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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ZOR TERCİHİ; TÜRKİYE YAKIN BİR 

DOST MU UZAK BİR ARKADAŞ MI OLACAK? 
Kerem Öten1                                                                                          Nisan 2006 

 
          Türkiye geçtiğimiz beş sene süresince önemli anayasal ve ekonomik reformlara 

imza atarak Kopenhag Kriterlerine ulaşma yolunda önemli bir mesafe kaydetti. Bunun 

sonucunda Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları 17 Aralık 2004 tarihinde Türkiye 

ile 3 Ekim 2005’te müzakere sürecinin başlatılması kararı aldılar, bu karar Avrupa 

Konseyinin 17 Haziran 2005’deki zirvesinde de teyit edildi.  

Söz konusu bu gelişmelerin ardından başını Fransa İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy ve 

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in çektiği Türkiye karşıtı kesim ‘imtiyazlı ortaklık’  adı 

altında bir öneriyi ortaya attılar. İmtiyazlı ortaklık önerisi siyasi çevrelerde ve medyada geniş 

yer bulmasına rağmen hala tam manasıyla anlaşılabilmiş ve tanımlanabilmiş değildir. Bunun 

nedeni ise söz konusu ortaklık önerisinin AB’de eşi olmayan bir uygulama olması ve AB’nin 

temel dayanak noktalarıyla çelişen koşullar içermesidir. 

Bu makalenin amacı ‘imtiyazlı ortaklık’ kavramını Müzakere Çerçeve Belgesi ve 

diğer yasal belgeler ışığında değerlendirerek tam üyeliğe göre eksikliklerini vurgulamak 

dolayısıyla Türkiye’nin AB’ye neden bir ‘imtiyazlı ortak’ değil de tam üye olması 

gerektiğinin nedenlerini ortaya koymaktır. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ (MÇB) 

Avrupa Komisyonu yoğun tartışmaların ardından 29 Haziran 2005 tarihinde “Türkiye 

İçin Katılım Müzakereleri Çerçevesi Taslağı” nı açıkladı. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin 

                                                
1 Yazar 25 Haziran 1981 yılında Konya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Konya Özel Gündoğdu 
Koleji’nde tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 
Üçüncülük ile mezun olmuştur. Yazar daha sonra Avrupa Birliği Tarafından verilen Jean Monnet Bursu ile 
İrlanda Limerik Üniversitesinde Avrupa Birliği dalında Yüksek Lisans yapmıştır. Yazar ‘AB-Türkiye 
İlişkilerinin Gümrük Birliği Açısından İncelenmesi’ konulu tezi ile söz konusu Üniversite’de bölüm birincisi 
olarak onur derecesi almaya hak kazanmıştır.Yazar Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesinde Güz 
döneminde doktoraya başlayacaktır. Yazarın Kıbrıs sorunu, Avrupa Birliği tarihinde insan hakları içtihadının 
gelişimi, Avrupa Birliği teorilerinin gelişimi  konularında yazılmış makaleleri bulunmaktadır.    
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hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara Antlaşması’nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB 

üyesi olan 10 ülkeyi kapsayacak şekilde genişleten “Ek Protokol”ü imzalamasının ardından2 

Lüksemburg’da toplanan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, üyelik müzakereleri 

çerçeve belgesini onayladı. 

Müzakere Çerçeve Belgesine göre,  Türkiye’nin kendine has özellikleri temelinde 

yürütülecek olan müzakerelerin hızı Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini yerine getirmekte 

göstereceği ilerlemeye bağlı olacaktır. Müzakereleri ortak hedefi Türkiye’nin Birliğe tam 

üyeliği olmakla birlikte müzakerelerinin sonucu önceden garanti edilemeyen ucu açık süreçler 

olduğunun altı çizilmiştir. İşte bu noktada ‘imtiyazlı ortaklık’ tekliflerine dayanak oluşturan 

bir ifade müzakere çerçeve belgesinde yer almıştır buna göre; “…Birliğin hazmetme 

kapasitesi de dahil, Kopenhag kriterleri tam olarak dikkate alındığında Türkiye’nin üyelik 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinin ortaya çıkması halinde, Türkiye’nin Avrupa 

yapılarına mümkün olan en güçlü bağlarla bağlanması temin edilmelidir.”’3  

Kuşkusuz, herhangi bir Avrupa ülkesi veto hakkı yoluyla Türkiye’nin Avrupa 

Birliği’ne üyeliğini engelleyebilir ve bu durum yukarıda belirtilen ifade sebebiyle Türkiye’ye 

imtiyazlı ortaklık önerilebileceği şeklinde yorumlanabilir. Ancak 2. maddenin geneli dikkate 

alındığında müzakerelerin ortak amacının imtiyazlı ortaklık değil tam üyelik olduğu açıkça 

görülmektedir. Dolayısıyla imtiyazlı ortaklık fikri ancak Türkiye ve AB’nin ortak talebi 

halinde gerçekleşebilecek ve Müzakere Çerçeve Belgesi’nden tamamen bağımsız bir 

seçenektir. 

