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ÖZ 

 

ULUSLARARASI TİCARET, TÜRKİYE – AVRUPA İLİŞKİLERİ VE 

GÜMRÜK BİRLİĞİ 

 

Görkem Özdemir 

Yüksek Lisans Tezi  

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı 

Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisansı 

Danışman: Öğr. Grv. Dr. Hamit VANLI 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

Bu araştırma, uluslararası ticaret bakımından Türkiye ve Avrupa’nın ilişkilerini ve bir 

değişken olarak gümrük birliği antlaşmasının sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Avrupa Birliği’nin kurulmasından itibaren internasyonel ticaret birliklerinin kurulumları hız 

kazanmıştır fakat dünyada internasyonel olarak kurulan ve bütçesi en fazla olan bu birlik ile 

komşuluk ilişkisine sahip Türkiye’nin nasıl bir ilişki geliştirdiği ve geliştireceğinden de 

bahsedilmiştir.  

Ticaret olanakları ve antlaşmalarının iki taraf için de nasıl bir etki yarattığı analiz 

edilerek sunulmuştur. Avrupa Birliği ve Türkiye özelinde oluşturulan tablolardan 

yararlanılarak iki ülkenin ticaretleri incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmamızın konusu olan 

değişkenleri içine alan araştırmaların verileri ve tabloları kullanılarak bakış açısı 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: uluslararası ticaret, gümrük birliği, Türkiye, Avrupa Birliği 
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ABSTRACT 

 

 

INTERNATIONAL TRADE, TURKEY - EUROPEAN RELATIONS AND CUSTOMS 

UNION 

 

Görkem Özdemir 

Master Thesis 

International Trade And Logistics Management Department 

Logıstıcs And Supply Chaın Management Programme 

Phd. Lecturer. Hamit Vanlı 

Maltepe University Social Graduate School, 2018 

 

 This research, in terms of international trade relations between Turkey and Europe 

as a variable and aimed to evaluate the results of the customs union treaty. The European 

Union has won the speed of installation, but after the establishment was founded as 

International  International trade union in the world and most of which have been mentioned 

budget will be developed and how to develop a relationship with the union neighborly 

relations with Turkey. 

 

 It is presented by analyzing how trade opportunities and treaties have an impact on 

both sides. The European Union and Turkey benefiting from the ones created in the table have 

been made in special assessment examining the two countries' trade. 

 

 Qualitative research methods were used in this study. It has been tried to improve 

the viewpoints by using the data and tables of the researches including the variables of our 

research. 

 

 

 

Keywords: international trade, customs union, Turkey, European Union. 
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1.BÖLÜM:GİRİŞ 

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık 

ilişkisinin önemli bir aşamasını oluşturan Gümrük Birliği, aynı zamanda AB tarihinde 

ilk defa tam üye olmayan bir ülke ile gerçekleştirilmiş ticari bütünleşme örneği 

olmuştur. 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Gümrük Birliği, Türkiye’nin dış 

ticaretinde serbestleşme sürecine yeni bir ivme kazandırırken, AB ile ortaklık 

ilişkilerinde de Ankara Anlaşması uyarınca Son döneme geçilmiştir (Bayrak tutan, 

2004:12-15).  

Türkiye ekonomisinin tamamını etkileyen önemli bir gelişme olan Gümrük 

Birliği ile birlikte Türkiye ile AB arasında sanayi ürünleri ticaretinde gümrük vergileri, 

miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler kaldırılmıştır. Türkiye, üçüncü ülkelere karşı 

Ortak Gümrük Tarifesi uygulamaya başlamıştır. Ancak, bu durumun istisnası olarak 

2000 yılı sonuna kadar süren beş yıllık geçiş döneminde otomobiller, ayakkabılar, 

deriden mamuller ve mobilyalar gibi kısıtlı sayıdaki hassas ürün için üçüncü ülkelere 

karşı Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinden daha yüksek gümrük vergileri uygulanmıştır 

(Küçük ahmetoğlu, 2000:34-47). 2001 yılıyla birlikte, tüm sanayi ürünleri itibarıyla 

Ortak Gümrük Tarifesi oranlarına; 1 Ocak 2008’de ise Gümrük Birliği kapsamındaki 

ürünler itibarıyla, AB’nin gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere uyguladığı otonom 

tarife tavizlerini kapsayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne uyum sağlanmıştır 

(Çimen, 1996:14-19).  

Gümrük Birliği sonrası dönemde, AB ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaretindeki 

payında önemli bir değişme olmazken, Türkiye’nin ihracatının kompozisyonunda 

değişme gözlenmiştir. Özellikle beyaz eşya, otomotiv sanayi gibi katma değeri yüksek 

ve istihdam sağlayıcı sektörler ağırlık kazanmış ve rekabet gücünde de olumlu 

gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışmayla, Gümrük Birliği sonrasında Türkiye’nin dış 

ticaretinde ülke ve fasıl bazlı değişimlerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda, yoğunlaşma oranı (CR) ve Herfindahl indeksi (H-I) yöntemleri kullanılarak 

yoğunlaşma analizi yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir (Şentürk, M. 2014). 
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1.1.Araştırmanın Amacı 

               Bu araştırma uluslararası ticaret bakımından Türkiye ve Avrupa birliği 

ilişkilerini incelemektedir. Jeopolitik olarak Dünya’nın önemli kıtalarına sahip bu iki 

ülke çeşitli politikalar üretmek durumunda kalmıştır. Avrupa Birliği’nin kendi 

konumuna göre güneydoğu komşusu olan Türkiye ile ilişkileri Avrupa Birliği’nin 

kurulmasından itibaren farklılaşmıştır. 1 dünya savaşı sırasında karşılıklı birliğin bir 

kısmı ile  savaşlar gerçekleştirmiş olan bu iki taraf savaş sonrası siyasi döneminide 

proaktif bir şekilde kullandıkları görülmektedir.  

              Türkiye’nin kuzeybatı konumunda bulunan Avrupa Birliği sınırları dış ticaret 

açısından çok kıymetli bir konuma sahiptir. Deniz taşımacılığı yoluyla Doğu Avrupa’ya 

yapılan ticaret ve kara yolu taşımacılığı ile yapılan ticarete doğu ve batı arasındaki 

köprü konumu da eklenince önemli bir ticaret merkezi oluşmuştur. Rusya ve Türkiye 

bağlamında uluslararası ticaret ve taşımacılık arasındaki ilişki ve kırılma noktaları bu 

bağlamda oldukça önemlidir. Çalışmamızda bu alanda yapılmış çalışmalar referans 

alınarak verileri tekrardan yoğrularak, değişkenler arası değerlendirmelerde 

bulunulmuştur. Bu alanda yazılan kitaplar ve konferans bildirilerinden de yardım 

alınarak çalışmamız oluşturulmuştur. 

1.2.Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma, Türkiye için yakın bir konumda sınır komşusu olan Avrupa Birliği 

ve onun içinde bulunduğu gümrük birliği politikasının anlamlandırılmasının önemine 

vurgu yapmaktadır. Yapılan bu çalışmada uluslararası ticaret alanında akademik 

çalışma yapacak ya da girişimci kişilere bu alanda yol göstermek ve çalışmalarına katkı 

sunmak hedeflenmiştir. Türkiye’ye yakın ekonomik merkez olan Avrupa Birliği ve 

uyguladığı Gümrük Antlaşması politikasının Türkiye üzerine etkileri nelerdir konusu, 

tezin sorunsalını oluşturmaktadır. 

1.3.Araştırmanın Sınırlıkları 

Yapılan bu araştırmanın yöntemi olan nitel yöntem nedeniyle nicel 

yordamalarda ve analizlerde bulunulmamıştır. Verileri alınan ve kullanılan çalışmaların 

güvenilir ve geçerli olduğu varsayımdan hareketle tartışma tartışma bölümü 

şekillendirilmiştir.  
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2. BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARET 

 

2.1. Uluslararası Ticaret Tarihi 

             İnsanın toplumsallaşması fenomeninde birçok değişken rol almışır. Bu 

değişkenler arasında sosyolojik sebepler olduğu kadar ekonomi ve politik nedenler de 

yer almaktadır. İnsan avcılık ve toplayıcılık dönemi sonrasında hem iklim şartlarının 

daha elverişli hale gelmesi hem de su ve verimli toprakların birbirlerine yakın şekilde 

konumlanmış olması nedeniyle insanların toplumsallaşması ve yerleşik hayata geçmesi 

kaçınılmaz olmuştur. İnsanların toplumsallaşması ve yerleşik hayatın getirdikleri ile 

beraber toplumsal iş bölümleri ve ortak amaç doğrultusunda çalışma durumu da yine bu 

dönemde meydana gelmiştir. İnsanların toplum içindeki yatkınlıkları veya edindikleri 

meslekler ortak bir pazar oluşmasına neden olmuştur. Bu durum sonucunda yerleşik 

hayata geçmiş her bireyin kabul ettiği ve tanıdığı bir alışveriş aracı icat edilmiştir. Bu 

durumun daha öncesinde tarım toplumu olan bu sosyal gruplar ürettikleri ürünlerini 

saklama imkanına ve yöntemine kavuşması sonucunda, ihtiyacı olandan fazla üretmeye 

başlayarak ticaretin ilk adımlarını atmışlardır. Bu dönem özelinde konuşulması 

gerekirse takas usulü gerçekleşen bu ilkel ticaret ilk paranın kabulu ile beraber 

hızlanarak artmıştır (Aktaş ve Yılmaz, 2008:17-39). 

