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TilRKIYE AVRUPA BiRLi(;i KONUSUNDA !'<t:Yl
SE\'MICLIDIR?
Erhdn AS/.A/VOGUf
Sadullah t:;ELiK'•

Out:
Bu rabtma TiJ.rk halkmm AB konusundaki tercihini anlamaya y(}nelikrir,
Sonurlar Temmuz ~ Arallk 2005 ddneminde her ay 704 ki4i ile yaprlan bir
anket falwnasma dayanmaktad1r. Benzer bir(ok <;ail$mada oldugu gibi,
burada ulajlian teme1 sonu~·lardan birisi Tiirk haiktmn vogunlug<tnun AB
ile tam iJ.yeligi desteklemesi ya da tercih etmesidir. Bu oran 6 ay boyunca
yapdan anketlerde yti.zde 50 ile 65 arasmda se:yretmiytir. AB ile TUrkiye
arasmda gerginligin en yiiksek oldugu dOnem!erde tam iiyelik istegi yiizt}e
50'lere gerilerken, mUzakerelerin resmen ~ladlftt diinemde bu oron yti:tle
65'e pkmt5ttr. "Tiirkiye AB iiyeliftinden vazgermelidir'' diyen ya da bu
liyelige kar$t qtkanlartrt oram da siiz konusu diinemde yauk 35 ile yii<.de 25
arasmda seyretmi$tir. Tiirkiye- AB acysuterinin gergin oldugu diJnemlerde
ylizde 35 'e pkan oran olduk{'a yiiksek bir rakamdtr. Bu verilerden
ul[l$ttg1m!Z genet bir somt{·, TUrk halkmm AB'ye yakla~1mmda ciddi bir
esneklij!in olmaSidtr. Tiirkiye -·· AB arasmda siyasi gerginlijjin olmmilgl,
ili$kilerin iyi devam ettigi ddnemlerde destek artmaktadtr.

Anahtar Kelimeler: TUrk halkrrnn AB tercihi, AB iryeligi, Ara§tuma
Abstract:
This article aims at llJ'ldersumding the preference of Turkish citizens on
European Union (EU). The results depend on a survey conducted each
month with 704 subjects during the six nwnth period between July·
December 2005. As in previous studies, one of the fundam.entaJ findings is
that the majority of Turkish citizeru support (or prttfer) EU membership.
This support has varied beh'.·een 50 and 65 percent. During the perWds
when the relationship berween EU and Turkey has been. strained, the
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Stipp(m has de<lined to 50 percent. During tlw smrt of rhe officint
negotiations, the support has increased 10 65 percent. The rate of subjec~s
who have declared rhat "Turk£) slwuld giv.: up EU membership,. or who
were against EV membership haH! been benveen 35 to 25 percent during

the similar periods. The rate of 35 percent who are against during the
strained rdmionship period seems ra(her high. One main result we obtain
from the d(l!a is that Turkish tit hem' support for the EU membership

displays considerable e!t-utkity. Th.e suppor! for EU membershl)J increases
during the periods when the relationship between Turkey and EU is smooth
and rhere i:;, no; political 5!rt'sS.
Keyword~·:

Preference of Turkish citizens on EU, EU membership,

Survey

1. Giri~
Hata pay1 zaman zaman ytikM:k olsa dahl anketler toplumlarm <;e~itli
konulardaki egilimini yans1tan Onemli btatisriki veri!erdir. Y6nterni a~tk,
Qrneklemi yeterli olan bir anket -;al!*mast dikkatli incelenirse ilgili konnda
Dnernli ipu~lan verebilir, Bu valt$f03, Tiirk toplumunun Avropa lli1li@.
{AB) iiyeligi knnusundaki yakl~urnnt Ol.ymeyc .yal!$<1n bi.r anket
~ah?mas1mn son~lann1 de~erlendirrnektedir,

Tiirk.iyc'nin yaktn siyasi ve ekonomik tarihinde AB iiye!igi konusu
gittik!;e daha fazla yer kaplayan bir konu ohmya ba7Jamt7ttr, Bu durum.
1996 y1lmda AB ile b~layan gilmriik birligi ve 1999 ythnda Tlirkiye'nin
AB'ye w:.n liyelige aday Ulke olarak kabul edilmesiylc ba~layan ~i.irecin
dogal bir uzanns.tdtr. 3 Ekim 2005 tarihinde Ttirkiye'nin AB ile resmi
miizakcreler.:: b&ijlarna>.tyla Tiirkiye'nin ekonomik ve siyasi gi.indeminin ba~
konolanndan birisl ohnay1 yakm ve uztm dOnemde- de siirdUrecektir. Bu
sOre~ bir yandan teknik dUzeyde dcvam ederken ya da d-Jraklarken
toplumun tiyelige yakla~tml degi9cbilecektir. Aslmda topfumun nlgt!arnaSl
ve yakla~JmJ, d6nilp do1a~tp slirecin giditjatlm belirlemedc en iinemli
parametrelerden birisi olacaktir. To!)lumun algtlamasau Oli;en ;:mketler bu
at;Jdan da .:;ok Onemlidir.