Bilindiği gibi, bir aday ülkenin Birliğe kabulü Katılım Antlaşmasının Avrupa 

Parlamentosu’ndan geçmesine ve üye ülkelerin, ulusal meclis onayı veya referandum yoluyla, 

onayına bağlıdır. Dolayısıyla, Katılım Antlaşması’nın onanması zaten sonucu önceden garanti 

edilemeyecek bir süreçtir ve bu durum sadece Türkiye için değil tüm aday ülkeler için 

geçerlidir. Ancak müzakerelerin ve Katılım Antlaşması’nın onayının sonucu garanti 

edilemeyen süreçler olması Türkiye’nin mutlak başarısız olacağı anlamına gelmemektir. Zira, 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği başlıca üç faktöre bağlıdır bunlar; 

                                                
2 Türkiye bu imzayı takiben , Ek Protokol’ü imzalamasının, Protokol’de “Kıbrıs Cumhuriyeti” adıyla ifade 
edilen Rum Kesimi’ni tanıdığı anlamına gelmeyeceğine yönelik deklarasyonu yayınladı. 
3Müzakere Çerçeve Belgesinin resmi olmayan çevirisi; Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
www.abgs.gov.tr/uploads/files/Muzakere_cercevesi.pdf (Madde 2).Orijinal metin 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/negotiating_framework_Turkey.pdf  
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-Üyelik sürecinde göstereceği ekonomik performans, 

-Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi, 

-Müzakerelerin en az 10 yıl süreceği varsayımından hareketle, 2015-2020 yıllarındaki 

jeopolitik ve ekonomik durum. 

Bugünün Türkiye’sini 5 yıl önceki Türkiye ile karşılaştırmak ne kadar yanıltıcı olursa 

bundan 10 yıl sonraki Türkiye ile karşılaştırmak da o kadar yanlış olacaktır. 

Müzakere Çerçeve Belgesinde (MÇB) müzakerelerin sona erdirilmesi için 6 kriter 

ortaya koymaktadır bunların 3’ü Kopenhag Kriterleridir4. Diğer üçü ise; 

             -Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkileri için açık taahhüdü ve gerekmesi halinde 

Uluslararası Adalet Divanı’nın zorunlu yargılama yetkisinin kabulünü de içeren, cari önemli 

sınır uyuşmazlıklarının BM Antlaşması çerçevesinde barışçı bir şekilde çözülmesi konusunda 

yüklenimi; (Bu maddede dolaylı olarak Ermenistan ve Yunanistan ile ilişkilere atıf 

yapılmaktadır) 

              -Türkiye’nin Kıbrıs sorununun BM çerçevesinde,  kapsamlı bir çözüm için 

uygun bir ortamın oluşturulması için gerekli adımları atması, Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti 

dâhil bütün üye ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin normalleştirilmesi de atacağı adımlara dâhil 

olmak üzere Birliğin temelini oluşturan ilkelere uygun olarak kapsamlı bir çözüme 

kavuşturulması konusundaki çabalara sürekli desteğinin temini; (Güney Kıbrıs’ın tanınması 

hususu üstü kapalı olarak ifade edilmektedir)  

              -Türkiye’nin, Ortaklık Anlaşması ve bu Anlaşmayı bütün yeni üye ülkelere 

genişleten Ek Protokolden kaynaklanan ve bilhassa AB-Türkiye Gümrük Birliğine taalluk 

edenlerin yanında düzenli olarak gözden geçirilmekte olan Katılım Ortaklığı belgesinin 

uygulanması ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.  

 

MÇB Türkiye’nin bu yükümlülüklerini yerine getirirken yakından ve sürekli olarak 

gözlenmesini öngörmektedir. Türkiye’nin ciddi ve sürekli olarak insan hakları ve temel 

özgürlükleri ihlal etmesi durumunda Komisyon kendi inisiyatifiyle veya üye ülkelerin üçte 

                                                
 4 Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve 

korunmasını garanti altına alan kurumların istikrarı; 
 
 İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki rekabet baskısına ve piyasa güçlerine 

karşı koyma kapasitesine sahip olunması; 
 

 Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına bağlanmak dahil olmak üzere üyelik 
yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunması ve müktesebatın etkin olarak uygulanıp 
yürütülebilmesi için idari kapasitenin varlığı;   
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birinin önermesiyle müzakerelerin askıya alınmasını teklif edebilir. Bu teklifi üye ülkeler oy 

çokluğu yoluyla kabul veya ret ederler. Üyelik müzakereleri Avrupa Birliği’nin acquis 

communautaire olarak bilinen ve yaklaşık 100.000 sayfadan oluşan, 35 başlığa bölünmüş 

müktesebatının Türkiye tarafından adapte edilmesini ve uygulamaya geçirilmesini 

kapsamaktadır. Komisyon her başlığın kapatılması için gerekli ön koşulları belirleyecek ve bir 

başlık kapatılmadan diğer başlığa geçilemeyecektir. Komisyon ayrıca kapatılmış olan bir 

başlığın uygulamasında aksaklıklar görülmesi durumunda tekrar açılmasını da teklif 

edebilecektir. Diğer genişleme örneklerinden farklı olarak Avrupa Birliği’nin basit sözler ya 

da taahhütler yerine uygulamaya verdiği önem dikkat çekicidir.   

