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AVRUPA- AKDENiZ ORTAKLIGI VE TURKiYE*

Mustafa Ya~ar TINAR**

6zet ***
Avrupa Birligi'nin ka!JCJ bir Akdeniz politikas1 olu§turma 9abasmdaki son a§ama
olan Avrupa-Akdeniz Ortaklig1 ile, "Akdeniz havzasm1 ban§, istikrar ve refah1
gilvenceye alacak bir diyalog, mubadele ve i§birligi alanma donil§Wrmek"
hedeflenmektedir. Bugilne kadar ortaya konulan hedefler ve ula§Jian sonu9far
kar§Jia§tmldJgmda, AB'nin Akdeniz politikasmda yeterli bir ba§an dilzeyini
yakalayamadJgJ, ana hat/any/a ifade edilmi§ politikalann, fon/ar ve baz1 projeler
dl§mda, henilz somutla§tmlamadJgJ gorillmektedir. Bir Akdeniz illkesi olan ve gilmrilk
birligi ile AB ilyesi olmayan diger Akdeniz 0/ke/erinden fark/1 bir statilye sahip
Tilrkiye'nin de, belirlenmi§ herhangi bir Akdeniz politikas1 bulunmamaktadJr. Bununla
beraber; Tilrkiye AB i9inde gilmrilk birligi ile elde ettigi fark/1 konumdan da
yararlanarak, geli§tirecegi kendine ozgil bir Akdeniz politikas1 ile hem ekonomik
ili§kilerini tek boyutlu olmaktan kurtarma, hem de AB i9indeki konumunu
gil9fendirecek bir "kopril Dike" avantajma kavu§ma §ansma sahiptir. Tilrkiye'nin
Avrupa Birligi ve Akdeniz 0/ke/eri ile ili§kilerini bir biltiln olarak ele alip Akdeniz'deki
rolilnil artJracak etkili politikalar ilretmesi geregi ortadadJr.

Bu 9all§ma, Friedrich Ebert Vakf1 taraflndan 15 Kas1m 1997 tarihinde lstanbul'da dOzenlenen
konuyla ilgili bir fonumun , yazar tarafmdan kaleme ali nan sonug raporundan yararlanarak
hamlanml§tlr.
** Prof. Dr., Dokuz EyiOI Oniversitesi lktisadi ve ldari Bilimler FakOitesi.
[e-mail: esiad@esiad.org.tr]
*** For the summary in English see the end page of the Article.
*
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1. Giri~
YOzy1llar boyu insanlik tarihinin en onemli kav~ak noktalanndan biri, farkl1 kOitOr
ve uygarliklann, ticari ili~kilerin, dogal kaynaklann onemli bir merkezi olan Akdeniz
havzas1, gegmi~ten bu yana stratejik ag1dan dikkatleri Ozerinde toplam1~t1r. Ozellikle
20. YOzy11in son geyregindeki siyasi ve ekonomik geli~meler, bolgenin onemini
art1rm1~t1r.

GOnOmOzOn Akdeniz'i ge~itli sorunlann kOmele~tigi bir dengesizlikler havzas1
gorOnOmOndedir. Kuzeyde Avrupa Birligi (AB) ile yol alan bOtOnle~me hareketi
ekonomik geli~me ve siyasi istikrara onemli katk1larda bulunurken, GOneyde
birbirinden farkl1 rejimlerin hOkum sOrdOgO Olkeler, istikrardan uzak, ig ve d1~
sorunlarla bogu~an bir gorOntO ortaya koymaktad1rlar Ote yandan Balkanlar, etnik
kavgalar, boiOnmeler ve yeniden ~ekillenen yap1s1yla sancil1 bir donemin izlerini
ta~ 1maktad 1r.
Avrupa Birligi igin Akdeniz havzasmm oneminden pek bir ~ey kaybetmedigi
gorOimektedir. Bunun en onemli kamt1, bugOne kadarki ba~ans1 tart1~ma gotOrse de,
Sovyetler Birligi'nin dag1lmas1 ile e~zamanl1 olarak 90'11 yillann ba~lannda geli~tirilen
"Yenile~tirilmi~ Akdeniz Politikas1"d1r. 1995 sonlanndaki Avrupa-Akdeniz Konferans1
sonunda imzalanan "Barselona Bildirgesi" ile politikar11n ana gizgileri belirlenmi~tir.
Son ~ekliyle "Avrupa-Akdeniz Ortaklig1" ismini alan bu giri~imiyle AB, Akdeniz havzas1
1
ile ili~kilerini dOzenlemede daha kapsamli ve sistemli bir yakla~1m1 ba~latm1~t1r •
Avrupa-Akdeniz Ortaklig1 gergevesinde sozkonusu olan, AB'nin 15 Oye Olkesi ile
Akdeniz havzasmda yer alan, AB Oyesi olmayan 11 Olke (Cezayir, Fas, lsrail, K1bns,
LObnan, Malta, M1s1r, Suriye, Tunus, TOrkiye, OrdOn) ve Filistin Ozerk Bolgesi'nden
olu~an 12 "Akdenizli Ortak" arasmdaki ili~kilerdir. Akdeniz'de k1y1s1 oldugu halde,
Arnavutluk ve Libya bu il i~ki gergevesine hig girmemi~lerdir. Eski Yugoslavya ise,
pargalanmadan once, geg de olsa kat1ld1g1 ortaklik ili~kisine pargalanmas1yla birlikte
son vermi~tir.
Bu gal1~mada AB'nin Akdeniz politikas1 nedenleri ve geli~im sOreci ile ortaya
konulduktan sonra, bir Akdeniz Olkesi olan ve Avrupa entegrasyonunun ba~mdan beri
yanmda yer alan TOrkiye'nin, Avrupa-Akdeniz Ortaklig1 igindeki yeri ve roiO Ozerinde
durulmaktad1r.
1 Geni~ bilgi igin bkz. Avrupa Komisyonu Turkiye Temsilciligi : Avrupa-Akdeniz Ortakllg1, Barselona
Bildirgesi Qall§ma Program1 , Ankara 1996.
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2. Avrupa Birligi'nin Akdeniz Politikas1
AB'nin Akdeniz politikasmm ana hatlanm ortaya koymak, bu politikanm hangi
nedenlerle ortaya g1kt1g1 ve hangi etkilerle §ekillendigi, nas1l bir tarihi seyir izledigi,
hangi amaglara sahip oldugu, hedeflere ula§mada izlenen yolun, boyutlann ve
araglann ne oldugu sorulanna cevap aramay1 gerektirmektedir.
2.1. Ortaya