Bu ;;:1l!]ma, CNBC--.e- televizyon kanah i:xin ha:mlandn Tilketlci Gtiven
Endl!hi .anketine kat1lanlara TUrkiye'nin AB Uyeligi ile ilgili 6 ay boyunca
ila\'e olarak sorulan bir sorumm degerlendirilmesine dnyanmaktadtr.
Ankette sorulan i!ave soru "Sizcc AB konusunda Ti.irkiy~ neyi se~melidir?
AB i!c olan ili~kilerinde wm uye!igimi sevmelidir" {)zel Stattiyii mti tcrcih
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rttnelidir?
Ya da AB i.iyeliginden tarnamen vazger;ilmeli rnldir?"
jeklindedlr. CNBC~e Ttiketici Gtiven Endeks.i l;;in yaptlan ankette her ay
furldye genelinde 704 tiiketiciye telefon ile 5 soru sorulmaktad>r. Bu
~~ma i;;in kullamlan soru altt ay boyunca Temmuz-Araltk 2005
'ooneminde bu ankete kutllanlara sorulmm;tur. SOz konusu dOnem AB'nin
.TUtkiye ile mtizakerelere b~layJp bll$!amama karanm verdigi Ekim aytm
)apsamas1 ncdeniyle de ayn bir Oneme sah.iptir.
<;ah~ma

da Oncelikle bu tiir anket '\al~malannm AB ve Tiirkiye'deki
omekleri verilmektedir.
Daha sonrn, bu '\ah~mada kullan1llin anket
baklanda detayh bilgi venlmekte ve wnu~lar sunulmaktad1r. Son bOWmde
ise son~lar degerlendirilmekte ve benzer anket '9alt~malanmn sonw;lanyla
k~1a~unhnaktadJr.

l, Anket <;ah~nudart Literatiirii
Vzun bir ge~mi!}C sahip olan Tiirkiye-AB il~kilerinde TUrkiye art1k nillai
amay olan tam tiyelik yoluna ginni~ butunmaktad1r. Bundan dolayt
TUrkiye' nin AB ile ortaya "\Ikacuk ortakh&l bin;ok: konu ba!}hgt altmda
detayh olarak incdenmektedir (<;ayhan, 2003; Turgutlu, 2003; Sklias ve
Posporelis, 2003; Bactk ve Aras, 2004; Eken, 2005)" Daha Onceleri sadecc
toplumun bem bir kesimi tarafmdan yakmdan izlenen bu ortakhk
konusunda artlk her Ttitk vuianda~mm dii~tinceleri <:inem kazanmi-'1
bu{unmaktadtr ve <;aha {2005) val!~mal>mda at;ik;:;a \·urgulanmaktadtL Bu
baglamda Tiirkiye'nin ve Tiirk insanmm AB'ye ba~trun ~e..,itli faktOrler
tarafmdan etkilenmesi ve ilerleyen zamanda t;e~itli a(j;tlardan degi~iklik.lere
ugramas1 g;urttct olmayacakt!r. Bunu incelemek amac1yla son y1Harda
Tiirk insanm AB'ye bak1~1m i:Ht;meye o;;:ah~an anketlerin say1s1 artmaya
ba~larm~tlr. Bu yalt:"?ma1an b~UJhca AB'de yapllan yah~malar ve TUrkiye
kOkenli ~ah?malar diye ikiye ayuabiliriz.

2.1 AB'de yaptlan anket ~all~malan
AB' de yapi!an anket ~;alt§malarmm en uzun zamand1r yapdan1
Eurobarometre kamuoyu ar~urm.alandJr. Avrupa Kornisyunu destekli olan
Eurobaromctre ara~tmnalan 1973'ten beri he.r yll 2 defa (ilkbahar ve
sonbahar) yapllmaktachr. Bu ara~Urma olduk;;a gerri~ kapsaml1 o!up Ocak
2006. da ilk sonu~lan yaymlanan en yakm tarihli Qah~ada 30 iilke
kamuoyu egilimlerini 6lt;meyi ama9l3ml!?tlr (Eurobarometer, 2005b). Anket
>;alJ§mamrun tarihlerini dikkate alarak,en son yaymlanan ild Eurobarometer
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(Euroba.rometer, 2005b ve Eurobarometer, 2005a) sonw;lann
1
Ozetlemenin uygun o1acat{lm dii~\ini.!yoruz.
Eurobarometre'nin, h:m 63 (2005a) hem de 6~ (2005b) saYlh
ata'?hrmalannda Ti.!rktye de , t?P~U: l005 deockle- )'UZ, ~iize gOrii~me
yaptlarak anket geryekle~tmlim~ttr,
Eurv?arometre nm 63 sayth
ara~tlrmasmda anket <;ah~mast 12 Mayts - 5 ~~~ran 2005 tal'ihleri arastnda
yi.i:z yilze g6rU1melerle yapllml$ olup mhm sonu):lar Eyhil 2005'te
yaymlanmJ~tlr. 64 sayl11 Eurobarometre artH;>tlrmasmda ise anket <;ab~mas
1
14 EkJm- 7 Kas.tm 2005 tarihleri arasmda gen;ekle~tirilmi~tir.
63 saytb amijtlrmada denek!erin ylizde 5l'inin erkek oldugu, 64 saytlt
ara$tnmada is.e deneklerin kadtn-erkek olarak e~tt oldugu ortaya
~tkmaktadtr.
Bir diger Onem!i kriter obm ya$ baktmtnd:m her ikl
ara;;tmnada anket yapdan ki~ilerin ytizde 61'sinin 15-39 Yfl!]lannda oldugu
geri kalamn ise 40 y~mdan biiyUk oldugu gt'>tiilmektedir.
'