MÇB gerektiği taktirde uzun geçiş dönemleri, derogasyonlar, spesifik düzenlemeler 

veya kalıcı korunma şartları öngörmektedir. Komisyon bunları, uygun hallerde, kişilerin 

serbest dolaşımı, yapısal politikalar (örneğin bölgesel yardım) veya tarım (örneğin Ortak 

Tarım Politikası) gibi alanlardaki tekliflerinin içerisine dâhil edebilir. Politik çevreler ve 

özellikle medya uzun geçiş dönemleri kavramı üzerinde önemle durmaktadırlar ancak burada 

dikkat edilmesi gereken iki husus bulunmaktadır. Birincisi, MÇB ‘uzun geçiş dönemleri 

düşünülebilir’ ifadesini kullanmaktadır dolayısıyla bunlara başvurulması mutlak bir 

zorunluluk taşımamaktadır, kullanılıp kullanılmayacağı içinde bulunulan şartlara göre 

değerlendirilecektir. İkinci olarak, MÇB zaten tarım ve altyapı alanlarında önemli yapısal 

reformları beraberinde getirmektedir bu nedenle Türkiye’nin üyeliği durumda gerekecek fon 

miktarı önemli ölçüde azalmış olacaktır bu faktör de tarım alanında uzun geçiş dönemleri 

gereksinimini azaltacak bir faktör olacaktır. Netice olarak, uzun geçiş dönemleri, 

derogasyonlar veya kalıcı koruma şartları Türkiye’ye imtiyazlı ortaklık teklifini kabul 

ettirecek kadar önemli sınırlamalar değildir. 

MÇB, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nı tek taraflı 

kabulünü içermektedir. Bu durumda Türkiye AB’nin Schengen mevzuatını da kabul etmiş 

olacaktır. Buna karşılık MÇB, Avrupa Konseyine Türklere uygulanan sınır kontrollerinin 

kaldırılması veya yumuşatılması kararını verebilme yetkisi tanımaktadır.. Ancak bunun için 

Türkiye’nin hazırlık seviyesinin objektif kriterlere göre yeterli bulunması gerekmektedir. 

MÇB, Avrupa Komisyonu’nu müzakere sürecinde tarafsız bir koordinatör, işkenceyle 

ve kötü muamele ile mücadele, ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, kadın ve azınlık hakları, 

ILO standartları gibi konularda bir gözlem otoritesi olarak görevlendirmektedir. 

Komisyonunun en önemli görevi AB’nin Türkiye’yi sindirme kapasitesini AB’nin o an içinde 

bulunduğu momentuma göre değerlendirmek ve bu konuda Konsey’e bilgi sunmaktır. Burada 
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sindirme (hazmetme) kapasitesinden kasıt, öncelikli olarak üyeliğin AB bütçesine etkisi, 

ikinci olarak da AB kurumsal yapısına (özellikle oylama yapısına) etkisidir. 

Bu noktada Müzakere Çerçeve Belgesinden edinilen bilgiler ışığında imtiyazlı ortaklık 

önerisi kapsamlı olarak ele alınarak Türkiye ve AB için doğru bir tercih olup olamayacağı 

çeşitli boyutlardan incelenecektir.      

İMTİYAZLIK ORTAKLIK ÖNERİSİ 

Politik çevrelerde ve medya geniş olarak yer almasına karşın imtiyazlı ortaklık 

kavramının tanımı henüz net olarak yapılmış değildir. Bu bölümün amacı imtiyazlı ortaklığın 

tanımlanması, imtiyazlı ortaklığın tam üyeliğin geçerli bir alternatifi olup olmadığının 

araştırılması ve söz konusu ortaklığın muhtemel etkilerinin incelenmesidir. 

İlk bölümde incelenmiş olan Müzakere Çerçeve Belgesinin belli başlı dört unsuru ön 

plana çıkmaktadır. Bunlar; 

-Müzakerelerin başarıyla sonlandırılması için gerekli 6 ön koşulun yerine getirilmesi5 

-Tarım, kişilerin serbest dolaşımı ve yapısal politikalar alanında uygulanması 

muhtemel uzun dönemli kısıtlamalar 

-Avrupa Komisyonunun Avrupa Birliğinin Türkiye’yi hazmetme kapasitesi 

gözlemlemesi 

-İnsan hakları, dış politika ve Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatını uygulaması 

konularına gösterilen hassasiyet 

Belirtilen bu unsurlar doğrultusunda imtiyazlı ortaklığın AB üyeliğine bir alternatif 

olmadığı açıkça görülmektedir zira imtiyazlı ortaklık önerisinde MÇB’de belirtilen 6 kriterin 

tamamı ortadan kalkmaktadır. Türkiye Avrupa Birliği’nin en cazip ve gözle görülür 

avantajlarından mahrum kalmaktadır. Bunların başında, tarım sübvansiyonları, yapısal fonlar 

ve kişilerin serbest dolaşımı gelmektedir. Türkiye aynı zamanda AB’nin karar alma 

birimlerinden de dışlanmaktadır. Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi hazmetme kapasitesine dair 

yapılan atıfların tümü havada kalacaktır. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin insan hakları, dış 

politika ve müktesebatın uygulamasına ilişkin gözetim görevi de sulandırılmış olacaktır. 