İlk yerel ticaret hareketleri kabaca böyle gelişirken uluslararası ticaretin tarihi de buna 

yakın tarihi dönemlere tekabül etmektedir. Yazılı tarihin literatürü üzerinde yapılan 

çalışmalar göstermektedir ki, eski dönem uluslararası ticaretler hem siyasi hem de 

politik olarak dünyayı değiştirmiş ve etkilemiştir. Baharat Yolu, Kürk Yolu ve İpek 

Yolu’nun eski tarihi dönemlere ait uluslararası ticaretin ilk örnekleri olmasının yanısıra 

uluslararası ticarette yapılan lojistik faaliyetlerinin de ilk örnekleridir (Işık, H. 2017). 

             Baharat Yolu Asya’yı geçerken iki kola ayrılmaktadır. Genellikle lojistik olarak 

seçilen kolu İskendiriye ve Akabe üzerinden deniz yolu ile Avrupa’ya ulaşırken; 

kuzeyden Anadolu üzerinden geçen kolu ise Çin’in temellerini attığı İpek Yolu’dur. 

Buhara ve Hazar Denizi üzerinden devam eden diğer yol ise Kürk Yolu olarak 

adlandırılmaktadır (Seki, 2005:45-57). 

 

2.2. Tarihi Uluslararası Ticaret Yolları 

            Uluslararası ticaret olgusunu tartışmadan önce bu olayın ilk örneklerine 

yakından bakmak gelişimi hakkında bir fikir edinmemizi sağlaması açısından önemlidir. 

Bunun yanı sıra bu yolları anlamak ve bilmek uluslarası politik ve siyasal yapının 

değişimini görmemizi kolaylaştıracaktır. Eski dönem ticaret yollarına salt ticaret yapılan 

bir eylem olarak bakmak kaynaklarımızı verimli kulanmamak anlamına gelmektedir. 

İşte tam olarak bu nedenle ticaretin iki ülke, iki grup ya da iki kavim arasında aynı 

zamanda sosyal etkileşimi de yanında getirdiğini söylemek oldukça yerinde bir tespit 
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olacaktır. Bunun tarihteki en güzel örneği; Çinlilerin ve Türk boylarının İpek Yolu 

hakimiyeti için mücadeleleri esnasında Türklerin yazıyı öğrenmeleridir. Ticaret 

ekonomik bir içeriğe sahip olsa da aynı zamanda diplomasının bir alanı, kolu olarak 

değerlendirilmektedir. Bu durum uluslararası ticaretin ilk örneklerinin verildiği bu 

dönemde bile yakın anlamlar taşımaktadır (Pirenne ve Karadeniz, 1994). 

Güneydoğu Asya’da dönem içerisinde bulunan, Hindistan’dan başlayıp bütün 

Orta Asya boyunca ilerleyerek Basra Körfezi’nin kuzeyinden Suriye, Kızıldeniz ve 

Süveyş Kanalı üzerinden İskenderiye’ye kadar uzanan yola Baharat Yolu ve diğer 

adıyla Buhur Yolu denmektedir. Bu ticaret yolu aslında Orta Çağ ile değer kazanan bir 

ticaret yoludur. Orta Çağ Avrupalı burjuvazi sınıfı, baharat ve baharatın keşfi ile hem bu 

bölge ile ticaret yapmanın firsatlarını aramış hem de sömürgecilik faaliyetleri için 

keşiflerde bulunmuşlardır (Soğuk ve Uyanusta, 2004:163).  

Daha eski dönemlerde İpek Yolu ile ilgili bilgileri Çin yazılı kaynakları 

göstermektedir. Ve bu ticaret yolunun ilk yazılı kaynaklarda belirtildiği şekli ile 

milattan önceki döneme kadar dayandığı varsayılmaktadır. Asya’da baharat ticaretine 

dayalı kültürel etkileşim ve uluslararası ticaret gelişmiştir. Bu ticareti oluşturan 

ürünlerin başlıcaları kakule, zerdeçal, tarçın ve zencefildir. Çin uzun yıllar ipek ticareti 

ile uğraşmıştır. İpek Yolu üzerinde yapılan güç savaşları sonucunda ise şimdiki 

Avrupa’nın siyasi haritası belirlenmiş, bugün vatandaşı olarak yaşadığımız Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulması ve Anadolu’nun yurt edinilmesine kadar birçok sosyopolitik 

olay meydana gelmiştir (Özdaşli, E. 2015). 

Sanayi Devrimi hem demografik hem de siyasal olarak birçok durumu meydana 

getiren major bir olaydır. Tarımda yoğun insan gücünü terk edip makine kullanımına 

geçen dünyada kayda değer değişimler yaşanmıştır. Doğal olarak ticaret ve ekonomik 

gelişmeler bu değişimin sonucundan etkilenen öncelikli alanlardır. Birden üretim 

miktarlarının artması, insanın alım gücünü yükseltmiş iyi beslenen ve artık eskisi kadar 

çalışmayan insanın beklenen yaşam ömrü uzamıştır. Dünya nüfusu tarihi boyunca üç 

kere yaşadığı sıçramanın ikinicisini, bu olayın sonunda yaşamıştır (Castells, M. 2005). 

Sanayi Devrimi ile beraber artan kalifiye eleman ihtiyacı, bu dönemin bunalımları 

arasında gösterilmektedir. Bu dönem eğitim ve öğretim alanı da sanayi devrimi 

üretimini destekleyici şekilde kendini revize ederek döneme uyum sağlamıştır. Bu 

dönemin sonunda artık alanlarında spesifik olarak uzman olan kişiler ve kalifiye iş gücü 
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gibi olgular meydana gelmiştir. Alanda uzmanlaşma ile beraber sanayi devriminin de 

sonucunda dünya bilgi çağı denen bir dönemin içerisine girmiştir. Bu dönemde bilgi ve 

bilginin dolaşımı konuları büyük önem arz etmektedir. Artık Sanayi Devrimi ile beraber 

çok güçlenen sermaye sahipleri uluslararası bir güce sahip olarak devletler arası bir 

yaptırıma erişmişlerdir (Balay, R. 2004). 

Arz talep dengesinin çok üstüne çıkan bu uluslararası sermaye artık başka 

pazarlara ihtiyaç duymaktadır. Anlatılan bu ihtiyaçlar sonucunda dünyanın 

küreselleşmesi durumu da beklenen bir sonuçtur. Ülkeler dünya savaşları sırasında 

kapılarını öyle sıkı birbirlerine kapatmıştırlarki tarafsız görünen Amerika, uluslararası 

ticaret sayesinde birden dünya devi ve süper güç haline gelmiştir. Savaşın bitmesi ve 

bilgisayarın icat edilmesi ile beraber artık globalleşme süreci neredeyse sanal olarak 

tamamlanmıştır. İnternetin dünyayı globalleştirmesi ile dünyanın tamamı açık pazar 

haline gelmiştir. Dünya’nın nufüs yoğunluğunda olan farklılık nedeniyle iş gücü 

fiyatları da değişmiştir (Seymen, 2009:3-7). 

2.3. Uluslararası Ticaret Teorileri 

             Ülkelerin dış pazarlar amaçlı yaptığı ticaretleri uluslararası ticaret denmektedir. 

Bu ticaret şekilleri iktisat alanında nasıl yapılır ise daha verimli olacağı çeşitli 

araştırmacılar tarafından araştırılmış ve literatüre katkı sağlanmıştır. Bakış açısına göre 

farklılık gösteren bu durum teoriler tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. 

2.3.1. Adam Smith Modeli 

 Dış ticaretle ilgili görüşlerin bilimsel nitelik kazanarak teori haline gelmesi 

Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eserini yayınlaması ve Klasik iktisat ekolünün 

temelini atmasıyla başlamıştır. Adam Smith, belirli malların üretiminde, birbirine göre 

mutlak bir avantajı olan ülkelerin bir sonucu olarak dış ticaretin ortaya çıktığını 

varsaymaktadır. 