({1k1~

Nedenleri

Akdeniz politikasmm temelinde, genel olarak gok boyutlu kar§lllkli bag1m1111k
ili§kileri ile AB'nin istikrar ve guvenlik ihtiyacmm bulundugu soylenebilir.
Bag1ml1l1k ili§kileri daha gok ekonomik alanda yogunla§maktadlr. Akdeniz'i
gevreleyen Olkelerin en onemli ihracat kap1s1 AB Olkeleridir. TOrkiye de dahil olmak
Ozere, Akdeniz Olkelerinin gogunun ihracat1 igerisinde AB'nin pay1 %50'1er
duzeyindedi~. AB Olkelerinin ihracatmda Akdeniz Olkelerinin pay1 ise, ozellikle AB
Oyesi Akdeniz Olkelerinde %1 O'lar civanndad1r. bte yandan, AB'nin petrol ve
dogalgaz ag1rllkll enerji ithalatmm yakla§lk dortte bire yakm k1sm1 Akdeniz
havzasmdan yap1lmaktad1r. Benzer §ekilde turizm de onemli bir i§birligi alan1n1
olu§turmaktadlr. Ekonomik ili§kilerin temel dayanaklanndan biri de, baz1 Ortadogu ve
Kuzey Afrika Olkeleri ile AB'nin baz1 Oye devletleri arasmda somurgecilik
donemlerinden suregelen baglant1lard1r. Aynca, AB Oyesi Olkelerde Akdeniz
Olkelerinden say1lan 10 milyon civannda oldugu tahmin edilen gok say1da insanm
gal1§1yor olmas1 ve dogal gevrenin korunmasma ili§kin ortak sorunlar, i§birligi
ihtiyac1n1 belirgin bir §ekilde art1rmaktad1r.
Akdeniz politikas1n1n temel dayanaklanndan birisi de, AB'nin istikrar ve guvenlik
ihtiyac1n1 yakmdan ilgilendiren beige kaynakll siyasi ve sosyal sorunlard1r. Akdeniz'in
kuzeyi ve guneyi arasmdaki geli§mi§lik fark1 ve gelir ugurumu, sorunlann gog,
uyu§turucu trafigi vb. yollarla AB Olkelerine ta§mmasma neden olmakta, AB'nin
istikrar ve guvenligini tehdit etmektedir. Arap-lsrail gerginligi, baz1 Olkelerdeki ig
huzursuzluklar gibi sorunlar, AB'yi sorunlann yerinde gozOmOne katk1da bulunmaya
zorlamaktad1r3 .
2 Avrupa Komisyonu TOrkiye Temsilciligi: Avrupa·Akdeniz Ortakllg1 , Ankara 1997, s. 9
3 Akder, Halis: Avrupa Birligi'nin Akdeniz Politikas1 , Nedenleri, Hedefleri, Araqlan ve
TOrkiye'nin Avrupa Birligi'nin Akdeniz Politikas1 lqindeki Veri; yaymlanmaml§ <;all§ma, 15.11 .1997 tarihinde
Friedrich Ebert Vakil tarafmdan lstanbul'da dOzenlenen foruma sunulan bildiri, 1997, s. 2.
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1995 y1lmda 220 milyon olan AB Oyesi olmayan Akdeniz Olkelerindeki nOfusun,
ciddi ekonomik ve sosyal onlemler almmad1g1 takdirde, 2010 y1hnda 300 milyonu
a§acagl, 2035 y1hnda 400 milyona ula§acag1 tahminleri yap1lmaktad1r. DOnya
Bankas1 tahminlerine gore, Akdeniz k1y1smdaki Ortadogu ve Kuzey Afrika Olkeleri ile
AB Olkeleri arasmdaki, 90'11 y1llarda bire on olan milli gelir fark1 , bu Olkelerde milli
gelirin iki misline ~1kt1g1 varsay1ld1gmda bile, 2010 y1lmda bire yirmiye ~1kacakt1r.

