazanna AT mallartyla e§it ko§ullarda 
gireceginden, ithalatta se~im olanaklan ~ogalacaktir. AT ve EFTA Uriinleri 
Tiirkiye pazanna girmek i~in rekabet edeceklerdir. 

-Anla§ma, TUrk tarim iiriinlerine ikili anla§malar yapma yoluyla EF
TA'run tek taraflt gfunriik tavizini saglamakttr. 

1992-1993 DONEMlNE AlT TURKlYE -AT TEKSTlL 

ANTLASMASI'NIN lMZALANMASINDA ORTAYA <;IKAN 

SORUNLAR 

Tiirkiye'nin AT Ulkelerine 1992-1993 ytllannda yapacag1 tekstil ihracati 
rejimini belirleyecek olan sOz konusu bu yeni anla§ma Toplulugun TUrk pa
muk ipligi ihracatiyla ilgili olarak a~tigt anti-damping soru§turmast nedeniy
le Ocak aymda yaptlan gOrii§meler srrasmda imzalanamadt. Topluluk Komis
yonu yetkileri, anti-damping soru§turmast sonu~lanmadan 2 ytlhk yeni bir 
anla§ma imzalayamayacaklarmt belirttiler. SOz konusu soru§turmanm Mart 
aymda sonu~lanacagt tahrnin ediliyor. Bununla birlikte daha Once yaptlan 
gorii§melerde, TUrk Tekstil thracatplan Birligi Temsilcileriyle Topluluk Ko
misyonu yetkilileri kota arti§ oranlan konusunda anla§mt§ degiller: TUrk 
Tekstilcileri Toplulugun Tiirkiye'ye uyguladtgt kotalann doldurulabilen kts
mtrun % 2.5 ile % 73 arasmda degi§en oranlarda arttinlmast talebinde bulun
mu§lar, Topluluk ise sOz konusu kotalan % 2.5 arasmda arttu'mayt teklif et
mi§ti. 

TUrkiye'nin AT Ulkelerine yOnelik 1990 yth ihracat rakamlarma baktldt
gmda, tekstil kotalarmda yalruzca pamuklu mensucat ile sentetik flament ip
likten dokuma kuma§lardaki kotalan% 100 oranmda doldurdu~ gOrulmek
tedir. Diger tekstil iiriinlerinde kota kullantm oranlan §U §ekildedir: ' 



Yatak c;ar§aft ve 
Nevresim Taknm %91 
Havlu %87 
Onne Mensucat %74 
Pamuk tpligi %58 
Perak.ende olmayan %21 
Akrilik tplik 
Dl}§emelik Kadife %20 
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Yeni Tekstil Anla§mast imzalanmcaya kadar 31 Arahk 199l'de sona er
mi§ olan 1990-1991 ytllanna ait eski anla§ma g~erli olacak. Toplulugun 
Tiirk pamuk ipligi ihracauna uyguladtgl kotalarm kolay kolay yiikselmeyece
gi gl}riiliiyor, ~iinkii Topluluk bir yandan pamuk ipligi sektl}riinde moderni
zasyona ve kapasite kullarum orarunda arttmma giderken diger yandan da 
Topluluk pazar paymm ithal pamuk ipligi ile daralmastru kota yoluyla l}nle
meye ~alt§maktadrr. 

Htzlandtrdml§ Giimriik tndirim Takviminde 
Bir Taahhiit Daha Ger~ekle§ti: AT'den Sanayi Uriinleri 
tthalatma %10 Giimriik tndirimi Sagland• 

1970 ytlmda imzalanan ve 1973 ytlmda yiiriirluge giren Katma Proto
kolde Tiirkiye'nin Topluluktan ithal edecegi mallara uygulayacag1 giimriik 
indirimi 2 ayn liste halinde diizenlenmi§ti. Buna gl}re, ilk listede yer alan 
mallarm giimriik resim ve vergileri 12 ytlda, ikinci listede yer alan mallarm 
ise 22 ytlda stfrrlanacaktrr. Ancak ekonomik nedenlerden dolayt Tiirkiye 
1976 ytlmda giimriik vergi indirimini tek tarafh olarak dondurdu. 

14 Nisan 1987'deki Topluluga tam iiyelik ba§vurusundan sonra, Tiirkiye 
htzlandmlmt§ yeni bir giimriik indirimi takvimi sundu ve uygulamaya ba§la
dl. Bu takvim ~er~vesinde giimriik indirimlerinin 1995 yilt sonuna kadar ta
mamlanmast l}ngl}riilmii§tiir. Ocak. 1992'den itibaren 12 ytlhk ve 22 ytlhk 
listelerde% 10 daha indirim yaptlmt§ bulunuyor. Aynca Toplulugun O~iin
cU Olkelere uyguladlgt Ortak Giimriik Tarifesine uyum saglamak. amactyla 
da benzer §ekilde 22 ytlhk listede yer alan mallarda, daha (}nee ertelenen % 
30'luk giimriik vergi indiriminin %20'lik Wliimiiniin de ytlba§mdan itibaren 
ge~rli olmas1 kararla§tmldl. (5 Mart 1992 tarihli Resmi Gazete) 

Gl}riildiigfi gibi Tiirkiye Topluluga l}nerdigi htzlandmlmt§ giimriik indi
rim takvimindeki taahhiitlerini adim adlm ger~ekle§tirmektedir. 
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12 Yilhk Liste 22 YIIhk Liste 
tndirim Top lam tndirim Top lam 
Or am tndirim Or am tndirim 

1989 %10 o/o40 %10 %30 
1990 %10 %50 %10 o/o40 
1991 %10 %60 %10 %50 
1992 %10 %70 %10 %60 
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