              Smith ihtiyaç bazlı bir ticaret yaklaşımına sahiptir. Bu ihtiyaçları açıklarken 

erken dönem insanlık deneyimlerinden bahsetmektedir. Üretim konusunda diğerine göre 

üstünlüge sahip olan ulusların birbirleri arasında ihtiyaç bazlı yaptıkları ticari faaliyete 

uluslararası ticaret olduğunu kabul etmiştir. Smith kuramının güçlü olan yanı kişiler 

arası ticaretten uluslar arası ticarete kadar bir çok ticari faaliyeti tek bir kuramla 

açıklayabilmesidir. Tarih öncesi dönemde yerleşik hayata geçen insanlar tüketiminden 
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fazla üretmeye başlamış ve bunları bozulmadan saklama yöntemleri geliştirmiştir. 

Örneğin iki topluluk arasında daha iç kesimde olan topluluk ile kıyı şeridinde olan 

topluluk arasında ticaret balık ve buğday takası ile gerçekleşmiştir. Karşılıklı üretim 

avantajlarının sunduğu ürünler ile ilk ticari faliyetler böyle gelişmiştir 

2.3.2. Ricardo Modeli 

 Uluslararası ticarete dayalı Ricardian modeli, uluslararası teknolojik 

farklılıkların karşılaştırmalı üstünlükteki farkı açıklamaya çalışır. Teknolojik fark esas 

olarak uluslararası ticarette yer alan iki ülke arasındaki arz yönlü farktır. Ricardian 

modeli, tüm diğer faktörlerin ülkeler arasında benzer olduğunu varsayar. Ricardian 

modeli, aynı zamanda karşılaştırmalı üstünlük teorisi olarakta bilinir. Bu model 

neoklasik ticaret teorisinin temel bir bileşeni olmuştur. Ricardian modeli, teknoloji veya 

doğal kaynaklardaki farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan karşılaştırmalı üstünlüğe 

odaklanmaktadır. Bir ülke içindeki göreceli emek ve sermaye miktarları gibi faktörleri 

varlıklarını doğrudan göz önünde bulundurmaz. Emek Değer Teorisi, Ricardian ticaret 

modelinin temelini oluşturur. Bu model, ticaret faaliyetlerinin ardındaki temel neden 

olarak teknolojik farklılığa vurgu yapmaktadır.Ricardian ticaret modeli, ticaretin 

uluslararasi ticarette yer alan tüm ülkeler için yararli olduguna dikkat çekiyor. Bu 

model, daha az teknolojiyi kullanan geri kalmış bir ekonominin bile uluslararası 

ticaretten yararlanacağını göstermektedir. 

Ricardian modelinin analizi, önemli ölçüde İş Değer Teorisi'nin etkilerine bağlıdır. 

Emek değer teorisinin başlıca etkileri şunlardır: 

Emek, üretimin tek ana faktörüdür. 

İşçi, iç sınırlar içindeki sektörler arasında kesinlikle mobildir; ancak ülkeler arasında 

hareketsiz. 

İş birimleri bir ülke içinde homojen 

 Ricardian modelinde ticaret şartları teknolojik parametreler tarafından belirlenir. 

Talep, Ricardian modelindeki uluslararası ticaretin temeli değildir. Ancak, çıktının 

denge bileşiminin belirlenmesi söz konusu olduğunda, talebin önemli bir rolü vardır. 

ticari dengede çıktı kompozisyonu, hem nispi talep hem de nispi arz kullanılarak 

belirlenir. Ricardian ticaret modeline göre, talep tarafındaki koşullar ticaretin 

açılmasından sonra ticaret kompozisyonlarının ve ticaretin kazanımlarının 
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belirlenmesinde elverişli hale gelmektedir. Talep, ticaretin açılmasından sonra 

Ricardian modelinde uluslararası ticaret şartlarının belirlenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. 

2.3.3. Heckscher-Ohlin Modeli 

Heckscher-Ohlin modelinin ardındaki temel çalışma, 1919 yılında Eli Heckscher 

tarafından yazılmış bir İsveç gazetesinde sunulmuştur. Daha sonra Öğrencisi Bertil 

Ohlin tarafından 1933'te kanıtlanmıştır. Birkaç yıl sonra ise ekonomist Paul Samuelson 

orijinal modeli genişletti. Bu  yüzden bazı araştırmacılar bu modeli Heckscher-Ohlin-

Samuelson modeli olarak adlandırılır. 

 Heckscher-Ohlin modeli, ülkelerin en verimli ve bol miktarda üretebilecekleri 

şeyleri ihraç ettiklerini açıklayan bir ekonomi teorisidir. Bu model, iki ülke arasında, 

farklı özelliklere ve doğal kaynaklara sahip olan ticaret dengesini değerlendirmek için 

kullanılır. Model, bir ülkenin bolluk içinde sahip olduğu üretim faktörleri gerektiren 

malların ihracına ve bir ülkenin verimli bir şekilde üretemediği malların ithalatına vurgu 

yapmaktadır. Örneğin bazı ülkeler petrol rezervlerine sahiptir, ancak çok az demir 

cevheri vardır fakat diğer ülkeler değerli metallere kolayca erişebilir özelliklere sahip 

olabilir. Heckscher-Ohlin modeli, ticaret gibi diğer üretim faktörlerini de içerdiğinden, 

ticarete konu olan mallarla sınırlı değildir. İşgücü maliyetleri bir ülkeden diğerine 

değişmektedir, bu nedenle modele göre ucuz işgücüne sahip ülkeler öncelikle emek 

yoğun mal üretmeye odaklanmalıdır.  

 Model, uluslararası ticaretin, özellikle de her ülkenin, ülke içinde doğal olarak 

bol miktarda bulunan kaynakların ihraç edilmesi için çaba harcadığı küresel faydaların 

altını çizmektedir.  

 Heckscher-Ohlin modeli çok makul göründüğü halde, çoğu ekonomist modeli 

desteklemek için kanıt bulmakta güçlük çekmektedir. Endüstrileşmiş ve gelişmiş 

ülkelerin geleneksel olarak neden birbirleriyle ticaret yapma eğiliminde olduklarını ve 

gelişmekte olan piyasalarla ticarete daha az bağımlı olduklarını açıklamak için çeşitli 

başka modeller kullanılmıştır.  

2.3.4. Yer Çekimi Modeli 

 Isaac Newton'un yer çekimi yasasında anlatıldığı gibi yerçekimsel etkileşimi 

taklit eden belirli davranışları tahmin etmek ve tanımlamak için çeşitli sosyal bilimlerde 
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kullanılmaktadır. Genel olarak, sosyal bilim modelleri, onları fiziksel yerçekimi 

metaforuna ödünç veren bazı kütle ve uzaklık unsurları içerir. Bir yer çekimi modeli, 

örneğin, malların, hizmetlerin veya iki veya daha fazla konum arasındaki insanların akış 

hacmini tahmin eder. Bu, insanların şehirler arasındaki hareketi veya ülkeler arasındaki 

ticaret hacmi olabilir. Bir yerçekimi modeli, akışları doğru bir şekilde tahmin edemez, 

bunun yerine, gerçekte gözlenen değerlerin karşılaştırılabileceği, bu akışların 

beklenmedik bir şekilde yüksek veya düşük olduğu noktaları vurgulayan bir ölçüdür. 

2.4.Uluslararasi Ticaret Politikalari 

 Uluslararası ticaret politikası, farklı ülkeler arasındaki malların satışını 

düzenleyen uluslararası yasaları ve çok taraflı ticaret anlaşmalarını içermektedir. 

Uluslararası ticaret politikası, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 

uluslarüstü kurumlar tarafından oluşturulmakdır. Ulus üye devletler bu organizasyona 

katılmak için vatandaşların yasama organlarının temsilcilerini seçmeleri gibi aynı 

şekilde bu ulus ötesi yapılara temsilciler seçerler.  

 Ulaşımın çeşitlenmesi ve gelişmesi ile beraber 20 yy’da uluslararası ticaret 

giderek daha önemli bir kaynak haline gelmiştir.Uluslararası ticaret Amerika Birleşik 

Devletleri'nde, özellikle 1970'lerden sonra  iç pazar ticari faaliyetlerden daha hızlı 

büyümüştür. Bu durumun nedenleri arasında rekabetin artması nedeniyle kaynak azlığı 

yaşayan iç pazarın uluslararası ticarete doğru itici etkisi gösterilebilir. Bu ekonomik 

eğilimler ABD'deki sanayi üretimini tartışılır hale getirerek  Uluslararası ticaret 

kültürüne mal üretme vizyonunu kazanmasına neden olmuştur.   