Geli§mi§lik farklanmn artt1gmm onemli bir gostergesi de, AB Olkeleri ile AB Oyesi
olmayan Akdeniz Olkeleri arasmdaki dl§ ticarette artan dengesizliktir. Toplam ihracat
ve ithalat arasmdaki fark AB Olkeleri lehine artmaktad1r. Dl§ ticaretteki bu
dengesizligin nedeni, Akdeniz Olkelerindeki ihra~ OrOnlerin ~ok k1s1tl1 bir alana Slki§IP
kalmas1na ve tanm OrOnlerinde ~e§itlendirme politikasmm ba§ans1zl1kla
sonu~lanmasma baglanmaktad1r.
Akdeniz politikasmm geli§tirilmesinde baz1 siyasi nedenlerin varl1g1 da gozard1
edilemez. AB'nin kendi i~indeki gO~ dengeleri ile Ortadogu'da etkili olma isteginin de
onemli rol oynad1g1 dO§OnOiebilir. AB'nin geni§lemesinde ag1rhgm hangi bolgede
olacagma ili§kin birligin Olkeleri arasmda farkl1 yakla§lmlar soz konusudur. AB i ~inde ,
Almanya'mn Orta ve Dogu Avrupa'ya ag1rhk veren politikasmm daha ba§arlll olmas1,
bu bolgenin bir~ok a~1dan Almanya ile bOtOnle§mesi, Fransa, ltalya ve lspanya'nm
kendi politikalanyla ~eli§ki yaratmaktad1r. AB Akdeniz politikas1, AB'nin Orta ve Dogu
Avrupa yonOnde geni§lemesine bir "kar§l gO~" olu§turmas1 a~1smdan da ilg i n~ bir
siyasi boyuta sahiptir. Akdeniz Olkeleri ile Orta ve Dogu Avrupa Olkelerine benzer
fonlann olu§turulmasl ve bu fonlann birbiriyle rekabet halinde olmas1 bu boyutun
varhgm1 desteklemektedir.

bte

yandan Sovyetler Birligi'nin dag1lmasmdan sonra, Ortadogu'da
bo§lugu Amerika Birle§ik Devletleri'nin h1zla doldurmaya ba§lamas1 ,
Sava§l'ndan sonra bolgeye yerle§ip tek belirleyici gO~ konumuna gelmesi,
beige Ozerindeki etkisini art1rma ya da en azmdan kaybetmeme ihtiyacm1

olu§an
Korfez
AB'nin
ortaya

~1karm1§t1r.

2.2.