Avrupa Birliği üyeliği yerine teklif edilen imtiyazlı ortaklık 2 temel özelliğe 

dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, Türkiye ile AB arasında bulunan Gümrük Birliği’nin 

daha derinleştirilmesi ve Türk Rekabet Politikasının sermayenin ve hizmetlerin serbest 

dolaşımı, piyasa liberalizasyonu ve tarımsal ticaretin daha serbestleştirilmesini kapsayacak 

şekilde Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlaştırılmasıdır. İkinci temel özellik ise 

                                                
5 Bkz. Syf. 2-3. 
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Türkiye’nin Avrupa Birliği ile askeri, güvenlik ve dış politika alanlarında daha yakın 

işbirliğine girmesi bu kapsamda AB’nin söz konusu alanlardaki zirvelerine oy hakkı 

olmaksızın katılmasının sağlanmasıdır. 

Bunun anlamı kısaca şudur; Türkiye AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına ve 

Ortak Pazar’a entegre edilmekte buna karşın kişilerin serbest dolaşımı, yapısal politikalar, 

Ortak Tarım Politikası ve karar mekanizmalarından soyutlanmaktadır. İmtiyazlı ortaklık 

teklifinin bu anlamda tanımını beklide en doğru şekilde Avusturya Başbakanı Wolfgang 

Schüssel yapmıştır. Shüssel’e göre imtiyazlı ortaklık ‘Avrupa Ekonomik Alanı’nın budanarak 

kişilerin serbest dolaşımının çıkarılmış halidir’6  

 İmtiyazlı ortaklığı kabul etmesi karşılığında ise Avrupa Birliği insan hakları, Güney 

Kıbrıs’ın tanınması, Ermeni sorunu, azınlık hakları ve Türk-Yunan sınır sorunları gibi 

konularda Türkiye’ye baskı yapmayacaktır. Avrupa Birliği, buna ek olarak oldukça maliyetli 

olan emek piyasası ve çevre ile ilgili düzenlemelerde Türkiye’yi fazla zorlamayacaktır.7 

Yukarıda tarifi yapılmaya çalışılan imtiyazlı ortaklık teklifi Türkiye karşıtı liderler 

tarafından çeşitli fırsatlarda dile getirilmiştir. Örneğin; Fransa İçişleri Bakanı ve ilerinin 

Fransa Cumhurbaşkanı gözüyle bakılan Niholas Sarkozy; “[İmtiyazlı Ortaklık] Türkiye’nin 

Avrupa’dan dışlanması değil aksine, iki tarafın ekonomik, askeri ve politik alanlarda birer 

partner olmasıdır”8, Almanya Bavyera Eyaleti Başbakanı Edmund Stoiber’e göre ise 

imtiyazlı ortaklık; “Avrupa Birliği’nin temel özgürlüklerinin, sermayenin, malların ve 

hizmetlerin serbest dolaşımı ile kişilerin kısmen serbest dolaşımı, Türkiye’yi kapsayacak 

şekilde geliştirilmesidir”9, Almanya Başbakanı Angela Merkel’de pek çok konuşmasında 

imtiyazlı ortaklık teklifini yinelemiştir. 

Bu noktada, Türkiye’ye çok özel bir teklifmiş gibi sunulan imtiyazlı ortaklığın Avrupa 

Komisyonunun 11 Mart 2003 tarihinde yayınladığı ‘AB Komşuluk Politikası’ ile çok yakın 

benzerlikler taşıdığını görmekteyiz. Amacı bir “dostluk halkası” kurmak olan bu yaklaşım 

AB’nin Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova, Kafkaslar, Kuzey Afrika ve Akdeniz 

Ülkeleriyle yakın, barışçıl ve işbirliğine dayanan bir politika izlemesini öngörmektedir.10  

                                                
6 ‘EU escalates pressure on Turkey’, Turkish Daily News, 1 Eylül 2005 
(http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=22210) 
7 Gündüz, Aktan. ‘Privileged Partnership’, Turkish Daily News, 19 Mayıs 2005 
(http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=13574) 
8 “French ‘must vote on Turkey bid’”, BBC, 12.09.2004 (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3693042.stm) 
9 Süddeutsche Zeitung (Münih), 16 Aralık 2004 (İngilizce çevirisi; “Rehn: Turkey is already a ‘privileged 
parner’ of the EU” Euractiv.com, 13 Temmuz 2005) (http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-142431-
16&type=News) 
10 Wider Europe-Neighbourhood: A Nwe Framework for our Relations with our Eastern and Southern 
Neighbours,European Commission, Communication from the Commission to the Council and Parliament, COM 
(2003) 104 final, Brussels, (http://www.europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf) 
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Komşuluk Politikasına göre eğer bir ülke AB ile bu seviyede bir entegrasyon içerisine 

girerse Avrupa Birliği’ne üye olmadan kurulabilecek en yakın bağı kurmuş olacaktır. Buradan 

hareketle Türkiye’ye sunulan imtiyazlı ortaklık teklifinin AB’nin Komşuluk Politikasıyla 

hiçbir farkının olmadığı görülmektedir. Zira her ikisinde de amaç ortak pazarın genişletilmesi, 

askeri ve politik konularda işbirliği yapılmasıdır. İmtiyazlı ortaklığın tek farkı Türk 

vatandaşlarına serbest dolaşımda diğer komşu ülkelere göre daha fazla hak verilebilecek 

olmasıdır. Bunun da herhangi bir garantisi yoktur. 