2.4.1.Türkiye’nin Uluslararası Ticaret Politikaları 

Gümrük prosedürleri büyük ölçüde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 

sorumluluğundadır. Yönetmeliği ile birlikte 4458 sayılı Gümrük Kanunu (değiştirildiği 

şekliyle) gümrük konuları için temel yasal çerçeveyi çizmektedir. Gümrük Kanunu ve 

düzenlemeleri birkaç kez değiştirilmiştir. Bu değişiklikler arasında, diğerlerinin yanı 

sıra idari para cezaları için hesaplama yöntemindeki değişiklikler, fikri mülkiyet 

haklarını ihlal eden mallar için basitleştirilmiş imha prosedürleri, gümrüklü depo 

hükümleri ve laboratuvar analizi örnekleme prosedürleri yer almaktadır. 

Türk gümrük beyannamesi formatı AB'deki gümrük işlemleri için kullanılan tek 

idari belge (SAD) ile uyumludur. Gümrük alanında kulanılan BILGE (bir bilgisayar 
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yazılımı paketi) gerçek zamanlı gümrük formalitelerini gerçekleştirmektedir. BİLGE 

sisteminin kullanımı zorunludur ve gümrük formalitelerinin tüm yönlerini 

kapsar.Örneğin, tüccarların düzenleyici belgeleri tek bir yerde ve / veya tek bir 

kuruluşta sunmalarını sağlayan Tek Pencere Projesi, 2014 yılından beri devam 

etmektedir.  

1 Ocak 2012'den itibaren, Mallar ve nakliye araçları ile ilgili bilgiler, gümrük 

bürosuna varıştan önce elektronik ortamda gönderilmelidir. Güvenlik nedenleri 

haricinde herhangi bir duraklama olmaksızın, karasularında veya Türk gümrük 

bölgesinin hava sahasında, transit geçişte kargo haricinde, Türkiye gümrük bölgesine 

getirilen tüm mallar için giriş özet beyanı gereklidir.  

Özet beyannameler, malları getiren veya malların taşınması sorumluluğunu 

üstlenen kişi tarafından Türkiye'nin gümrük bölgesine getirilmelidir. Bu kişilerin 

yükümlülüklerine halel getirmeksizin, özet beyan bir kişi tarafından yapılabilir.  

Türkiye, Dünya Bankası Raporu 2016 alt kategorisinde “sınır ötesi ticaret” 

konusunda 189 ekonomiden 62'nci sırada yer almaktadır. Rapora göre, Türkiye 13 

ithalat belgesine ihtiyaç duymakta ve sınırda ortalama ithalat süresi 3 gündür. Dünya 

Bankası'nın 2015 yılı sıralama sürecinin ardından 2015 yılı Mayıs ayında Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından bir iç çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya göre, ithal 

edilecek ortalama süre, gereken belgelerin sayısı ve ithalat maliyeti, Banka'nın 2015 

yılında Türkiye'ye bildirdiğinden daha az hale getirilmiştir. Yetkililere göre, Dünya 

Bankası verileri ile Bakanlık tarafından elde edilen veriler arasındaki temel farklılıklar 

aşağıda açıklanmaktadır: Veri sağlayıcılar, tüm ithalat / ihracat sürecini kapsayan 

detaylı anketlere cevap vermede yeterli yeterliliğe sahip olmamalarıdır. 

İthalat beyanlarının işleme alınma süresi, yetkililere göre gözden geçirme süresi 

boyunca değişmemiştir; bu nedenle, gerekli tüm belgelerin sağlanması şartıyla, ithalat 

izni normalde 24 saat içinde tamamlanmış olmaktadır. Bununla birlikte, 2011 yılında ilk 

uygulamadan sonra mavi hatların yaygın olarak kullanılmasından dolayı ihracat için 

ortalama işlem süresi 2012-14 dönemi boyunca 4 saat 44 dakikadan 2 saat 47 dakikaya 

düşmüştür.  

Türkiye, BILGE Sistemine entegre olan Risk Analizi Programı ile hem ithalat 

hem de ihracat işlemleri için risk analizi yapmaktadır. Sistemde belirlenen çeşitli risk 

kriterleri, prosedürlerin geliştirilmesi ve seçicilik sağlayarak gümrük birimlerinde aşırı 

yüklenmenin önlenmesi amaçlanmaktadır. Risk değerlendirmesine göre, mallar fiziksel 

denetime tabi olabilir. Fiziksel olarak muayene edilen malların yüzdesiyle ilgili veriler 

mevcut değildir. 
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2.4.2. Gümrük Tarifeleri 

 

 Gümrük tarifesi dış ticarette ve dış ekonomi politikasından kullanılan ülkelere 

özel araçlardır. İki kelimeden oluşan bu terimin ilk kavramı olan gümrük ükelerin kendi 

eğemenlik alanlarından geçen ürünlere uyguladıkları vergi ve harçlardır. Tarife ise 

uluslararası ticaretin nesnesi olan bütün işlenmiş veya işlenmemiş mal ve ürünleri 

belirleyen bir terimdir. Tarifeler yıllar arası farklılık göstermekte uygulanacak tarife ise 

enson yapılan değişikliğe tabi olunan yönetmelikler ile uygulanmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti bakanlar kurulu tarafından kabul edilen tarife cetveli bulunmaktadır. Bu 

tarife cetveli politik vea ekonomik sebepler ile farklı bölge yada topluluklara farklı 

nitelemelerde bulunabilmektedir. 

2.4.3. Tarife Dışı Engeller  

 Gümrük tarifeleri fiyat mekanizmasıyla ticaretin olumsuz etkilerinin 

azaltılmasını amaçlar. Uluslararası ticarete müdahalede kullanılan geleneksel araç olan 

tarifeler dışında kalan bütün müdahale araçları Tarife Dışı Engeller olarak tanımlanır. 

Gümrük tarifesinin ülkemizdeki karşılığı 10 kodlu gümrük vergisidir ve ithalata konu 

eşyanın sigorta ve navlun ücreti dâhil edilmiş CİF kıymetine farklı mal gruplarına göre 

farklı oranlar uygulanarak elde edilen tutardır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 

gümrük vergisi ülkemiz vergi sistemine uyumluluk gösterip ad valorem vergi özelliğini 

taşır. Ancak bu durumun istisnai uygulamaları vardır. Örneğin saat ithalatında karma 

vergi uygulaması olup hem spesifik hem de ad valorem vergi tahsil edilebilmektedir. 

Tarife Dışı Engeller ilgili otoritelerce belirlenmiş kurumların uygunluk ya da izinlerini 

gerektirmesi yanı sıra mali sonuçlar doğuran özellikler de gösterirler. Mali sonuçlar 

doğuran tarife dışı engellerden yaygın olarak kullanılanlarına; 

 

20 kodlu Anti-Damping vergisi, 

21 kodlu Sübvansiyona Karşı Vergi, 

61 kodlu Telafi Edici Gümrük Vergisi, 

34 ve 39 kodlu Ek Mali Yükümlülük, 

59 kodlu İlave Gümrük Vergisi 

örnek verilebilir. 
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 Söz konusu tarife dışı engellerde yaygın olarak ad valorem vergi uygulanmakla 

birlikte bazı ürün gruplarında eşyanın kilo, ağırlık, miktar gibi fiziki özellikleri 

üzerinden tahakkuk edilen spesifik vergiler de uygulanabilmektedir. İthalat ve İhracatın 

denetiminde kullanılan dış ticaret mevzuatı, fikri ve sınai haklar, çevre ve insan sağlığı 

ile ilgili standartlar gibi dış ticareti olumsuz etkileyen uygulamaları kapsar. Tarife dışı 

engeller literatürde; 

• Miktar Kısıtlamaları, 

• Yeni Korumacılık, 

• Sübvansiyonlar, 

• İthalat ve İhracat Vergileri 

• Monopoller ve Kartellere karşı önlemler 

olarak beş ana başlık altında sınıflandırılır. 

Tarife Dışı Engelleri detaylandıracak olursak şu şekilde sınıflandırabiliriz; 

 Miktar kısıtlamaları Dış ticaret akımlarına karşı müdahalede kullanılan en 

geleneksel araçlar olup zamanla kullanımları azalmıştır. Miktar kısıtlamaları; 

a. İthalat Kotaları: İthal edilecek mal hacmi üzerine konulan sınırlamalardır. 

b. İthal Yasakları: İthal edilecek malın ülkeye girişinin tamamen yasaklanmasıdır. 

c. Döviz Kontrolü: Döviz piyasasına yapılan hükümet müdahalelerini içerir. 

d. Çoklu Kur Sistemi: Birden fazla resmi kur uygulaması vardır. İthali istenmeyen 

mallarda yüksek kur alınırken ithalinde sakınca görülmeyen mallarda düşük kur 

uygulanır. 