Geli~imi

Avrupa Birligi Oyesi Olkeler ve Akdenizli ortaklan arasmdaki ili§kiler, ba§lang1~ta
ikili anla§malar ve Akdeniz Olkelerine ikili ticarette baz1 avantajlar saglamak Ozerinde
yogunla§ml§tlr. Roma Anla§mas1'nm Ill. Ekinde yer alan hOkOmler, Oye Olkelere
somOrge baglanyla ba§laml§ ili§kilerini yeniden dOzenlemeye f1rsat vermek amac1yla,
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bir dizi ikili anla§ma imzalamaya olanak tamm1§t1r. 60'11 y1llarda yap1lan ikili
anla§malann, birbirinden kopuk ve dl§ ticarete yonelik olmalan ge§itli sorunlara yol
agm1§t1r. AB'nin saglad1g1 tercih hiyerar§isi iki yonden sorun ve rekabet yaratml§tlr.
Bir yandan Akdeniz Olkeleri arasmda tercihlerin payla§ma ag1smdan rekabet
ya§amrken , diger yandan AB Akdeniz dl§mdaki Olkelerin "ticarette aynmc11ik"
yap1ld1g1 nedeniyle ele§tirilerine hedef olmu§tur.
?O'Ii y1llann ba§lannda lngiltere, lrlanda ve Danimarka'nm AB'ye kat1lmalanyla
say1s1 altldan dokuza 91kan AB Oyeleri, Akdeniz'e yonelik politikalarda ortak ilkeler
arama ihtiyacm1 hissetmi§ler, aynca ele§tirilen politikalarm1 dl§ ticarete ek olarak
finansman, ekonomik ve teknik i§birligi boyutlanyla zenginle§tirmeye gall§ml§lardlr.
Bu gergevede, eski anla§malann yerini almak Ozere, 1975'de lsrail, 1976'da Malta,
Tunus, Fas ve Cezayir, 1977'de M1s1r, OrdOn, LObnan ve Suriye, 1978'de K1bns ve
1980'de Yugoslavya ile AB arasmda anla§malar imzalanml§tlr. SOresiz olarak
imzalanan bu anla§malar ba§llca iki alam kapsamaktad1r.
• AB tarafmdan hassas olarak nitelendirilenler d1§mda, lsrail hari~inde anla§ma
yap1lan Olkeler, sanayi OrOnlerini gOmrOksOz olarak AB'ye ihrag edebileceklerdir.
• Ekonomik ve finansal i§birligi: Bu gergevede, imzalanan be§er y1llik mali
protokoller ile somut kalkmma projeleri ve programlanna destek verilmi§tir.
Bu yeni gabalann ba§ariSI Akdeniz'in kuzey klyllan ile Slnlrll kalml§, sozkonusu
anla§malar Yunanistan'm 1981 'de, lspanya ve portekiz'in ise 1986'da AB'ye tam Oye
olarak kat1lmalanna yard1mc1 olmu§tur. TOrkiye, Malta ve K1bns ile gOmrOk birligini
ongoren anla§malar da ayn1 donemin OrOnO olarak gorOiebilir. lspanya ve Portekiz'in
tam Oye olmalanyla ikili anla§malardaki tercih hiyerar§isi bozulmu§, yeniden
dOzenlemek amac1yla, anla§malar ozellikle tanm OrOnleri ag1smdan yeniden ele
allnmaya ba§laml§tlr.
AB Akdeniz politikas1n1n 90'11 y1llara kadar olan uygulamalan, iyimserlik yaratacak bir
geli§me gosterememi§tir. Uygulamalardaki ana ele§tiriler, 1995 y11inda Uruguay
gorO§meleri tamamlan~ncaya kadar ortak tanm politikas~nda korumac1ilgln giderek
artml§ olmas1 ve tekstil gibi, Akdeniz Olkelerinin temel ihrag OrOnlerinin hassas sektor ilan
edilerek ithalatma engel 91kartllmas1 konulannda yogunla§maktadlr. Aynca,
anla§malann ikili dOzeyde ele allnmas1 nedeniyle, en son anla§ma yap1lan Olkeye
tan ~nan tercihlerin oncekileri a§1nd1rm1§ olmas1 da ele§tiri konusu olmu§tur.
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Uygulamalann beklenen sonuglan vermemesi, dOnyadaki onemli siyasi
geli§meler, AS'nin kendi ig sorunlanna egilmesi, Akdeniz politikasm1 durgunluga
itmi§se de, bu uzun sOrmemi§ 90'11 ylllann ba§larmda olu§turulan "Yenile§tirilmi§
Akdeniz politikas1" ile AS ve Akdeniz Olkeleri arasmdaki ili§kide yeni bir donem
ba§laml§tlr. 1992 y11inda Lizbon'da yap1lan Avrupa Konseyi Devlet ve HOkOmet
Sa§kanlan toplantlsmda ilk defa dile getirilen bu donemin en belirgin ozelligi, mevcut
i§birligi enstrOmanlannm geni§letilmesidir. Su gergevede mali i§birligi
protokollerindeki kaynaklar 1992-1996 donemi igin onemli olgOde artmlml§, i§birligi
yeni alan lara yay1lm1§t1r. Sir dizi ademi merkeziyetgi program ile sivil topluma yonelen
i§birligi programlannm yolu ag1lmaya gall§llml§tlr.
Yenile§tirilmi§ Akdeniz politikas1, Haziran 1994'te Korfu'da, Arallk 1994'te
Essen'de, toplanan Avrupa Konseyi zirveleriyle daha da somutla§tmlml§, Avrupa
Komisyonu tarafmdan geli§tirilen bir "Avrupa-Akdeniz Ortaklig1" kurma teklifi ise,
Haziran 1995'te Cannes §ehrinde toplanan Avrupa Konseyi toplant1smda kabul
edilmi§tir.
AS'nin Akdeniz Politikas1'na ili§kin donOm noktalanndan biri, Kas1m 1995'te
Sarselona'da dOzenlenen Avrupa-Akdeniz Konferans1 'nda, konferansa kat1lan 27
Olkenin (15 AS Olkesi ve 12 Akdenizli ortak) gogu bakan dOzeyindeki delegasyonlan
tarafmdan "Sarselona Sildirgesi" ve somut uygulamas1n1 igeren bir "C(all§ma
Program1"nm imzalanmas1d1r. Su dokOmanlar ile AS Akdeniz Politikas1'mn hedef ve
boyutlan da oldukga belirginle§mi§tir.