AB Komşuluk Politikası’nı “komşu ülkeler ile imtiyazlı ilişkiler”11 olarak 

tanımlamaktadır. Bu tanım yeterli bir anlam ifade etmektedir. Oysa imtiyazlı ortaklık teklifi 

ne bir ‘imtiyaz’ ne de bir ‘ortaklık’ içermektedir. Bu haliyle anlamdan yoksun Türkiye’nin 

gözünü boyamak için uydurulmuş bir ifadeden öteye gidememektedir. Başka bir ifade ile AB 

Komşuluk Politikası Türkiye’ye teklif edilmekte ancak adına imtiyazlı ortaklık denmektedir.  

Türkiye; NATO, OECD, AGİT, Avrupa Konseyi üyesidir, Avrupa Birliği ile Gümrük 

Birliği Antlaşması yapmıştır, AB’nin Altıncı Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Çerçeve 

Programına dahildir ve 1 Nisan 2004’den beri AB’nin öğrenci değişim ve gençlik 

programlarına katılmaktadır. Böyle bir ülkenin sadece bir ekonomik partner ve güçlü orduya 

sahip bir müttefik olarak görülmesi, olgunlaşan demokrasisinin, gelişen medya ve sivil 

toplum inisiyatifinin, Avrupa’ya katabileceği sosyoekonomik ve kültürel değerlerin göz ardı 

edilmesi en iyimser ifade ile haksızlık anlamına gelmektedir. 

Peki, Türkiye’nin AB’ye bir tam üye değil de  “imtiyazlı ortak” olduğunu varsayarsak 

bunun AB-Türkiye ilişkilerine muhtemel etkileri ne olacaktır? Söz konusu sorunun yanıtı 

çeşitli açılardan aşağıdaki bölümde incelenmektedir. 

Her şeyden önce Türkiye’ye 1963 Ankara Antlaşmasından beri geçen süreç içerisinde 

sürekli olarak tam üyelik sözü verilmektedir. Ankara Antlaşmasının 28. maddesi oldukça 

açıktır “   Anlaşma'nın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşma'dan doğan yükümlerin tümünün 

Türkiye'ce üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye'nin Topluluğa katılması 

olanağını incelerler”12 . 29 Nisan 1997 tarihinde Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Türkiye’nin 

diğer aday ülkeler ile aynı objektif kriterleri tabi olduğunun altı çizilmiştir.13  Nihayet 11 

Aralık 1999 tarihinde Avrupa Konseyi Helsinki Zirvesinde Türkiye’yi aday ülke olarak ilan 
                                                
11 European Neighbourhood Policy: Strategy Paper, European Commision, Communication from Commission, 
COM (373) final, Brussels, 12 Mayıs 2004 (http://europa.eu.int.comm/worldenp/pdf? 
strategy/Strategy_Paper_EN.pdf) 
12 Ankara Antlaşması tam metni 
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/Turkiye_AB/AnkaraAnlasmasi.htm 
13 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği; “AB-Türkiye İlişkileri Kronolojisi” 
http://www.euturkey.org.tr/abportal/defaultcontent.asp?CID=1359&VisitID={6E32CDBC-6E4B-4A9E-84E3-
B8EAB20896BE}&Timer=81040,11 
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etmiştir.14 Görüldüğü üzere bu sürecin hiçbir aşamasında bir “imtiyazlı ortaklık”’tan 

bahsedilmemektedir, hedef tam üyeliktir. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel verilen tüm bu sözleri “içinde bulunulan şartlar 

altında verilmiş taahhütler” olarak değerlendirmektedir. Benzer şekilde Fransa Eski 

Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing Avrupa Topluluğu’nun 1963 yılında vermiş olduğu 

sözlerin meşruiyetini sorgulamakta ve Topluluğun o tarihlerde sadece ekonomik yönünün 

olduğunu savunmaktadır.15 Oysaki bu iddia AB’nin 1963’ten sonra Türkiye ile ilgili vermiş 

olduğu kararlar ile çürütülmektedir. 

Eğer Avrupa Birliği 1963’ten beri Türkiye’ye vermekte olduğu bütün sözleri bir 

kenara itecek olursa bu durum AB’nin yıllardır kurmuş olduğu prestij ve kredibiliteye ciddi 

zararlar verecektir zira kanunlara ve taahhütlere bağlılık AB’nin en temel özeliklerini 

oluşturmaktadır. Böyle bir durumun etkileri sadece AB-Türkiye ilişkileri ile sınırlı 

kalmayacak Doğu-Batı medeniyetleri arasında kurulmaya çalışılan dostluk ortamına da büyük 

zarar verecektir. Aşırı görüştekiler Türkiye’nin AB’den dışlanmasını bir koz olarak görerek 

medeniyetler çatışmasına zemin hazırlayacaklardır. Bu, AB’nin göz ardı edemeyeceği ciddi 

bir tehlikedir. 