Yeni Korumacılık kapsamında uygulanan araçlar; 

a. Gönüllü İhracat Kısıtlamaları: İki ülkenin karşılıklı vardıkları anlaşma sonucu ihraç 

malına koydukları kotayı ifade eder. 

b. Sağlık, Güvenlik ve Çevre Standartları, İdari Düzenlemeler, Kamu İhaleleri: halkın 

sağlığının korunması, doğal çevrenin korunması ve kamu düzeninin sağlanması için 

belirlenen standartlar ve idari düzenlemeleri içerir. 

Sübvansiyonlar; 

a. İhracat Sübvansiyonları: İhracatı özendirmek için ihracatın taraflarına verilen 

sübvansiyonlardır. 
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b. İç Piyasaya Dönük Endüstrileri Sübvansiyon: İthalata rakip iç piyasaya yönelik 

endüstrilere ithalata karşı rekabet güçlerini korumaları için yapılan desteklerdir. 

İthalat Ve İhracat Vergileri; 

a. İthalatta Fark Giderici Vergiler: Yerli endüstri mallarını korumak için yüksek iç fiyat 

belirlenmesi ve ithalden ise ithal malının bu fiyatlara ulaşması için alınan fark giderici 

vergileridir. 

b. İhracat Vergileri: malların ihracından alınan vergilerdir. 

Monopoller Ve Karteller; 

a. İhracat Monopolleri ve Damping: İhracat yapan büyük bir firmanın malını iç 

piyasadan daha düşük bir fiyatla yurtdışına satmasına ‘damping’ denilir. 

b. Karteller: Az sayıdaki firmanın kar maksimizasyonu amacıyla aralarında yaptıkları 

açık ve ya gizli anlaşmalara kartel adı verilir (Seyidoğlu; 2009, 185-213). 

Uygulamada karşılaştığımız önemli Tarife Dışı Önlemleri mali sonuçlar doğuran 

önlemler ve ilgili kurum izin ya da lisansına dayalı önlemler olarak sınıflandırabiliriz. 

Mali nitelikli önlemler sırasıyla; 

• Gözetim ve Referans Kıymeti uygulamaları, 

• Anti-damping uygulaması, 

• Çevre Katkı Payı, 

• Bandrol ücreti, 

• İlave Gümrük Vergisi, 

• Ek Mali Yükümlülük, 

• Telafi Edici Gümrük Vergisi, 

• Kültür Bakanlığı Fon Kesintisi 

olarak belirtebiliriz. 

Diğer tarife dışı önlemleri ise Standardizasyon ve Uygunluk denetimleri, İhtisas 

Gümrüğü uygulaması ve Lisans uygulamaları olarak sınıflandırabiliriz. Uygulamada 

ciddi sorunlarla karşılaşılmasına neden olan Tarife Dışı Önlemlerden biri ise Ekonomi 

Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gözetim Kıymeti uygulamasıdır. Bu 

uygulamanın amacı ise belirli bir kıymetin altındaki eşyanın serbest dolaşıma 

girmesinin ithalat genel müdürlüğünden alınacak gözetim belgesiyle 

gerçekleşebilmesidir. Ancak uygulamada söz konusu belgenin alınmasında ciddi 

bürokratik engellerle karşılaşılmakta olup ithalatçı firmalar gözetim ya da referans 
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kıymet tutarlarını tamamlayarak beyan etmekte ve gözetim belgesi olmaksızın 

işlemlerini yapmaktadırlar. Mobilya, porselen, aydınlatma cihazları, küçük ev aletleri, 

bayram karnaval eşyası, çanta, kılıf ve diğer eşya mahfazaları, bazı otomotiv yedek 

aksamı, motosikletler gözetim uygulanan önemli mal gruplarıdır. 

 İlave Gümrük Vergisi, Damping ve Telafi Edici Gümrük Vergisi önlemleri 

Ekonomi Bakanlığınca açılan soruşturmada haksız rekabetin varlığı ve ilgili ihracatçı 

ülkede serbest piyasa ekonomisinin var olmadığı iddia edilir ve soruşturma sonucunda 

ülkemizde aynı sektörde faaliyet gösteren ve haksız rekabetten olumsuz etkilenen 

sektörün korunması amacıyla belirli bir zaman aralığında geçerli olmak üzere uygulanır. 

Bu önlemler gümrük vergisi ile eş etkili sonuçlar doğurur. Tekstil ürünleri, el aletleri, 

mobilya, elektronik haberleşme cihazları, küçük ev aletleri, çanta ve benzeri kılıflar, 

duvar kağıtları bu önlemlerin alındığı bazı ürünlerdir. 

Ülkemizde uygulanmakta olan önemli tarife dışı önlemlerden biri de İhtisas 

gümrüğü uygulamasıdır. İhtisas gümrüğü, gümrük mevzuatının doğru olarak 

uygulanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük Genel 

Tebliği(Gümrük İşlemleri) ile düzenlenmektedir. İhtisas gümrüğü uygulaması tekstil, 

mobilya, porselen, halı, otomobil gibi ürünlerde uygulanmaktadır. Ancak gerek bölgeler 

arası memur rotasyonu gerekse de ilgili bölge müdürlüğüne bağlı gümrük 

müdürlüklerindeki iç rotasyon kapsamında bir gümrük görevlisinin herhangi bir ihtisas 

gümrüğünde çalışma süresi bir yılı geçmemektedir. 

Böylelikle bir başka Gümrük İdaresinde çalışan personel ile ihtisas gümrüğünde 

çalışan personel arasında niteliksel her hangi bir fark olmayıp aynı derecede yetkinliğe 

sahiptirler. Bu durum ihtisas gümrüğü uygulanmasındaki amacın gerçekleşmesi için 

belirli bir Gümrük Müdürlüğü belirlemenin işlevselliğini tartışmalı hale getirmektedir. 

Standardizasyon ve Uygunluk denetimlerinde, ithalatta ilgili standartlara veya 

teknik mevzuata uygunluğuna ilişkin usul ve esaslar kapsamında yapılan denetimleri 

kapsamakta olup yetkili kurumlarca yapılmaktadır. Yapılmakta olan risk analizine 

dayalı denetimin ardından olumlu sonuçlanan eşyaya Tareks uygunluk belgesi 

düzenlenir. 



14 

 

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün Güvenliği ve Teknik 

Düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin 

elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet 

tabanlı uygulamayı ifade etmektedir. ‘CE’ işareti taşıması gereken ürün, ‘TSE’ ye 

uygun ürün güvenliği ve denetimi, İthalat rejim kararı 7. Madde kapsamındaki eski 

kullanılmış yenileştirilmiş ve yatık eşyanın ithal izni Tareks kapsamında yapılmakta 

olup ilgili denetim GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) kapsamında değil ürün 

kapsamında yapılmaktadır. Aynı GTİP kapsamında bir eşya Tareks kapsamında olup bir 

başka eşya kapsam dışında olabilmektedir. Söz konusu karışıklığın ortadan 

kaldırılabilmesi için mükelleflere eşyaları kapsam dışında ise Bakanlıkça belirlenen 11 

Haneli kapsam dışı Tareks numarasını beyan ederek ürün denetime tabi tutulmaksızın 

serbest dolaşıma sokulması hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda sayabileceğimiz ürünler 

eski makinalar, yapı elemanları, iş güvenliği malzemeleri, el aletleri, oyuncaklar, telsiz 

ve telekomünikasyon cihazları, bazı makine ve cihazlar, elektrik akümülatörleri ve 

benzerleridir. 

Uygulamada karşılaştığımız diğer tarife dışı önlemler ise; radyoaktif malzemeler 

için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) izni, kıymetli evraklar için Sermaye 

Piyasası Kurulu(SPK) izni, gıda ile temas eden ürünler için Tarım İl Müdürlükleri 

tarafından düzenlenen uygunluk yazısı, tütün ve mamullerinde Tütün ve Alkol Piyasası 

Düzenleme Kurulunca(TAPDK) verilecek uygunluk belgesi, gazla çalışan ürünlerde 

ozon tabakasını incelten maddeleri içermediği ve ya bunlarla çalışmadığını gösterir 

üretici firmadan alınan yazı, binek araçlarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığınca 

verilecek uygunluk yazısı, ilaçlar için Sağlık Bakanlığı kontrol belgesi, içeriğinde ya da 

üzerinde harita bilgisi içeren eşyalar için Milli Savunma Bakanlığının ön izni, canlı 

hayvan ve bitkilerde Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlecek olan kontrol 

belgesi, nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türleri için CİTES belgesi olarak 

belirtebiliriz. 