2.3. Hedef ve Boyutlar
Sarselona Sildirgesi'nin Avrupa-Akdeniz Ortakl1g1 igin 6ng6rd0g0 genel hedef,
"Akdeniz havzasm1 ban§, istikrar ve refah1 gOvenceye alacak bir diyalog, mObadele
ve i§birligi alanma donO§tOrmek" tir. Getirilen yeni ortakl1k anlayl§l . ile ili§kilerde
ag1klik, onceden diyalog ve Olke g1karlannm e§itlik ili§kisi iginde dikkate allnmas1
6ng6r01mektedir. Ortaya konulan iddial1 hedefler, Og ana ortakllk boyutu ekseninde
toplanmJ§tJr.
• siyasi ortakllk ve gOvenlik konulannda,
• ekonomik ve mali ortakllk,
• sosyal, kOitOrel ve be§eri alanlarda ortakhk.
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Bunlardan ilki ve ozellikle sonuncunun, AB Akdeniz politikasmm Barselona
Bildirgesi ile gOndeme getirilen yeni boyutlan oldugu ileri sOrOimektedir. Daha onceki
politika ve uygulamalar bu kadar kapsamli olmay1p daha gok ticari ve mali i§birligini
ongorOyordu. Bu nedenle, Barselona'daki Avrupa-Akdeniz Konferans1 ile ba§layan
yeni doneme "Global Akdeniz Politikas1" ismi de verilmektedir.
Siyasi ortaklik ve gOvenlik boyutuyla ilgili olarak, siyasi diyalogun ve gOvenligin
gOglendirilmesi ve bu yolla ortak bir ban§ ve istikrar alanmm kurulmas1 hedeflenmi§tir.
Bolgesel istikrann art~r~lmasma yonelik mekanizmalann desteklenmesi
amaglanmakta, uzun donemde bu amagla bir Avrupa-Akdeniz Pakt1 kurulmas1 da
dO§OnOimektedir. Bunun igin gerekli olan politik diyalog, bOtOn ortaklar tarafmdan
kabul edilmi§ temel hak ve ozgOriOkler ile hukuk devleti zemininde geli§tirilmeye
gal1§1lacakt1r.
Ekonomik ve mali ortaklik boyutunun en onemli hedefi, 2010 y11ina kadar AvrupaAkdeniz anla§malan ve serbest ticaret anla§malan yoluyla bir serbest ticaret
4
bolgesinin kurulmas1d1r . Bunun yams1ra, dogrudan yabanc1 sermaye yat1nmlan ile
tanmda ve sanayide modernle§menin te§viki, kadmlann istihdam1, enerji sektorOnde
i§birligi, su ve balikg11ik konulannda i§birligini ongoren ekonomik i§birligi ve ortak
eylem amaglanna da yer verilmi§tir. Ekonomik ve mali ortakligm bir diger alt boyutu
da, mali i§birligidir. Avrupa Konseyi, 1995 y11inda yapt1g1 Cannes toplant1smda 19951999 doneminde kullan1lmak Ozere, Akdeniz'li ortaklara yonelik olarak 4,685 milyar
ECU tutannda bir mali yard1m paketini kabul etmi§tir5. BOtge fonlan bigimindeki bu
yard1ma Avrupa Yatmm Bankas1 kredileri de dahil edildiginde, y1lda 2 milyar ECU
dOzeyinde bir finansman olanag1 saglanml§ olmaktad1r.
Sosyal, kOitOrel ve be§eri boyut, toplumlar arasmda yakmla§ma saglamay1
hedeflemektedir. KOitOr, uygarlik gelenekleri ile be§eri, bilimsel ve teknolojik
dOzeydeki diyalogun bu yakmla§manm temeli olacag1 varsay1lm1§t1r. Bu gergevede
hedeflenen ortakl1gm, insan kaynaklannm, sivil toplumun geli§tirilmesi, ademi
merkeziyetgi i§birligi araglannm gOglendirilmesi, kOitOr ve dinler arasmdaki diyalog

4 Bulletin der Europaischen Union/Beilage 2195: Starkung der Mittelmeerpolitik der Europaischen
Union: Entwicklung einer Partnerschaft Europa·Mittelmeer, Luxemburg 1995, s. 14. Serbest ticaret
oolgesinin hedelleri hk. bkz. Falk, Rainer: Euro ·Mediterraner Weltwirtschaft und Entwicklung 2195.
5 Bulletin ... , a.g.e., S. 73.
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ve saygmm artmlmas1, temel sosyal haklar ile egitim ve sagllk sektorlerinin
geli~tirilmesi gibi amaglan bulunmaktad1r. NOtus art1~ egilimlerinin dengelenmesi, gog
bask1smm azalt1lmas1, yasad1~1 gog, yabanc1 dO~maniiQI, terorizm, uyu~turucu
kagakgiiiQI ile mOcadele edilmesi de bu boyut altmda yer alan hedeflerdendir.
Sildirgenin eki olan Qal1~ma Program1 , Og ana boyut gergevesinde oncelikli olarak
ele allnmas1 gereken eylemleri ortaya koyan, i~birliginin hangi somut alanlarda
yogunla~acagm1 belirten bir plan gorOnOmOndedir. Her boyutta, alt ba~l1klar altmda
somut hedeflere yer verilmektedir.
Sildirgede, hedeflere yonelik uygulamalan izlemek ve gerekli giri~imleri
tan1mlamak amaciYia D1~i~leri Sakanlannm dOzenli aral1klarla toplanmalan, belirli
konular Ozerinde bakan, Ost dOzey yetkili ve uzmanlann biraraya gelmeleri,
parlamenterler, bolge yonetimleri, yerel yonetimler ve sosyal ortaklar arasmdaki
gorO~melerin te~viki ve Ost dOzey yetkililerden olu~acak bir "Sarselona SOreci igin
Avrupa-Akdeniz Komitesi" nin olu~turulmas1 ongorOimO~tOr .
2.4.