Eurobarometre ara$tlrmasmda Tfirkiye'nin AB iiyeliti lle ilgili olarak i.ly
soru dikkatimtz.i .;ekmektedir.
Buniardan ilki soru QA8b'diL Bu ~oru "Genel olarak dii~iindOgiiniiz.de
Tiirkiye'nin AB UyeligL:' dedikten wnra se.;enekler olantk l) iyi bir ~y
olur, 1) K6tti bir §ey olur, 3) Ne iyi, ne k5tli bir $C) olur, 4} Cevap yok
sunmaktadiL Bu soruya verilcn cevaplarda 63 ile 64 say1h ar.a..~tmnalarda
.;iyi bi1 ~e:y olur" diyenlerin :-:aytst ytizde 59' dan yilzde 55'e dti~~U~. "kOtti
bir ~y otur" diyenler:in saytst da ytiztle 20'den ylizde 15'e inmi~tir. Bundan
dolayt "'kararstz kalan" ve ··cevap vermeyen'' deneklerin toplam1 ise yilzde
20· den yiizde 30'a yiiksclmi~tir Bu dururn 2004 ythndun 2005 :yllma dogru
TUrk halkmda AB i;;in artan oJumsuzlukun ilk bulgulanndan biri olarak
de#;erlendiri lebil ir.

ikinci dikkate almabilecek soru QA9b'dir. Bu soruda "Her }eyi g0z
Oniinde bulundurdugunuz.da, Tiirtdye Avrupa Birligi'ne i.iye olmakla fayda
sagla.r m1, yoksa :c.aglamaz rm? " diye sorulmakta ve se<;enelder olamk l)
Evet, 2)llaytr, 3J Ce-vap yok bulunrnaktadtr. Bu soruya hem 63, hem de 64
Saylh ara~t1rmada denekferio ytiz.de 68'i olumlu ybnde cevap '<'enni;nir. Bu
sonu-r TUrk halkmta Avrupa Birligi'ne- t.iye!igi yararh olarak gdrdti(i;iir:ti
ortaya koymaktad1r.

Etuobawm.::tre ara~tm:nalan kapsammda ::;on olaral2005 y!Jwda eklenen
44.12 no'lu soruyu incelemek .yalt$man11z ay1smdan 6nem ta.)Itnaktad1r. Bu
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__ soruda. •'Ttirlciye'nin geJecekte AB.nin bir p~ast oJmasmdan yana nu
oJurdunuz yoksa buna k~t m:t ¥1kardmu:r dlye sorulmaktadtr, Bu soruya
64 s,aydt ar~tmnada dcneklerin ytizde 75'i ')ana olurdum", yUzdc 12'si
"'Kar~t olurdum", ve y!.izde l3'U de "cevap yok" yamnm vermi~tir. Bu bulgu
ist Tiirk halkmm Avrupa Birligi'ne altematif gOrmedigi yakla~tmtm
desteklemektedir.
AB destekli yaptlan yakm tarihli ankct ~ah~malanndan bir dii!;eri
Marshall Fonu ta:rafmdan gcn;ekle~tirilen ve ''Transatlantik Egilimler'' ismi
a1tmda yaymlanan ara~tmnadtr. Tlirkiye bu ~ah~ma kapsamma 2004
ytlmda ahnnu~ur. Dolaytsiyla Tiirkiye'yi i~eren 2004 ve 2005 tarihli ild
remel ar~ttrma bulunmaktadu. 2005 ythnda TUrktye'de yap1lan ~ah~ma 30
MayJs -17 Haziran 2005 tarihlerl arasmda 1021 denekle gen;ekJ~tirilml~tir
(Tran&atlantic Trends, OvcrYiew, 2004~ Transatlantic Trend'>, Tilrk:ce,
2005a; Transatlantic Trends, Tiirk!1e, 2005b).
Bu ara~tmna kapsamtnda kullamlan 18 no'Iu soru (jllh!}mam:tz at;tsmdan
son derece Onemlidir. Bu soruda, "Genel olarak Ttirkiye'nin Avrupa Birtigi
Uyeligi hakk:tnda ne dil~onuyorsunuz?'' diye sorulmaktadlf.
Cevap
~nekleri olarak, "lyi olur'', "KOtfi olur", "Ne lyi, ne kOtii olur'\ ve
"Bilmiyor/Reddedildi~' bulunmaktadu.
2004- yt1mda ~:.-evaplar az Once
belirtilen seyenekler strasiyla yiizde 73, yiizde 9, yUzde 13, ve ytizde 6
oramnda iken, 2005 ydtnda yOzde 63, yiizde 17, yiizde 17, ve yiizde 4
olarak. g~kle$mi~tir. 2004 yllmdan 2005 ytlma gc~l:?te deueklerin A vrupa
:Birligi'ne bakl;,;mda ortaya 10kan olums.uzluk Eurobarometre ~ah~astru
dogrular ~ekilde bir kez. daha ortaya ytkmaktadir.