Sonuç olarak tarife dışı önlemler mevzuatının ülkemiz açısından çok geniş bir 

uygulama alanı bulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak uluslararası ilişkilerin 

temelini oluşturan karşılıklı mütekabiliyet esası dış ticaret için de geçerlidir. Tarife Dışı 

Önlemleri uyguladığımız ülkeler bir takım nedenlerden kaynaklanan gecikmeler olsa da 

nihayetinde benzer önlemleri bizim ihracat ürünlerimize uygulayacaklardır. Kısa 
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dönemde bazı kazanımları olmakla beraber uzun dönemde ticareti daraltıcı etkileri 

olacaktır. Böylelikle ekonomik kalkınma üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen dış 

ticaretin faydalarından mahrum kalınacak ve yerel kaynaklarla sınırlanmış bir ekonomik 

süreçle karşı karşıya kalınacaktır. 

2.5 Ekonomik Entegrasyonlar 

   2.Dünya savaşı sonrası hız kazanan entarnasyonel örgütler politik amaçlar ile 

kurulmaya başlanmıştır. Uluslararası ticaret konjonktürel olarak değişmesi ülkeler arası 

ticari ilişkileride etkileyerek ekonomik entegrasyonları meydana getirmiştir.  Ekonomik 

entegrasyon, entegrasyondan önce aralarında yer alan ticarette tarife ve tarife dışı 

kısıtlamaların kısmi veya tamamen kaldırılması yoluyla farklı devletler arasındaki 

ekonomik politikaların birleştirilmesidir. Bu durum, devletlerin ekonomik verimliliğinin 

artmasına yol açarken, refah seviyesini yükseltmek amacıyla, distribütörler ve 

tüketiciler için daha düşük fiyatlara yol açması anlamına gelmektedir. 

 Ekonomik entegrasyon yoluyla yaratılan ticari uyarım etkileri, çağdaş iktisat 

teorisinin bir parçasıdır: Teoride, en iyi seçenek serbest ticaret, serbest rekabet ve hiçbir 

ticari engel olmaksızın yapılan ticarettir. Serbest ticaret, idealist bir seçenek olarak ele 

alınır ve bazı gelişmiş devletlerde gerçekleşse de, ekonomik bütünleşmenin, tam serbest 

ticaretin önündeki engellerin olduğu küresel ticaret için “en iyi ikinci” seçenek olarak 

düşünülmüştür.  

2.5.1. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) 

 EFTA'nın kurucu üyeleri: Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç, 

İsviçre ve Birleşik Krallık’dır. 1960'larda, bu ülkeler genellikle Avrupa Ekonomik 

Topluluğunun (AET) aksine, Dış Yediler olarak adlandırıldılar. Finlandiya, 1961'de bir 

yardımcı üye ve 1986'da tam üye olarak katılmasının ardından İzlanda’da 1970'te bu 

birliğe katılmıştır. EFTA üyesi olan  Birleşik Krallık ve Danimarka 1973'te AET'ye 

katılması nedeniyle ve EFTA üyelerini sonlandırmıştır. Değişen konjönktür ile beraber 

daha popüler olan AET’ye katılan bir deiğer ülke Portekiz, 1986'da Avrupa Topluluğu 

için EFTA'yı da terk etmiştir. 1995 yılında AB'ye katılan Avusturya, İsveç ve 

Finlandiya EFTA üyeleri olmaktan da çıkmıştır. Norveç hükümeti İki kez, 1973'te ve 

1995'te AB'ye katılmayı deneyerek EFTA'yı terk etmiştir.  
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 12 Ocak 1960 tarihinde, Avrupa Serbest Ticaret Birliği Antlaşması, Stockholm 

Prensi Sarayı Altın Salonunda başlatıldı. Bu anlaşma, endüstriyel ürünlere ilişkin 

gümrük vergilerinin aşamalı olarak ortadan kaldırılmasını sağlamıştır, ancak tarımsal 

veya balıkçılık ürünlerini etkilememiştir. AET ve EFTA arasındaki temel fark, 

EFTA’nın ortak dış gümrük tarifeleri gerçekleştirmemesiydi: her EFTA üyesi, bireysel 

gümrük vergisini veya EFTA dışındaki ülkelerle bireysel serbest ticaret anlaşmalarını 

kurmakta serbestti. Bu sınırlı ekonomik girişime rağmen, mali sonuçlar 1959-1967 

yılları arasında üyelerini ticaret haci ortalamasını 3,5 milyar ABD Doları'ndan 8.2 

milyar ABD dolarına çıkarmıştır.  

 Ocak 1973'te Danimarka, İrlanda ve İngiltere'nin AET'ye katılımından sonra 

EFTA, düşüşe geçmiştir. Portekiz (1985)’de, 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve 

İsveç tarafından AB'ye üye olması ile beraber EFTA sadece dört üye kalmıştır, İsviçre, 

Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda.  

 İsviçre hariç, EFTA üyeleri aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) 

üyesidir. Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin (EFTA)’ üç üyesi ve Hırvatistan da dahil 

olmak üzere tüm AEA ülkeleri tarafından üyeliklerinin onaylanmasını beklemekte olan 

28 Avrupa Birliği üyesi ülkeden oluşmaktadır. AEA’ya geçişlerin hızlanma sürecinden 

önce bir anlaşma sayesinde EFTA ve AEA ülkelerinin AB'nin üyesi olmadan AB İç 

Pazarına katılmalarına izin vermektedir. Bu anlaşma sayesinde tarım ve balıkçılıkla 

ilgili yasalar hariç, tek pazarla ilgili neredeyse tüm AB mevzuatı kabul edilmiştir. 

Bununla birlikte, resmi karar-şekillendirme sürecinin bir parçası olarak, yeni politika ve 

mevzuatın oluşumuna erken bir aşamada da katkıda bulunmaktadırlar. Bir İstisna olarak 

EFTA üyesi olan İsviçre, AEA'ya katılmamıştır, ancak AB ile bir serbest ticaret 

anlaşması da dahil olmak üzere bir dizi ikili anlaşmaya sahiptir. 

2.5.2. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) 

 Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA Kanada, Meksika ve ABD 

tarafından imzalanan bir anlaşmadır. Anlaşma 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. ABD ve Kanada arasında Kanada-Amerika Birleşik Devletleri Serbest Ticaret 

Anlaşması'nın yerini almıştır. NAFTA'nın iki eki vardır: Kuzey Amerika Çevre İşbirliği 

Anlaşması (NAAEC) ve Kuzey Amerika İşçi İşbirliği Anlaşması (NAALC). Çoğu 
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ekonomik analiz, NAFTA'nın Kuzey Amerika ekonomilerine ve ortalama vatandaşa 

faydalı olduğunu, ancak ticari rekabete maruz kalan endüstrilerdeki küçük bir azınlık 

işçisine zarar verdiğini göstermektedir. Ekonomistler, NAFTA'dan çekilmenin ya da 

NAFTA'nın ticaret engellerini yeniden kuracak şekilde yeniden müzakere edilmesinin, 

ABD ekonomisini ve maliyet işlerini olumsuz etkileyeceğini düşünümektedir. Bununla 

birlikte, Meksika hem kısa vadede hem de uzun vadede iş kaybından ve ekonomik 

büyümenin azalmasından çok daha fazla etkilenmesi beklenmektedir. Kuzey Amerika 

serbest ticaret bölgesi için itici güç, Kasım 1979'da cumhurbaşkanlığı için adaylığını 

ilan ettiğinde kampanyasının bir parçası olan ABD Başkanı Ronald Reagan ile 

başlamıştır. Kanada ve ABD Kanada-Amerika Birleşik Devletleri Serbest Ticaret 

Anlaşması'nı imzalamasndan sonar 1988'de Meksika Başkanı Carlos Salinas de Gortari, 

ABD Başkanı George HW Bush'a Latin Amerika borç krizinin ardından yabancı 

yatırımı getirme çabasıyla benzer bir anlaşma önermek için müzakerelerin başlamasına 

karar vermiştir. İki lider müzakere etmeye başlamasının ardından Başbakan Brian 

Mulroney yönetimindeki Kanada hükümeti Kanada'nın Kanada-ABD anlaşması 

aracılığıyla elde ettiği avantajların ABD-Meksika ikili anlaşması nedeniyle zarar 

göreceğini varsaymıştır. Üç ülke arasında 1990 yılına kadar uzanan diplomatik 

müzakerelerin ardından, üç lider anlaşmayı 17 Aralık 1992 tarihinde kendi 

başkentlerinde imzaladı. İmzalanan anlaşmanın her milletvekili yasama veya 

parlamento şubesi tarafından onaylanması gerekiyordu. Daha önce Kanada-Amerika 

Birleşik Devletleri Serbest Ticaret Anlaşması, Kanada için tartışmalı ve sorun olmuş ve 

1988 Kanada seçimlerinde bir sorun olarak öne çıkmıştır. Bu seçimde, daha fazla 

Kanadalı, anti-serbest ticaret partilerine Liberaller ve Yeni Demokratlar oy vererek 

anlaşmanın onanmasını sağlamıştır.  

