
Önsöz

A
vrupa Birli¤i ile tam üyelik müzakerelerine bafllang›ç Türki-

ye aç›s›ndan bir dönüm noktas›d›r. Bu ayn› zamanda AB

aç›s›ndan da bir dönüm noktas›d›r. Türkiye kendi gelece¤ini AB

içinde flekillendirme iradesini sergilerken, AB de Türkiye gibi bir

ülkeyi kendi gelece¤inin bir parças› yapma tercihinde bulunmak-

tad›r. Böylelikle k›rk y›l› aflk›n bir iliflkinin nihayet son evresine

geçilmektedir. Ancak bu uzun süreye ra¤men, iki tarafta da bir-

birini eksik veya yanl›fl tan›madan kaynaklanan bir bak›fl aç›s›-

n›n varoldu¤u görülmektedir. Oysa ki art›k iç politikaya malze-

me olmas› amac›yla yap›lan yorumlar›n ötesine geçip, daha so-

mut ve gerçekçi analizlerin yap›lmas›n› sa¤layacak bilgi birikimi-

nin oluflturulmas› elzemdir. Zira bundan sonraki sürecin iyi ida-

re edilebilmesi ve baflar›ya ulaflt›r›lmas› ancak bu flekilde müm-

kün olabilecektir. Nitekim geçmiflte bu tip yaklafl›mlar›n baflgös-

terdi¤i ve hatta hakim oldu¤u en bariz örnek, AB-Türkiye bütün-

leflmesinde bir önceki dönüm noktas› olan Gümrük Birli¤i’dir.

Ülkemizde Gümrük Birli¤i ile ilgili olarak ifade edilenler, genelde

siyasi puan kazanma gayesine yönelik olup, ekonomik do¤rula-
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r›n ço¤u zaman göz ard› edildi¤i yorumlara dönüflmüfltür. Bu yo-

rumlar›n bu derece zemin kazanmas› ise Gümrük Birli¤i gibi bir

bütünleflme modelinin dile getirilen sak›ncalar›n›n ötesinde ne gi-

bi faydalar sa¤lad›¤›n›n yeterince anlat›lmamas› sayesindedir.

Türk kamuoyunun, en kapsaml› bölümü Gümrük Birli¤i’nin ge-

niflletilmesinden ibaret olan tam üyelik müzakerelerine bafllar-

ken, farkl› bir yaklafl›ma haz›rl›kl› olmas›, önümüzdeki dönemde

ister istemez karfl›lafl›lacak olan zorluklar›n kamuoyuna ra¤men

de¤il ama kamuoyu deste¤i ile afl›labilmesi aç›s›ndan zorunludur.

Bu kitap Türk kamuoyunun AB’ye tam üyelik süreci ve bu

sürecin muhtelif boyutlar› hakk›nda do¤ru bilgilendirilmesi ama-

c›na hizmet etmeyi hedeflemektedir. Bu boyutlardan ilki teknik

boyuttur. Kitab›n bafllang›ç bölümü Türkiye-AB iliflkilerinin ve

AB’nin geniflleme serüveninin k›sa bir tarihçesine ayr›lm›flt›r. ‹lk

bölümde AB ile tam üyelik müzakerelerinin teknik aç›klamas› ya-

p›lmakta, müzakerelerin ne demek oldu¤u, neleri kapsad›¤› ve

nas›l haz›rlanmak gerekti¤i aç›klanmaktad›r. ‹kinci bölümde ise

ekonomik bir analize yer verilmektedir. Bu bölümde, Gümrük

Birli¤i ile bafllayan ve Tek Pazar’a girifl ile devam edecek olan AB

ile bütünleflmenin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri incelen-

mektedir. Kamuoyunu kazanma bafll›¤›n› tafl›yan son bölümde

ise, AB ülkelerinde Türkiye’nin tam üyeli¤ine itiraz eden kesimin

argümanlar› incelemekte ve de¤erlendirilmektedir.
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