2.2 Ttirkiye'de yaptlan anket ~~malan
Tfukiye'de yapdan ank.et ~t~malan.mn en yakm tarihlisi Dartan et. al.
(2004} tarafmdan hazulanan ~tmnadtr. Bu ~ah~ma 1 Nisan- 30 Nisan
2004 tariWeri arasmda ge~ek:l~tirilmi~tir. Eurobarometre bemeri bi.n;:ok
sorudan olu§an ankct temsilen rastsal olardk ~ilen 886 Marmara
Crniversitesi tlgrencisine uygulamm~tlf.
Bu t;ah~mada kullanllan bir 5oru bi1.im ~talt?maauz He do£;rudan
ilimilidir.
Bu soruda ogrencilerln TUrkiye'nin AB iiyeligine bakl~1
incelenirken, "Ttirkiye'nin AB'ne girmesini destekliyor musunuz? Neden?"
denilmektedir. Bu soruda deneklerin ytizde 68'i "Evet'', yOzde 21 'i
"Hayu", ylizde 1O'u "Fikrim yok", ve yiizde l 'i "Cevap yok" ~eklinde yamt
venni~lerdir.
·
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Tiirkiye'de yap!lan bir diger anket

yah~rnast

'
Ttirkiye Ekonomik ve

Sosyal Ettidler Vakfi (TESEVJ tarafJUd<m destek!enen ve yaymlanan

<;arkoglu e!. aL (2002)

ara~t1rma.sJd1r.

Bu

JYllh~mada

l7 ilde 3060 denck i!e

anket yaplltnl*ttr. Ankete kat1lan deneklerin kadm-rrk:ek o!arak e~it oldugu
ve 18··34 ya~ aras-mda ytizde 52'sinin bulundugu, gcri kalanm da 35 ve

yukan ya$1arda oldu~u

gl)riiimektedi~.

i

Bu tmkette "Buglin Tttrkiye'nin .t\B'ye tam iiyeligi hakkmda bir

I

j

halkoylnmas1 yaptlacak olsa, siz Ttirkiyc'n!n AB i.iycligi i<;in mi, yoksa i.
bunun kaf$lSmda mt oy kuUamrdtmz'J" diye sorulmakta,hr. Bu somya,
denek!erin yilzdt> fr:l'U olur:;tu gOril? bi!diml.en, y:.izdc 30'u olmnsuz, yUZt.ie i
6's1 ise fikir belirtmemi$fir.

j

Sonu~ olarak, daha Once yaptian anket 9alu,;malannda TUrk halktntn AB _l
iiyeligine gene! ofmak ofumlu yakla'):ttgt fakat ~on dOnemlerde bu egilimde '!
bir miktar gerilernc oidugu .sOylenebilir,
J~'

3. <;:ah!,inta YOntemi
<;ah~matruz CNBC-e televizyon kanalt ic;in haz1rlanan Tiikz;tici Gtiven
Endeksi anketine katJlanlara Tiirkiye'nin AB tiyeligi ile ilgili 6 ay boyunca
iiave olarak sorulan bir sorunun degerlendirilmesinc dayanmaktachr.
CNBC-e Endcksi yOntem ofnrak ABD'de Michigan Omversitesi taraftndan
yaymlanan TUketici Giiveo Endeksini Ornek almak:.adtr, ancak endeks
sorulan Tilrkiyc ko~ullanna dahu uygnn hale getirilmiqtir. Endeksi
olu~turmak irrin ankete katllan Wketkilere a~agtdaki sorular sorutmakcadtr:

1) Bugtinlerde ekonornik a9tdan ne dummda oldugunuzu
Ugrenmek istiyoruz_ Bh ytl Oncesine gOre sizin (ve sizinle beraber
olun aitenizin) durumu dnha m1 iyl, daha m1 ktitil. yoksa aym m1?

~EJ

p..,ana ~~

fu:;;;J

j'ik!i;;;)'Okj

2) Gt--lcceM,e bakt!ibrnzda, OntlrnULdeki bir ytlda sizin ve
ailenizin ekonomik a\1dan daha iyi, daha k6tii ya da ayru durumda
olup olmayacag1 konusunda ne dil~UnUyorsttnu71

~jJ

DahaK6~~

fu!i!j

~J.kn~.~

3) Bir ay 6ncemne gdre Ttirkryc ekonomi::>inin durumuna
nedir?

ili~kin gOr~?iinGz

~l:t.~

[Qaha KOtLii
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4) Sizce Oniimilzdeki 12 ay t~mde Tiirkiye ekonornisi daha rnt
iyJ, daha mt kOtii oJacak, yoksa ayru m1 ka1acak?

\Qaha tyij

l!laha Kilt~

~

!i'liffill;Yo~

5) Sizce i~inde bulundugumuz diJnem, teJevizyon, buzdolabJ,
mobilya gibi dayamkh tUketim maHan lle konut, ya da otomobil
almak i~in iyi mi kOtii mU?