 NAFTA'nın amacı, ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret ve yatırım 

önündeki engelleri kaldırmaktı. NAFTA'nın 1 Ocak 1994'te uygulanması, Meksika'nın 

ABD ihracatının artmasına ve ABD'nin Meksika'ya ihracatının üçte bir oranında 

artmasını sağlamıştır. Sözleşmenin uygulanmasından sonraki 10 yıl içinde, Meksika'ya 

yapılan bazı tarımsal ihracatların 15 yıl içinde kaldırılması dışında, tüm ABD-Meksika 

tarifeleri kaldırılmıştır. Anlaşma öncesi dönemde ABD ve Kanada arasındaki ticaretinin 

çoğunun gümrüksüz olması anlaşmanın bu açıdan salt bir oran vermesini 

engellemektedir. NAFTA ayrıca, tarife dışı ticaret engellerini ortadan kaldırmaya ve 
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işlem gören ürünlerde fikri mülkiyet haklarını korumaya da çalışmıştır. NAFTA'nın 

uygulanması ve yorumlanması konusundaki anlaşmazlıkların uluslararası çözümü için 

bir prosedür sunmaktadır. NAFTA, kısmen, her üç ortağın hükümet yetkililerinden 

oluşan Teknik Çalışma Grupları tarafından uygulanmaktadır. 

2.5.3. Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)  

 On Güneydoğu Asya ülkesini kapsayan, hükümetler arası işbirliğini destekleyen 

ve üyeleri ile diğer Asya ülkeleri arasında ekonomik, politik, güvenlik, askeri, eğitsel ve 

sosyo-kültürel bütünleşmeyi kolaylaştıran bölgesel bir hükümetler arası kuruluştur. 

Küresel bir güç merkezi olan Asya-Pasifik'te merkezi bir platform olan ve dünyanın en 

önde gelen ve etkili kuruluşlarından biri olan ASEAN, küresel bir ittifak ağını 

sürdürmekte ve çok sayıda uluslararası ilişkide yer almaktadır. Asya Kıtası'nın barış, 

istikrar, kalkınma ve sürdürülebilirliği için örgütle işbirliği modeli geliştiren Şangay 

İşbirliği Örgütü'nün (SCO) önemli bir ortağıdır. Aynı zamanda uluslararası diplomaside 

önde gelen bir figür olmasının yanı sıra, çeşitlilik ve farklılıklar arasında uyum ve güç 

arayışında uluslararası bir rol modeli olarak hizmet eder. 

 ASEAN'ın kendisi 8 Ağustos 1967'de beş ülkenin dışişleri bakanları olan 

Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'ın ASEAN Deklarasyonu'nu 

imzalaması üzerine kurulmuştur. Deklarasyonda belirtildiği üzere, ASEAN'ın amaç ve 

amaçları, bölgedeki ekonomik büyümeyi, sosyal ilerlemeyi ve kültürel gelişmeyi 

hızlandırmak, ortak çıkarlar konusunda bölgesel barışı, işbirliğini ve karşılıklı yardımı 

desteklemek, ülkeler arası yardım sağlamaktır. Eğitim ve araştırma alanlarını 

kullanarak, insanların yaşam standartlarını yükseltmek, Güneydoğu Asya çalışmalarını 

teşvik etmek ve benzer amaçları olan mevcut uluslararası örgütlerle yakın işbirliğini 

sürdürmek için kurulmuştur. 

2.5.4. Asya Pasifik Ticaret Anlaşması (APTA) 

 Daha önce Bangkok Anlaşması olarak bilinen ve 2 Kasım 2005’de Asya Pasifik 

Ticaret Anlaşması (APTA) 1975 yılında imzalanmıştır. Asya-Pasifik bölgesindeki 

ülkeler arasındaki en eski tercihli ticaret anlaşmasıdır. Bangladeş, Çin, Hindistan,  

Moğolistan, Kore Cumhuriyeti ve Sri Lanka APTA'nın taraflarıdır. APTA anlaşması 

2.921.2 milyar kişi için pazarı kapsamaktadır. APTA'nın temel hedefi, ticaret malları ve 
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hizmetleri, eşzamanlı yatırım rejimi ve teknoloji transferinin serbest akışını tümüyle  

bölge içi ticaret ve ekonomik güçlenmeye katkıda bulunacak şekilde organize etmektir. 

Aynı zamanda ticaret ve yatırım serbestleştirme tedbirlerini seçen yedi katılımcı ülke 

arasındaki ekonomik gelişmeyi hızlandırmaktır. Katılımcı Devletlerin eşit olarak tatmin 

edici bir durumda olmaları amacı ile ticari serbestleşme önlemlerinin benimsenmesi 

yoluyla ekonomik kalkınmayı ve işbirliğini teşvik etmektir. APTA, Birleşmiş Milletler 

Asya ve Pasifik APTA Sekretaryası olarak hizmet veren Ekonomik ve Sosyal 

Komisyonun tüm üyelerine açıktır. APTA üyeleri şu anda Ekim 2009'da sonuçlanması 

beklenen Dördüncü Tur Tarife İmtiyazlarına katılıyor. 1 Eylül 2006'da yürürlüğe giren 

Üçüncü Tur, 4.000'den fazla ürün için tarife imtiyazlara yol açmıştır. 

 Ekim 2007'de başlatılan Dördüncü Turun, Ekim 2009'da Üçüncü Bakanlar 

Kurulu tarafından sonuçlandırılması planlanmıştır. Bu Tur, tercihlerin kapsamını her 

üyenin tarife hatlarının sayısının en az yüzde 50'sine kadar genişletmeyi hedefliyor. iki 

taraflı ticaretin en az yüzde 20-25'i aynı zamanda en az yüzde 50 (ortalama) bir tarife 

imtiyazı sağlamayı amaçlamaktadır. Dördüncü tur müzakereler ticaret işbirliği ve 

entegrasyonunu derinleştirmek için geleneksel tarife imtiyazlarının ötesinde bir alana 

yayılmaktadır. APTA üyeleri şu anda ticaret kolaylaştırma, hizmet ticareti ve yatırımlar 

konusunda üç çerçeve anlaşması müzakere etmektedir. Ayrıca, APTA üyeleri tarife dışı 

önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktadır. 

2.5.5. Avrupa Birliği (AB) 

   Avrupa ilk dönemlerinden itibaren çeşitli toplumlara ev sahipliği yapmış bir kara 

parçasıdır. Avrupa tarihine bakıldığında hem mezhep savaşlarını hem de II. Dünya 

Savaşı gibi büyük ölçekte yıkıma sebebiyet veren olguların gerçekleştiğini görmekteyiz. 

İnsanların reaksiyonlarının tamamı ihtiyaçları tarafından belirlenir varsayımından 

hareketle bu kadar büyük olumsuzlukların yaşandığı bu kıta artık birleşmek zorunda 

olduğu ve buna ihtiyaç duyulduğu fikrini kabul görmektedir (Temiz, 2009:115-138). 

Birleşmiş bir Avrupa fikri II. Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler Cemiyeti ile bir 

araya gelen Avrupa Devletleri’nin aslında bunu başarabileceklerini anlamaları ile ortaya 

çıkmıştır. Bu fikre göre sürekli tekrar eden Almanya ve Fransa arasındaki 

anlaşmazlıkların giderilmesinin barış adına atılmış büyük bir adım olacağı 

varsayılmıştır (Dartan, 2002:61-72). 
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“Schuman Planı” çerçevesinde AB’nin temellerinin atılması, II. Dünya Savaşı sonrası 

Avrupa devlet başkanlarının savaşın yıkıcı etkilerinden ders alarak artık savaş 

yapmamaları gerektiği fikri üzerinde uzlaşı kurduklarının kanıtı olmuştur. Bu fikir 

etrafındaki toplumsal mutabakat II. Dünya Savaşı’ndan etkilenen bütün ülkelerde hızla 

yayılmıştır. Bu fikrin meşrutiyet kazanması ile beraber ilk adımların dönemin Fransa 

Dışişleri Bakanı Schuman tarafından ve Birleşmiş Milletler Sekreteri Monnet tarafından 

bir tasarı olarak sunulması ile Kömür ve Çelik Uzlaşısı kabul edilmiştir. Almanya ve 

Fransa arasında hammadde açısından önemli yataklara sahip olan bölgenin kriz 

olmaktan çıkarılmak istenmesi, bu alanda ekonomik bir gelişmenin kılavuzluk 

edebileceği görüşünü doğurmuştur. Bu amaçlar doğrultusunda bu bölgede bütün Avrupa 

devletlerinin katılımı ile oluşan bir kuruma sorumlulukların devredilmesi sorunu 

çözmüştür (Köse, 1996:13-36). 