Bilindiği üzere katılım sürecinde gerek Avrupa Komisyonu gerekse tüm Avrupa 

ülkeleri aday ülke üzerinde ciddi bir gözetim uygulamaktadır. Avrupa Birliği müktesebatının 

aday ülke mevzuatı ile uyumlaştırılması ve uygulanması aşamalarının tümünde aday ülke sıkı 

bir denetim altındadır. Türkiye de bu kapsam da pek çok reform gerçekleştirmiştir. Ölüm 

cezasının kaldırılması, Milli Güvenlik Kurulu’nun sivilleştirilmesi, Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri’nin kaldırılması, anadilde yayına izin verilmesi bunlara örnek olarak 

gösterilebilir. Tarama sürecinin ardından başlayacak müzakereler sonrasında Türkiye’nin 

oldukça ağır maddeler de içeren yaklaşık 100.000 sayfalık AB müktesebatını kabul etmesi 

gerekmektedir. 

Kuşkusuz dış politika da üyelik şartlarının bir unsurudur. Bu doğrultuda Türkiye 

Kıbrıs sorunun çözümü için İsviçre ve Belçika örneklerine benzer iki uluslu ve iki bölgeli bir 

federasyon önermiş, bu teklif Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından da destek 

bulmuştur. Annan Planı olarak bilinen bu antlaşma için Ada’da referandum yapılmıştır. Kıbrıs 

Türkleri antlaşmayı büyük çoğunlukla kabul etmiş Rumlar ise reddetmişlerdir. Türkiye’ye 

Ada’da çözüm için gerekli iyi niyeti göstermiştir. 
                                                
14 Presidency Conclusions. Helsinki European Council,10-11 Aralık 1999 
(http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/ACFA4C.htm) 
15 Valery Giscard d’Estaing, “A Beter European Bridge to Turkey”, Financial Times, 24 November 2004 
(http://news.ft.com/cms/s/263d9778-3e4b-11d9-a9d7-00000e2511c8.html) 
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Türkiye’nin bölge barışı için katkıları sadece Kıbrıs ile de sınırlı değildir. Türkiye, 

Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasların istikrarı için gereken her türlü gayretin içinde yer 

almıştır. Bunun yanı sıra bir NATO üyesi olarak Bosna ve Kosova’da lider rol üstlenmiştir. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununda Türkiye’nin arabuluculuğu 

kritik önem taşımaktadır. Türkiye Orta Doğu politikasınını AB ile benzer çizgilerde 

belirlemektedir. Bunun en son örneğini Irak Savaşı esnasında hava üslerini Amerika’ya 

açmayarak göstermiştir. 

Şimdi sorulması gereken soru şudur; Avrupa Birliği Türkiye’yi bir tam üye değil de 

bir “imtiyazlı ortak” olarak kabul ettiğinde Türkiye üzerinde önceki olduğu kadar gözetim ve 

denetim yetkisine sahip olabilecek midir ya da dış politika alanında Türkiye gibi jeo-politik 

önemi tartışılmaz bir ülkenin dış politikasını etkileyebilecek midir? Bu sorunu yanıtı 

kuşkusuz hayır olacaktır. Ancak burada önemle belirtmek gerekir ki Türkiye ne bu reformları 

sadece Avrupa Birliği istediği için yapmıştır ne de dış politikasında herhangi bir ülkeden 

direktif almaktadır. Türkiye tüm kararlarında ulusal çıkarlarını ve dünya barışını 

gözetmektedir. Bu bölümde belirtilmek istenen AB’nin Türkiye’deki reform sürecinde ve dış 

politikasında etki sahibi olduğudur ve Türkiye’nin AB’den dışlanması durumunda bu etkinin 

önemli ölçüde azalacağıdır.  

Tam üyelik sürecinde esas olan unsur söz konusu ülkenin kendi isteğiyle yani gönüllü 

olarak bir işbirliğine girmeyi kabul etmesidir. Bu da çoğu zaman bir ülkeyi yeni baştan inşa 

etmek kadar zor bir yüklenimdir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, özellikle 1999’tan sonra 

ister sağcı ister solcu ister liberal isterse muhafazakâr olsun Avrupa Birliği yolunda önemli 

reformlara imza atmışlardır.     

Avrupa birliği kuşkusuz bu reformların temel motivasyon kaynağıdır. Ancak imtiyazlı 

ortaklık teklifi ışığında Türkiye’den aynı motivasyonu beklemek oldukça iyimser bir beklenti 

olacaktır. Angela Merkel’in  “İmtiyazlı Ortaklık AB’nin Türkiye’deki demokrasiyi, hukukun 

üstünlüğünü ve ekonomiyi güçlendirmesi için olanak sağlayacaktır”16 sözü bu iyimser 

beklentiyi yansıtmaktadır. Reformlar devam etse bile aynı süratte ve verimlilikte 

gerçekleşmeyecektir. Bu da Türkiye üzerinde ekonomik, siyasi sosyal ve askeri menfaatleri 

olan AB için istenmeyen bir durumdur. 