Ara~lar

Sarselona Sildirgesi ve Qall~ma Programmda ongorOien ortakl1g1 gergekle~tirmek
igin getirilen araglann ba~mda AS ve Akdeniz Olkeleri arasmdaki ikili anla~malar
(ortakllk anla~malan) gelmektedir. TOrkiye, Malta ve K1bns'1n ozel statOieri ve
anla~malan arac11iglyla yer ald1klan bu gergevede, 70'1i y1llarda imzalanm1~ i~birligi
anla~malan ortakllk anla~malanyla yenilenmektedir. 1995 y11inda Tunus ve lsrail,
1996'da Fas ile imzalanan bu anla~malar igin M1s1r, OrdOn, LObnan ve Cezayir ile
1995 y11inda gorO~meler ba~lam1~t1r. Filistin ile 1997'de bir ara anla~ma
imzalanm1~t1r. Su anla~malan eski anla~malardan ay1ran onemli bir ozellik,
"kar~llikl11ik" ilkesine gore dOzenlenmi~ olmaland1r. Yani, eskiden AS ornegin tanmda
kar~1 tarafa bir avantaj tan1rken bunun kar~1lgm1 istemeyebiliyordu. ~imdi ise, verilen
tavizlerin kar~IIIQI olarak baz1 avantajlar istenmektedir6.
AS'nin OgOncO Olkelerle yapt1g1 ortakl1k anla~malan, 2000'1i y1llann ba~larmda
TOrkiye igin· de gegerli olacakt1r. Ancak, pazarlara daha erken girmek istenirse, bu
anla~malann TOrkiye ile de aynca yap1lmas1 gerekmektedir. TOrkiye, Orta ve Dogu
Avrupa Olkeleri ile tercihli anla~malannda bOyOk yol alm1~t1r. Akdeniz havzasmdaki
Olkeler iginde bu tip anla~ma sadece lsrail ile 1997 y1lmda imzalanm1~t1r.

6 Akder, Halis; a.g.e., s..4.
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Yenile§tirilmi§ Akdeniz pclitikasmm onemli arac1 , ku§kusuz mali i§birligi
clanakland1r. 1995-1999 di:inemi igin ongorulen 4,685 milyar ECU tutanndaki
yard1m1n % 90'1iki tarafh eylemler igin mali prctckcllere, % 1O'u da bolgesel diyalcg
surecinde saptanan crtak ilgi kcnusu bolgesel i§birligi prcjelerine tahsis edilmi§tir.
Barselcna Bildirgesi'nde ongorulen hedeflere ula§mak amac1yla bir destek prcgram1
clarak devreye sckulan, Orta ve Dcgu Avrupa Olkeleri igin clu§turulan PHARE
prcgrammm bir e§i clan MEDA prcgram1 , her iki bi:ilumle de ilgilidir.
Yenile§tirilmi§ Akdeniz pclitikas1 ile 90'11 y1llann ba§lannda bolgesel i§birligini
desteklemek, crtak scrunlara birlikte gozum Oretmek amac1yla devreye sckulmu§
clan Med Prcgramlan, 1996 y1h iginde gozden gegirilerek degerlendirilmi§, MEDA
prcgramlan kapsammda surdurulmek Ozere yeniden ele al1nm1§t1r. Ulusal
hukumetlere ag1k clmayan, bolgesel ve yerel duzeyde gck tarafh , ademi merkeziyetgi
i§birligine yonelik clan bu prcgramdan Med-Media, Med-Urbs ve Med-Campus
prcgramlannm devam edecegi , Med-lnvest prcgrammm Medpartenariat ve
Medinterprise dl§lndaki k1s1mlarmm iptal edildigi bildirilmi§tir.
3. Veri

Netle~memi~

Ortak: Turkiye

AB ile entegrasycn surecinde gumruk birligine girerek onemli olgOde ycl alml§
clan TOrkiye'nin Akdeniz pclitikas1 igindeki yerinin ag1k bir §ekilde tammlanmad1g1 bir
gergektir. Tam Oye clmadan gOmrOk birligine girmi§ clmanm getirdigi ozel statO, ABAkdeniz Olkeleri ili§kisinde TOrkiye'nin masanm hangi tarafmda yer alacag1
kcnusunda birtak1m tereddOtleri de beraberinde getirmektedir.
GOmrOk birligi ile TOrkiye tam Oyelik sOrecinde onemli bir a§amaya daha girmi§tir.
Bu yonuyle TOrkiye, AB nezdinde AB Oyesi clmayan Akdeniz Olkeleri ile
kar§lla§tlnlamayacak kadar farkh bir yerdedir. Ancak, AB veTOrkiye arasmdaki
birtak1m scrunlar ve AB'nin TOrkiye'ye bakl§lndaki tereddOtiO tutum nedeniyle, AB'nin
gozOnde TOrkiye'nin yeri henOz tam ag1khga kavu§mu§ degildir. TOrkiye'nin AB tam
Oyeligine aday bir Olke mi, ycksa as1l yeri Akdeniz pclitikas1 iginde clan bir crtak
kcnumunda m1 cldugu kcnusu belirgin degildir. Bu durum AB tarafmdan ahnan
kararlara ve belirlenen pclitikalara yans1maktad1r. Belirsizlik, Avrupa Kcmisycnu'nun
kcrumlanndaki gorev dag1hmda bile kendisini hissettirmektedir. TOrkiye, Birinci Genel
mOdOriOgOn bolgesel Akdeniz prcgramlan iginde bolgesel i§birligi ile ilgili "b masas1"
bOIOmOne degil, ikili anla§malara bakan, TOrkiye, Malta ve K1bns'la ilgili "a masas1 "na
baghd1r.
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Bu dag1hm, TOrkiye'yi AB tam Oyeligine aday Olkeler arasma yerle§tirerek ayncahkh bir
yer vermektedir. Ancak, diyalog yetersizligi nedeniyle AB Akdeniz politikasmm sagladiQI
olanaklardan yararlanmay1 engeller niteliktedir. Med programlan ba§lad1gndan bu yana,
TOrkiye'nin bolgesel programlara kat1lmada zay1f kalmas1 , bu tezi desteklemektedir. AB'ye
Oyelik konusunda da Omit verici gel§melerin pek olmadiQI dO§OnOIOrse, TOrkiye belirsiz bir
konumda beklemeye zorlanmaktad1r.
4. Turkiye'nin Akdeniz Politikas1 Var m1?