I;
I'_1

[!Xi]

Kot~

fikrim YoQ

GOrUldUgti gibi sorulardan ilk tkis.i, !Uketkinin daha ~:tok ki~isel
durumunu ve- beklentilerini yansltmakt&hc Bunu takip eden iki soru
TUrkiye ekonomisine ili$kin beklentilerini anlamaya yilneliktir. Son soru
ise ttiketicilerin ~u andaki harcama egilimlni Olymeyi amaylamaktad1r.
Endeksin Omeklemi her ay 704 kl{;iden olu§maktadtr. Anket telefon
goru,meleri yoluyla yaptlmaktadtr. OmekJem, bulunulan meka.n, ya$ ve
cinsiyet olarak TUrk tiiketidsini yamatacak ~ekilde oh.J~turulmaktadJr. Ay
iyinde olu~n bek1enri1erin homojenfigini suglama.k amactyla, telefon
gOril!jmeleri ay i.;ine yayllarak ge~kJ~Iirilmektedir. Ornekfemin 704 gibi
bir rakamdan olu~mas1 telefon gOril~melerinde uygutanan bilgisayar
programmm teknik ihtiyacmdan kaynaklanmaktadrr.
Omeklemi olu~turan ve yukanda bahsedi1en kriter!er anketin
yorumlanmast aytsmdan son derece Onemlidir, Kriterleri k1saca tamtmak
istiyoruz. Ttiketimdeki belirleyicilik dillite ahnarak ankete kablanlann
yUzde 70'i Ankara, istanbul ve izmir olmak Uzere btiyilk $Chirlerden
se~ilmektediL
Geri kalan ytizde 30'lulc OOltim Ttirkiye'nin tamarmm
kaps.amaktad1r. Yine tiiketiindeki belirleyicilik dikkate ahnarak, ankete
katllanlann ytizde 60't36-55 ya~ grubundan se~tilmi~tir. Kalan ylizde 40.hlc
001!1m ise 18-35 ya~ grubundand1r.
Cinsiyet kriteri ise e~ir olarak
da~lmwttr. Ankete kahlanJarm yi..izde 50'~t bayan. ytizde :50'si ise crk.ektir.
Endelcsin guvenilirligi aylstndan yaptlan blr uygulama da ankete kat! Inn 704
k.i~inin yUzde 50'sinin her ay yenilenrnesidir. Her iki ay sonunda endekse
kattlanlar tamamen yenilenmi~ olmalctadlr. Buradaki a.ma';. ti.iketicilerifl
tutarhhk ugruna verecekleri cevapJardakj sapmay1 zaman i<;i:nde yok
etmektir.
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Sonu~ olarak, ankette her soru iyin verilen iyimser ve kOtiimser yanttlar

araswdaki farklar endeks haline getlrilmekte ve e~it olarak
aguhklandmlarak Ttlketici GUven Endeksine ula~tlmaktad!r. l~te bu be~
soruluk ankete THrkiye'nin AB iiyeligi ile ilgiH 6. bir soru Temmuz ~ Arahk
2005 dtlneminde Have cdilmi~tir. SOz konusu 6. wru a~aj:!)daki gibidir.
Soru 6; Sizce Avrupa Birligi konusunda Tlirkiye neyi

se~melidir?

[am Uy~iik] KJ~~isiilii l',[l~den Vaz~lldl; fikrirn Yo~
Bu soru

i~,;in

de

C~BC~e

T:iketici Giiven Endek...,inde kullamlan ayn1

ktiwderle her ay 704, alh ay boyunca 42:24 kl~iye anker yap1lmt$t1c

4. Ankct Sonu'tlan ve Th:gcrlendirmesi

Daha Once'de vurgulandt£:t gibi TUrk halkmm AB konusundaki tercihini ~
Olyrneye yal1~an bu anket Temmuz -Arahk 2005 dOneminde yapth111$tlr.
Bilindigi gibi AB Arahk 2004 tarihinde Tilrkiye ile milzak.erelcre ba$1ama 1
karan almt;sttr. Belli ko;;ullar alunda rntizakereye ba9larna tarihi olarak da 3 '1
Ekim 2005 belidenmi:?tit.
3 Ekim tarihinde mlizakerelerin resmen {j
ba$btnast i\in AB'nin 5on karanru vermesi gerekiyordu. 3 Ekim tarilrine -'l
kadar da bu k(mudn bir netlik Qlu~mamt~h. Fakat bu tarih yaklru,uk~a
Tiirkiye ve AB'den yap1fan ka~lltkh apklamalar ve baz1 siyasi geli~eler
TUrk ve AB kamuoyunun algilarrumm dogrudan etkiliyordu. DolaylSlyla,
anketin yap1ldlltf dbnem somut geti:;.melerin alg1larnalan ve dil;:iinceleri
nastl etkiteyebildigini gOstennesi a~tsmdan da Onemlidir.

Anketin toplu

sonu~lan

Tablo·l 'de

sunulmu~tur.