Tam üyelik perspektifini kaybetmiş bir Türkiye Avrupa Birliği’nin sosyal ve 

toplumsal yapısına bağlanmakta eskisi kadar istekli olmayacaktır. Türkiye’de son yıllarda 

önemli ölçüde gelişen sivil toplum örgütleri, sendikalar, kadın hakları örgütleri, insan hakları 

                                                
16 ‘German opposition leader reiterates opposition to Turkey joining the EU’ Turkishpress.com, 1 Ağustos 2005 
(http://www.turkishpress.com/news.asp?id=67376) 
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idernekleri ve üniversite hareketleri dikkat çekicidir. Türkiye’de çoğulcu demokrasi, laik 

devlet düşüncesi, sürekli gelişen araştırmacı medya, batı tarzında eğitim ve dil öğrenme isteği 

ve istikrar arayışı her geçen gün gelişmektedir. Hızlı büyüyen ve iyi yetişmiş insan gücüyle 

desteklenen Türk ekonomisi AB Ortak Pazarına büyük canlılık getirecek kapasitededir. 

Tüm bu göstergelere bakıldığında Türkiye’ye bir “imtiyazlı ortaklık” önermek ne 

Avrupa Birliği’nin ne de Türkiye’nin çıkarına olacaktır. “İmtiyazlı ortaklık” önerisinin 

olumsuzlukları bunlarla bitmemektedir. Söz konusu olumsuzluklar ilerleyen bölümlerde 

anlatılmaya devam edilmektedir. 

“İmtiyazlı ortaklık” durumunda Türkiye-AB ilişkileri büyük bir ihtimalle eski yakın ve 

yapıcı halinden oldukça uzaklaşacak soğuk ve mesafeli bir hal alacaktır. Bu husus Dışişleri 

Bakanı Abdullah Gül tarafından da pek çok kere açıkça dile getirilerek bu teklifin “gayri 

meşru” ve ahlak dışı” olduğu belirtilmiştir.17 

İmtiyazlı ortaklığın getireceği soğuk ve mesafeli ilişkilerin geçtiğimiz yıllarda önemli 

ölçüde ilerleme kaydeden Türk-Yunan ilişkilerinde bir gerileme ya da en azından bir yerinde 

sayışa neden olacağını beklemek şaşırtıcı olmayacaktır. Benzer şekilde Kıbrıs sorununda 

kalıcı bir çözüm getirmek için Türkiye eskisi kadar gayretli olmayacaktır. Türkiye’nin 

Avrupa’nın güvenliği için askeri güçlerini kayıtsız şartsız istihdam edeceği düşüncesi de 

hayalciliğin ötesine geçemeyecektir. Türkiye dış ve güvenlik politikasını Avrupa Birliği’nin 

çıkarlarını göz ardı ederek sadece kendi çıkarları doğrultusunda belirleyecektir. Bilindiği 

üzere Avrupa Birliği Balkanlarda yaşanan gelişmeler sonrasında insani amaçlar için üye 

ülkelerin askeri olanaklarından yararlanarak bir kuvvet meydana getirmek istemektedir. Bu 

amacın gerçekleştirilebilmesi için ise NATO kaynaklarından yararlanması dolayısıyla 

1952’den beri NATO üyesi olan Türkiye’den de izin alması gerekmektedir. Türkiye ile tam 

entegrasyona girmemiş bir Avrupa Birliği’nin global bir güç merkezi olma yönündeki 

hedefine ulaşması oldukça zor görünmektedir. Zira Türkiye gibi Müslüman, laik ve 

demokratik bir ülkenin müttefikliği hem Balkanlarda hem de Ortadoğu’da istikrarın 

sağlanabilmesi için kilit önem taşımaktadır. 

Türkiye karşıtı politikacı ve yazarlar Türkiye’nin üyeliğinin AB’nin sınır güvenliğini 

sağlamayacağını aksine organize suç örgütlerine, İslami teröre zemin hazırlayacağının iddia 

etmektedirler. 

Türkiye Doğu ve Batı medeniyetleri arasında yer alan tek laik ve demokratik rejime 

sahip ülkedir. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği medeniyetler çatışması tezinin çürütülmesi ve 

                                                
17 ‘Privileged Partnership an İmmoral Offer’, Turkish Daily News, 31 Ağustos 2005 
(http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=22179) 
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Asya ile Avrupa medeniyetleri arasında sağlam dostluk köprülerinin atılması için çok büyük 

önem taşımaktadır. Zira gerek Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Müslüman azınlıklar 

gerekse diğer Müslüman ülkeler Türkiye’nin AB’den dışlanmasını ırkçılık ve Müslüman 

düşmanlığı olarak algılayabilir ve bu durum hiç istenmeyen olayların yaşanmasına neden 

olabilir. Dolayısıyla Türkiye’nin tam üyeliği İslami terörün yükselişine değil düşüşüne hizmet 

edecektir. 