TOrkiye, beige Olkelerinin goguyla mevcut tarihi ve kOitOrel baglanna ragmen, bugOne
kadar AB ile ili§kileri ile baglant1i1 veya ondan ayn olarak Akdeniz Olkelerine yonelik ozel
bir politika olu§turmu§ degildir. Konu, genellikle AB ile ili§kiler gergevesinde, AvrupaAkdeniz OrtakiiQI baglammda ele ahnmaktad1r. Belirgin bir politikamn olu§maml§
olmasmda, TOrkiye'nin AB ile ili§kilerinin gelecegi ve AB igindeki yerine ili§kin belirizligin
de roiO bOyOktOr. "AB TOrkiye'yi tam Oyelige aday bir Olke olarak m1, yoksa Akdeniz'li
ortaklar arasmda m1 gormektedir?" sorusu gOncelligini sOrdOrmektedir. Her ne kadar
GOmrOk Birligi TOrkiye'ye AB Oyesi olmayan Akdeniz Olkeleri arasmda ikili serbest ticaret
anla§malannm otesinde bir konum saglaml§ elsa da, belirsizlik giderilmi§ degildir. TOrkiye,
AB ile ili§kilerinde kendisinin Akdeniz politikas1 igine hapsedilip sadece bu gergevede
degerlendirilen bir "ortak Olke" olarak gorOimesine hakh olarak kar§l g1kmaktad1r.
TOrkiye'nin bugOne kadar Akdeniz Olkelerine kar§l pek aktif olmayan politikas1,
bolgeye ekonomik ve sosyal ili§kileri geli§tirecek bir potensiyel gozOyle bak1lmamas1,
ozellikle Ortadogu'nun bir kriz bolgesi olarak alglianmas1 ve at1lacak ad1mlann yaratacag1
s1kmt11ardan kagm1lmasmm sonucu olarak da gorOiebilir. Karadeniz Ekonomik l§birligi'nin
ke§fedilmesi ve k1sa sOrede dl§ politikada onemli yer edinmesi de, TOrkiye'nin Akdeniz
Olkeleriyle ili§kilerde pek gelecek gormedigi §eklindeki yorumlara yol agan nedenlerden
biridir. Sonug olarak TOrkiye'nin yak1n zamana kadar sOregelen Akdeniz politikasmm,
geli§meleri yonlendirmekten gok, geli§melere ayak uydurma gabasmdan ibaret odugu
soylenebilir.

bte yandan AB'nin bugOne kadar Akdeniz politikas1 baglammda onemli ba§anlar elde
ettigini soylemek gOgtOr. Akdeniz Olkelerine yonelik politikalann s1k s1k isim ve §ekil
degi§tirmesi, henOz yerli yerine oturmaml§ bir arayl§ln kamt1 gibidir. Avrupa'nm ilgisi
Magrip Olkeleri (Fas, Tunus, Cezayir) Ozerinde yogunla§maktadlr. Dogu Akdeniz'e ili§kin
belirgin bir politikasmm oldugu gorOimemektedir. Bolgede ABD'nin politikas1 ise,
gogunlukla lsrail ile sm1rh kalmaktad1r.
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S.Sonu~