Tablo'da Hk dikkati

((eken nokta Tlirkiyc'de t;o~unlugun AB ile tam ilyelikten yana olmai>tdlr.
!kind biiylik grup ise TU:rkiye'nin AB ile iiyeligine kaf$I ~tkanlard1r. Bu iki
g6rii5 mplamtn ynkl<151k ytiu:ie 85'ioi olu~turmaktadu'. Kalan ytizde 15'1ik
grop ise "Ttirkiye'nin AB'ye Ozel statu i!e tiye olrnasmt isteycnler ve fikrim
yok" diyenlerdir. ikin<'i tinemli nokta l&e "Tam ilyelikten" yana olanlann
Ekim aymda en yilksel noktaya o;JkmaSidu.
Tabfo ·1 Slzte A:i.fROmJ&UOda Tilrkl:te Neyi S~mefldlr ?
EKiM05

li i

"Temmuz ay; ankeilerinde ''Fikrim yok" ser;enegi bclunrnuyon:iu.
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Soruya verilen yamtlara oransal olarak bakttgtmtzda durum daha
Tabla -2'de gOriHdi.igti gibi "Tam tiyelik" isteyenlerin oraru
minimum yllzde SO'ye Agustos aymda geriledikten sonra Ekim aymda
yiizde 65'e t;tklyor. Agustos ayt, Fransa ve Avusturya ba~ta olmak tizere
AB'li siyasilerden ve kamuoyundan Ti.irklye haklanda r;ok olumsuz
mesajlann geldigi, Ttirk htiki.imetinin de buna sert kaqtltklar verdigi bir
dOnemdi. Bu durumun anket sonur;lanna yanstdt~ru g6ri.iyoruz. Ekim
aymda miizakerelerin resmi olarak b~lamast ve somut bir adtm attlmast
Ti.irkiye'deki bakt~t ciddi bir;imde pozitife dOndiinnii~ gOriiniiyor. Daha
sonra konunun giindemden yava~ yava~ dti~mesiyle tam iiyelik diyenlerin
oram iki ay i~inde yiizde 55'e gerilemektedir.
netle~iyor.

Table -2 Sizce AB Konusunda TUrkiye Ney[ S~melldlr ?(%)

I

Bahsettigimiz nedenlere bagh olarak ''Tiirkiye AB'den vazge~melidir''
diyenlerin oram ise yiizde 34'1erden Ekim aymda yiizde 25'e kadar
geriliyor. Daha sonra tekrar yi.izde 29'a t;tklyor. Daha di.i~iik oranh o]sa de
''fikrim yok" diyenler ile "Tiirkiye AB ile Ozel statiili.i bir ili~ki i~inde
olmal!dtr" diyenler de Ekim aymda en dti~iik seviyelerine gerilemi~tir.
Tiirkiye'nin Ozel statiiyii hit;bir ~ekilde kabul etmemesi gerektigi ~e~itli
kurumlar ve siyasi partiler tarafmdan Sik Slk dile getirilen bir durumdur.
Anket sonu~lan da Tiirkiye'de Ozel starti isteginin destek bulmad,gml
g6stennektedir. Yine de yiizde 5 ile ytizde 9 arasmdaki oranm ~ok dii~iik
olmadtgmt belirtmekte fayda bulunuyor.
Anket kriterlerine gOre elde edilen daha detayh veriler de ilginy sonuylar
vennektedir. Tablo-3 biiyi.ik ~ehirlerde oturanlann AB tercihlerini
gOstennektedir. Toplam anketin ytizde 70'ini olu~turan bu Orneklemin 6
ayhk trendi yukanda verilen genel sonur;lara oldukya yakmdtr.
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Bunun!a birlikte, bUyi..ik !?eh;rlerde ot.:ranJann AB'ye .tam iiyel'k_ _- _

isteginin daha fazla oldugunu :sOylerr::ek mi.irnkilndi.ir.
Ornegin A~ -desteginin en yuksek noktaya vrkt1g1 Ekim aymda tam tiyelikten Yana -olanhnn oram bi.iyHk ?Chirlerde yilzde 65,7 ik~~n, diger bO!gelerde bu or:m
yi.izde 63,2'dir (Tablo-4).
Ayra dtine::nde 'TUrkiye- AB i.iyeliginden
yazge~Tilmelidir"' diyen!crin bilytik $eh\derdeki o~_::tm ytlzde 23,6 iken, hu
oran digcr bOlgelerrle yiizde 26.Y'a \lkmaktad!r. Uyelik de:.legidn genelde

zaytf oldugu

Ag~:stos

<Jymda

:;>ehirlerdc ''AB'dcn

vazge.;ilmelidir"

diyenlerb oram yULde 30.3 ctv:mnGayken. d1ger bOigelerde bu oran Ytizde
41 'i bulmnkt<cU1r. Bu tabll)larda diger dikkat ~eken btr nolta da, Ozd statU
i:-;teyc.;lerin uranHiHI :,;ellirlerJe .Jiger bU16eiere gt~n..; bira1 tlaha )'iiksek
0lrna,1d1L Bu Jurum Ozel statU kanam:nm diger b6Jgclerdc daha az
anla~1lmaMylu Ja ilgili olabilir. BtiyUk ~ehir!cr w tiiger b6lgeler aras1nda
gelir fatktntn rla oldugunu dikkatc alacak olursak, gelir di.izeyi artttk<;a AB
desteginin armgtnl sOylemek mLimklindiJr
Tabh:r4 o!{)er BOJgeler'de Oiuranlann AS T~rcihler!,%
_
.... _ TemrrH-!~ 05 ~ustc~ 05 Ey!l.:: OS.J¥-kim 05 Kf!::Jm 05 Arahk05