Makalede şu ana kadar “imtiyazlı ortaklık” önerisinin dezavantajları Avrupa Birliği 

açısından değerlendirildi ve neden Türkiye’nin tam üye olarak kabul edilmesi gerektiği 

üzerinde duruldu. “İmtiyazlı ortaklık” fikri kuşkusuz Türkiye için de önemli sorunlar 

getirecektir. Aşağıda bölüm bu muhtemel sorunları ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. 

-Türkiye AB’ye tam üye olamamakla birlikte Avrupa Birliği fonlarından önemli 

ölçüde mahrum kalacaktır. Söz konusu fonların geçmiş genişlemelerde aday ülkelere yaptığı 

katkılar tartışılmazdır. Her ne kadar fonlar Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın kullandığı 

fonlar kadar cömert olmasa da yapısal reformların gerçekleştirilmesi için hala hayati önem arz 

etmektedir. 

-Bir başka ekonomik dezavantaj ise Türkiye’nin kaybedeceği doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları ve bu bunların yaratacağı istihdam olanaklarıdır. Bilindiği üzere AB-

Türkiye arasında tam üyelik olmaksızın kurulan Gümrük Birliği yabancı sermaye 

yatırımlarını ülkeye çekmekte oldukça yetersiz kalmıştır dolayısıyla kurulacak bir “imtiyazlı 

ortaklığın” benzer bir etki göstermesi kuvvetle muhtemeldir.  

-Tam üyelik perspektifi Türkiye için bir model teşkil etmesi itibariyle reformlar için 

bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Bu perspektifin ortandan kalkması Türkiye’nin çıkarına 

olan bu reformların uygulanmasında bir gevşekliğe yol açabilecektir. Başka bir deyişle, Türk 

halkına tam üyelik olmaksızın Avrupa Birliği’nin birbirinden zorlu koşullarını kabul ettirmek 

çok güç olacaktır. Özellikle ticaret sektöründe faaliyet göster firmaların Gümrük Birliği 

ardından yaşadıkları güçlükler göz önünde bulundurulursa böyle bir “imtiyazlı ortaklık” 

teklifini kabul ettirmenin ne kadar zor olacağı açıkça görülmektedir. 

SONUÇ 

Avrupa Birliği Türkiye ile 3 Ekim 2005’te müzakereleri başlatma kararı almıştır. 

Böylelikle AB, Türkiye’yi bir tam üye olarak görmek niyetini açık ve geri dönülemez biçimde 

ortaya koymuştur. Bu noktadan geri adım atmak Avrupa Birliği’nin kredibilitesine ve 

güvenilirliğine ciddi zarar verecektir    

          Tam üyelik müzakerelerinin en iyimser ifade ile 10 yıl süreceği 

öngörülmektedir. Eğer Türkiye yeterli performansı gösteremezse müzakerelerin her zaman 
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kesilmesi ya da askıya alınması mümkündür. Ayrıca Avrupa Birliği’nin gerekli gördüğü 

hususlarda Türkiye’ye kalıcı sınırlamalar getirme hakkı saklı tutulmuştur. Dolayısı ile Avrupa 

Birliği Türkiye’nin tam üyeliğine ilişkin tüm ipleri zaten elinde bulundurmaktadır. Böyle bir 

durumda hala ‘imtiyazlı ortaklık’ gibi tekliflerin gündeme getirilmesi en hafif ifadesiyle 

ciddiyetsizliktir. 

   Türkiye karşıtları tam üyeliğe engel çıkarmak için pek çok argüman öne 

sürmektedirler. Avrupa Birliği’nin hazmetme kapasitesi, ekonomik, kültürel, dinsel, coğrafi 

farklılıklar, Avrupa kamuoyunun Türkiye karşıtı görüşleri, yoğun göç korkusu gibi nedenler 

bunlardan bazılarıdır. Bunlar çoğu geçerli argümanlardır ancak bugünün şartlarıyla 

değerlendirilmektedirler. Müzakere sürecinin sonunda gerek Avrupa Birliği’nin gerek 

Türkiye’nin bugünkü durumlarında kalmayacakları açıktır. 10 yıllık süreç içerisinde 

Türkiye’nin kat edeceği mesafe göz ardı edilmemelidir. Bunun en önemli kanıtı geçtiğimiz 5 

yıl içerisinde yapılan reformlardır. 

  Netice olarak, Avrupa Birliği mutlaka bir seçim yapmak durumunda kalacaksa bu 

“imtiyazlı ortaklık” ile tam üyelik arasında bir seçim olmamalıdır. “İmtiyazlı ortaklık” hiçbir 

şekilde tam üyeliğin bir alternatifi değildir. Doğru seçim Türkiye’yi Birliğe tam üye olarak 

kabul etmek veya kapıları tamamen kapatmaktır.  

“İmtiyazlı Ortaklık” teklifi Avrupa Birliği literatürüne geçecek içi boş bir kavram 

türetmesinden öteye geçmemelidir.     

 

  