AB Akdeniz politikas1 baglammda, AB ve Turkiye'nin yapmalan gerekenlerin
ba~mda , ili~kilerini belirsizlikten kurtarmak veTurkiye'nin kendine ozgu bir Akdeniz
politikas1 geli~tirme ~ansm1 iyi kullanmak gelmektedir.
AB ile ili~kilerde Gumruk Birligi, aslmda Turkiye'ye farkh bir konum vermektedir.
Bu konumdan Akdeniz Qlkeleri ve AB arasmda kopru i~levi ustlenecek ~ekilde
yararlanmak mumkundur. Bunun i~in de Turkiye'nin AB karar mekanizmalanna daha
fazla girmesi, ticaret politikalannm olu~turulmasma daha fazla kat1hm1 gerekmektedir.
Bugunku ~ekliyle Gumruk Birligi, tam uye olmaks1zm Turkiye'ye goru~lerini ge~erli
k1lma ~ans1 vermemektedir. Geriye tek muzakere zemini olarak Ortakhk Konseyi
kalmaktad1r. Ancak, konseyin bugune kadar geregince ~al1~tmldiQinl soylemek
gu~tUr. Ortakl1k Konseyi'nin ~ok iyi bir ~ekilde ~ah~tmlmas1 ve AB'nin politika
olu~turucu karar mekanizmalarma daha fazla kat1hm, TQrkiye'nin onundeki
hedeflerden biri olmahd1r.
Ortakhk Konseyi karanyla, Turkiye'nin AB i~i nde d1~ ticaret politikalanyla ilgili
Gumruk Birligi Komitesi , lstatistik Komitesi gibi sekiz adet teknik komiteye kat1hm1
ongorulmO~tQr. Bu komiteler s1mrh da olsa, politikalan etkileme ~ans1 vermektedir.
Ancak, bu komitelere kat1hm maalesef gerektigi ~ekilde ger~ekle~tirilememi~tir.
AB Akdeniz politikasmm olu~um halinde bulundugu yonOnde i~aretler ~oktur.
Bunlardan birisi, Barselona Bildirgesi'nin ~ah~ma programmda bolgesel bir kalkmma
stratejisinin belirlenmesi konusunun da yer almas1d1r. Aynca, Akdeniz havzasmdaki
karma~1k ili~kiler somut politikalann olu~turulmasm1 gO~Ie~tirmektedir. Bu durum ve
TOrkiye ile diger Akdeniz Olkeleri arasmdaki mevcut ili~ki ile ortak yonler, Turkiye'ye
yeni Akdeniz politikasmm olu~umunda aktif rol alma f1rsatm1 vermektedir. Akdeniz
ulkelerinin AB'yi daha iyi anlayabilmeleri i~in Turkiye'ye ve onun deneyimlerine ihtiya~
duyduklan da soylenebilir.
TOrkiye farkh konumunu iyi kullanarak Akdeniz politikasma kendine ozgQ ulusal bir
getirebilir. Akdeniz politikasm1 daha fazla d1~a a~1lmak , ticareti art1rmak ve
havzadaki Qlkelerin ekonomisini gO~Iendirme amac1na bagh olarak geli~tirebilir . Bir
Akdeniz ekonomik alan1 olu~turu l mas 1 ve merkezi Turkiye'de olacak bir bolgesel
kalkmma bankasmm kurulmasma oncOIQk yapabilir. AB Akdeniz politikas1 ile
baglant1l1 olarak inisiyatif gosterilip ba~an saglanmas1 , TOrkiye'nin AB i~indeki
konumunu da gO~Iendirecektir.
bak1~ a~1s1
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Gelecekte Avrupa, Akdeniz ve Kafkasya Oggeninden olu§an stratejik bir cografi
yap1lanma iginde, petrol boru hatlan , su ve yeni ipek yolundan olu§an Og onemli
ekonomik deger unsurunun yer alacag1 dO§Onulebilir. Bu gergeve iginde Turkiye,
Akdeniz havzasmm ekonomik ag1dan guglenmesine buyuk katk1 saglayabilecektir.
Akdeniz Olkeleri igerisinde Turkiye'nin oncelikle Dogu Akdeniz'e yonelmesi daha
akilc1 gorunmektedir. <;unku, bugune kadarki ticari ili§kiler incelendiginde, Turkiye'nin
AB'ye Oye Akdeniz Olkeleriyle kar§1la§tmld1gmda, bu bolgede daha gok tutunabildigi
ve avantajl1 durumda oldugu goze garpmaktad1r. Mag rip Olkelerinde Fransa, ltalya ve
lspanya'nm ag1ri1Q1 daha gok hissedilmektedir.
Turkiye'nin kendine ozgu bir Akdeniz politikas1 olu§turmasl ve pazarlarda varligm1
hissettirebilmesi igin Akdeniz Olkeleri ile serbest ticaret anla§malanm mumkun
oldugunca hiZII bir §ekilde yapmas1 §arttlr. Ote yandan ozgun bir politika
OIU§turabilmenin on kO§UIU, konuyla ilgili bilimsel ara§tlrmalann yap1lmas1 , bilgi
tabanmm geni§letilmesi ve derinle§tirilmesidir. Turkiye'de baz1 Oniversitelerde
faaliyetlerini surduren AB (AT) ile ilgili ara§tlrma merkezleri arasmda i§bolumune
gidilmesi, bunlardan birinin faaliyetlerini Akdeniz Olkeleri Ozerinde yogunla§t1rmas1
yerinde olacakt1r.

Summary

***

The creation of a European-Mediterranean partnership is the next step in the EU's effort
to develop a sustainable Mediterranean policy. The main aims of such a partnership must
be to establish an environmental dialogue and a regular, intensive exchange of views and
ideas between European countries. When the past achievements of this policy are
examined in detail, it becomes clear that the EU's Mediterranean policy has met with little
success until now and, with the exception of some limited infrastructure and social projects,
there have been few concrete achievements. Turkey is unique amongst Mediterranean
countries and yet, despite its customs union with the EU, it does not have a coherent
Mediterranean policy. Nevertheless, Turkey hopes to use the customs union to recover its
pivotal position as a "cornerstone country" and, through that, develop an effective
Mediterranean policy of its own. It is clear that, if Turkey is to accurately assess its
relationship with the EU and increase its influence in the Mediterranean area, it must first
develop a cogent Mediterranean policy.
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