~ ~r~~----------- ---~~:1
~-~-~~!!1~£(1!~--~~-

Fikrm Yo~

----- --1:~----- --~Hf :-_-~?~i · -~~:: . __ ~~

---~:t2:~~-------~::_41-~cL~:-~:-[f-i

26,9 . - ~~l5,5

28:3

6,6

10,4

~~"·-·- 0.9_ _ ~ .. ....2.Q~~--~-=--J:~~~:---

Tilrkiye'dc J<'t5 gruplannu gi'!re AB t:o:klenti~inc b:lkllgnmzda. orta ya~
grubunda AB deMeginin biraz daha f?.zla oldugunu izliyoruz. Diger tUm
kriterlerde oldugu gibi her ya? g;ubunda AB Uestcgi en yUksek noktasma
Ekim ve Kas1m aylannda <;tkml~tlL Tablo-5'den tzlent>bi!e-:egi g1bi, 18-35
ya~ grubundaki gen~.; ntifusun AH de,stegi Ekim aymda yUzde 63,9'a ~lkmt~.
bu i9ten vazgf?c\'elim di yenlerin oram ise ytlzde 26, I 'e gerilemi~tir.
Tabh:r-5 {18-35) "Ya9 Grulrundakilerin AB Tercihleri,% ::;;--::;;:_:;;~;:,::;;;
T.:;:,c:7;·-~-.l~~~z 05 t9~t~.s 05 ~19!_Q5 Ekfrji Q.?._ ~&_!lim 05 Ara~
Ta~_l!~!ik.,
-~5 . ?: ---..-. .,1~/,l_ ____ ~~~~
.9~..51~-~g__---·--·------~-"--.!.Q~--~~-------~&
7.1
.Y~.lLUS:!meli~~~..

-----~.:~.

---~.:h?....

~~---

____ 13~~

___ .??~~~

_____5.\!. --- ___7_._~~-..._Ll_
?~ ..~

____ __ 5_~_.§.

30,7

Fi~ Yok -"·~~-9.:~~-~2·1_ --·~..!}2. ---~"---~E,--·---·1:~
5.4
36-55 ortu Yll$ grubunda be Ekim aymda ckstekleyenlcri;; oranJ ylizde
65,6'ya r;tkarken, _vat:ge-,;elim diyenlcrin oram yUzUe 23.6'ya kadar
gerilemi9tir (Tablo--6L Diger aylnrdnki harcketie: de gcn<; nUfusun AB
konusunda Jaha ]Uphcu uld:..~gunu ortayu koymaktad1r. Yitle orta y~

!,

I
\

)

-~:I
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gnrbunun gelir .t{\tstndan daha iyi durumda otdugunu varsayarsak, yuk.anda
,atJsettijimiz, gelir diizeyi arthk~a AB desteginin artaca~ sonucunu tekrar
vurgulayabWriz.

'i'ablo- S' {36 -55} Ya, Grubundaklierin AB Tercihlaii,%
Temm~z

ram UY§Iik

"Ozel SlaW

~!!!:elichr

Fikrim Yok

05 AQustos 05 EylOI 05 Ekim 05 Kasvn 05 Arallk 05
53,1
50.7
54,2~
65,6
60,4
54,2
6,0
5,0
52
4,5
5,2
8,7
38,9
33,5
35,1
23,6
28 5
28,1
0,0
7,6
5,4
8,4
5,9
9,0

Cinslyete gOre da!¥hma baktigtnuz.da da TUrkiye'de erkeklerin AB
desteginin bayanlara gOre ~ok daha giiyltJ oldugunu gOrtiyoruz. Tablo-7 ve
fablo-8 bu durumu net olarak ortaya koymaktadtL Ekim aymda tam iiyeJik
; lll.nlfian ohm erkeklerin orom ytizde 69,6 olurken, bayanlarda bu oran yi.izde
[ 50,2' de kalrm.~tlL

I
'

I
I
l

Dyelikten vazge~ilmelidlr dlyenlerin oram ise Ekim aymda bayanlarda
yi.lzde 27,6 olurken, etkeklerde bu oran ylizde 21,6'dtr, Diger taraftan
bayanlann erkeklere gi:Jre biraz daha fazla Ozel statU taraftan oldugu
gOrtinmcktedir. C'insiyet aynmma gore yapllan degerlendirmede dikkat
~eken bir ba~ka nokta, anketlerde "fikrim yok" diyen bayanlattli erkeklere
gOre daha fazla olmaoadtL Bu durum egitim durumu kvnusunda cinsiyetler
arasmda olan fark.m btr yans1mas1 Dfabilir. "Fikrim yok" diyenlerin bir
ren::ib yapmas1 durumunda cinsiyetler arasmdaki fark her iki yOnde de
:Jegi~ebilir, Fakat a-;:1k ohm bir durum bayan1mn bu konuda ;;ok daha fazla
Jilgilendirilmeye ihtiyact oldugudur.
Ta:blo.- 8 Erkeklerin AB Terclhleri,% '
Temmuz OS ~ustos 05 Eyitil OS Ekim OS Kas1m 05 Ara!ik 05
Tam lly€!ik
5M
54,3
54,0
59,6
66,6
59,1
6.zel StatU
7,1
6,3
4,3
4,3
6,3
7,7
Vazgeyilmelidir
34.9
32,7
37~
21,6
22,7
29,0
Fikrim Yok
0,0
6,8
4,5
4,5
4,3
4,3
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Anket ytintemi tamtthrken, katlhmctlarla iki kez gOrii~tildiigUnii
Bu gOrti~melerin seyrine baktJgtmtzda yine Ekim ayma dogru
pozitif yakla.\>tmm artttgmt daha sonra ise zayifladtgtm gOriiyoruz. Anket
sonw;lanmn gene! yaptsmda gOrdiigiimiiz bir nokta burada bir kez daha
ortaya ~tkmaktadtr. Ttirk hallamn AB'ye yakla~tmmda bir esneklik sOz
konusudur, gOrii~ler geli~melerden ar;tk olarak etkilenmektedirler.
belirtmi~tik.

;
]
:,
'

Tablo- 9 lkinci Kez GOrU!iU1enlerin AB Tercihleri,%
TemmuzOS Agustos 05 EyiUI 05 Ekim 05 Kas1m 05 Arallk as
Tam Uyelik
53,4
53,4
57,1
64,2
64,8
54;3
6zel StatU
8,5
8,0
7,4
3,7
6,3
8,5
Vazg8!;ilmelidir
38,6
29,5
31,0
26,7
24,1
30,4
Fikrim Yok
0,0
8,5
4,5
5,4
4,8
6,8

5. Sonu~
Bu ~ah~ma Tiirk halkmm AB konusundaki tercihini anlamaya yOneliktir.
Sonw;:lar Temmuz - Ara!Jk 2005 dOneminde her ay 704 ki~i ile yaplian bir ~l
anket ¥ah~masma dayanmaktadlf. Benzer bir¥ok ¥ah~mada oldugu gibi, ~
burada ula~lian temel sonu¥lardan birisi Tiirk hallamn ¥ogunlugunun AB ile '.
tam iiyeligi desteklemesi ya da tercih etmesidir. Bu oran 6 ay boyunca
yapilan anketlerde yiizde 50 ile 65 arasmda seyretmi~tir. AB ile Ttirkiye
arasmda gerginligin en yi.iksek oldugu d6nemlerde tam i.iyelik istegi yi.izde
50'lere gerilerken. miizakerelerin resmen ba~ladtgl d6nemde bu oran yiizde
65'e ¥tkmt~tlr. "Tiirkiye AB iiyeliginden vazge¥melidir" diyen ya da bu
iiyelige kar~t ¥tkanlann oram da s6z konusu dOnemde yiizde 35 ile yi.izde 25
arasmda seyretmi~tir. Tiirkiye - AB ili~kilerinin gergin oldugu d6nemlerde
yiizde 35'e ¥tkan oran olduk'fa yiiksek bir rakamdtr.
Bu verilerden ula~ttgtmtz gene! bir sonu¥, Ttirk halkmm AB'ye
ciddi bir esnekligin olmastdtr. Tiirkiye - AB arasmda siyasi
gerginligin olmadtgt, ili~kilerin iyi devam euigi d6nemlerde destek
artmaktadu. Miizakereler siiresince stk s1k ya~anabilecek gerginlikler TUrk
halkmm AB destegini ciddi bi¥imde azaltabilir.
Nihai hedeften
uzakla~limazsa ya da bu hedefe yalanla~ma mi.imkiin olursa Tiirk halkmm
AB destegi muhtemelen artacaktlr. DolayiSlyla, miizakereler siiresince
Tiirkiye - AB arasmdaki siyasi ve diplomatik ili~kiler ile tamttm diizeyi
Tiirk kamuoyunun destegini belirlemede Onemli bir role sahip olacaktlr.
yakla~tmmda

Diger taraftan, tam iiyelik isteginin biiyiik .;;ehirlerde ve orta y~
grubunda daha fazla olduguni.J gOrilyoruz. Kentsel ve kusal kii¥iik yerle~im
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alanlan ile genii nlifus arasmda AB kar~ldtgmm daha fazla oldug;unu
Bu gmplar iyin AB tamnmmm daha Jyi yaptlmast gerektigi
actkhr. Gen~ nlifusun biiyiJklUgiinii de dikkate alacak o1~ ili;lkiler iyi

· garii)'oruz.

· yiJnetilemedigi durumda AB kar~JthgJnda artl§ olasthgt fazladtr. Cinsiyet
aynmtna da bakH!hmlzda Ttirkiye'de AB destei5inin erkekler arasmda daha
fatla oldugunu gOrUyoruL. Egitim refonnu geJ\j:ek\e~tirilebilirse, bu farkm
daha tolay k:apau!masmt bekleyebiliriz..

Sonuc;: olarak esnekligi yiJksek olmakla birlikte Ttirk halkmm AB ile tam
uyelige Onemli bir destegi v:mhr. Bu durum daha ()nee yaptlan farkh ankct
;yalt§malannm sonuc;:lanyla da Ortti:;;mektedir. t;ah;;manuzda. Mlge, ya~ ve
cinsiyet kriterlerinc gtlre elde edilen sonw;lann bir ~ka anlamt, ge1ir ve
e~tim dUwyi art:tlkc;:a AB desteginin artmas1du. Miizakereler siiresince
e§tim reformunu yapabilen, htzlt biiyUycbilen ve b01gescl dengesizJikleri
az.altabilen bir Tilrkiye'de AB desteginln artmas1 dogal bir sonm; olacakur.
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