 Schuman Planı’nın artık bir deklarasyon halini alması ile beraber 18 yy.ın ikinci 

yarısının başında içinde Federal Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Lüksemburg ve 

Hollanda devletlerinden oluşan AKÇT yani “Avrupa Kömür Çelik Topluluğu” 

kurulmuş ve uzun süredir Fransa ve Almanya arasında yaşanan kriz bu yolla 

atlatılmıştır (Dura ve Atik, 2007:41). Bu durumun gerçekleşmesi ile beraber devletlerin 

ortaklaşabileceği ve beraber politika yürütebileceği inancı kuvvetlenmiş ve ilk haliyle 

Avrupa Birliği’nin ilk adımları atılmıştır. AKÇT ile transnasyonel bir örgüt daha 

kurulmuş ve devletler kendi elleri ile birtakım yetki ve sorumluluklarını daha büyük bir 

uluslar üstü kurumlara devretmiştir (Dura ve Atik, 2007:41).  

1957 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu oluşturan ülkeler ürün, hizmet ve iş 

gücü alanlarından serbest dolaşıma izin veren ve ekonomik refahı amaçlayan bir 

topluluk daha kurmuşlardır. Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak adlandırılan bu grup 

daha önce kömür ve çelik alanında yaptığı ekonomik bağlayıcı antlaşmaları bir adım 

daha ileri götürerek farklı alan ve sektörleri içerecek şekilde revize edilmiştir (Özcan, 

1998:41-76). 

 Bu dönem içerisinde Avrupalı devletler tarafından yapılan Roma Antlaşması 

sebebiyle Avrupa Atom Enerjisi topluluğu kurulmuştur. Bu topluluğun görevi Roma 

Antlaşması’na imza atan ülkelerin atom enerjisi kullanımı açısından barışcıl amaçlara 

hizmet etmesi olmuştur. Bu topluluğun kuruluş aşamasında Füzyon Antlaşması ile 
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başlamış ve daha önce kurulan bütün topluluklar Avrupa Topluluğu olarak 

adlandırılmıştır (Doğan ve Kaya, 2011:1-18). 

Türkiye, 1963'te imzaladığı Ankara Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bir 

ortaklık yaratmıştır. 14 Nisan 1987'de tam üyelik başvurusunda bulunan Türkiye'nin 

başvurusunu dikkate alma kararı 1993 yılına kadar ertelenmiştir.  Avrupa Topluluğu bu 

ertelemeye sebep olarak daha sıkı Avrupa Birliği olma sürecinde olduğunu göstermiştir. 

Sovyetler Birliği'nin çöküşü ve Almanya'nın yeniden birleşmesi, Türk üyeliği 

konusundaki kararı daha da geciktirmiştir. O yıllarda Avrupa Topluluğu da Türkiye'nin 

başvurusunu dikkate alma konusunda isteksiz hale gelmiştir (Tonus, 2007:33). 

             1999 Aralık ayında yapılan Helsinki zirvesinde Türkiye'ye aday ülke statüsü 

verilmiştir. 2004 yılı sonunda Avrupa Komisyonu, Kopenhag siyasi kriterlerinin 

Türkiye'ye uyum derecesini belirten Avrupa Konseyi'ne olumlu tavsiyelerde bulunan bir 

rapor yayınlamıştır. Bu temelde, Avrupa Konseyi 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile 

katılım müzakerelerine başlamayı kararlaştırmıştır. O zamandan beri üyeliğe yönelik 

önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir (Uyar, 2000:103-130). Türkiye'nin Avrupa 

Birliği'nin selefi Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılma başvurusu 14 Nisan 1987'de 

yapmıştır. On kurucu üyeden sonra Türkiye, 1949 yılında Avrupa Konseyi'ne üye olan 

ilk ülkedir. Bununla birlikte Türkiye, Batı Avrupa Birliği sona erdiğinde üyesi 

konumunda idi (Uysal, 2001:140-153). 

              Türkiye 12 Aralık 1999 tarihinde tam üyelik için aday olarak kabul edimiştir. 

Tam üyelik için müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. İlerleme ve katılım 

sürecini tamamlamak için gerekli olan 35 bölümden sadece 16 tanesi açılmıştır. Türkiye 

ile Avrupa Birliği arasında 2016 başlarında yapılan mülteci anlaşması ile daha önce 

yaşanan durgunluk bozulmuş, müzakereler hızlandırılmıştır (Özkale ve Karaman, 

2006:117-138). Türkiye'nin üyelik müzakereleri, Türkiye'deki 2016-17 tasfiyelerinin bir 

sonucu olarak durma noktasına gelmiştir. 24 Kasım 2016'da Avrupa Parlamentosu, 

Türkiye ile katılım müzakerelerini insan hakları ve hukuki endişeler başlıkları ile askıya 

almaya karar vermiştir ancak bu karar bağlayıcı olmamıştır. 13 Aralık'ta Avrupa Birliği 

Konseyi (üye devletlerin bakanlarını içeren) Türkiye'nin mevcut şartları devam ettiği 

sürece üyelik müzakerelerinde yeni bir alan açmayacağını kararlaştırmıştır. Türkiye'nin 

otokratik yönetime doğru ilerlemesi nedeniyle AB üyeliğini imkansız hale getirdiğini 

vurgulamışlardır. 2017'ye gelindiğinde ve özellikle anayasa referandumunun geçişi 
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sonrasında, Türkiye katılım müzakerelerinin etkili bir şekilde üzerinde durmuştur. 

Avrupa Komisyonu'nun 2 Mayıs 2018'de yayımlanan 2021-2027 dönemi için uzun 

vadeli bütçe önerisi daha kapsamlı bir genişleme için Batı Balkan Stratejisi’ni 

içermektedir ancak Türkiye'yi atlamakta ve böylece Türkiye'yi aday ülke yerine komşu 

ülke olarak ele almaktadır (Viner, 2014:65-73).  

2.5.5.1.Avrupa Birliği İlişkileri Açısından Türkiye’nin Kronolojik Analizi 

            I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Mustafa 

Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Türk devrimcileri, bugün olduğu gibi modern Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kurarak, Türk Kurtuluş Savaşı'nda zafer kazanmıştır. Türkiye 

Cumhurbaşkanı Atatürk, “Avrupalı” ya da ‘‘Batılı’’ ülkeyi hedef alan sekülerleşme ve 

sanayileşme de dahil olmak üzere bir dizi reform gerçekleştirilmiştir. II. Dünya Savaşı 

sırasında Türkiye, müttefiklere katıldığı Şubat 1945'e kadar tarafsız kalmıştır. Ülke 

1947'de Marshall Planı'na katılmıştır, 1949'da Avrupa Konseyi'ne üye olmuş ve 1952'de 

NATO üyesi olmuştur. Soğuk Savaş döneminde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve 

Batı Avrupa ile ittifak kurmuştur. Türk uzman Meltem Ahıska, Türkiye'nin Avrupa'ya 

bakışını şöyle özetlemektedir: “Avrupa, uzun ve zorlu bir tarihte Türk milli kimliği için 

bir arzunun yanı sıra arzunun bir nesnesidir’’ (Özen, 2002:37-43).  

              Türkiye ilk olarak 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmak için 

başvurmuştur ve 12 Eylül 1963'te Ankara Anlaşması olarak da bilinen “Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Oluşturma 

Anlaşması” imzalamıştır. Bu anlaşma ertesi yıl 12 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir (Aysun ve diğ, 2012). Ankara Anlaşması’nı imzalayan Türkiye bu anlaşma ile 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve gümrük birliğine dahil olmayı amaçlamıştır. Kasım 

1970’te, “Ek Protokol” olarak adlandırılan bir diğer protokol, Türkiye ile Avrupa 

Ekonomik Topluluğu arasında ticareti yapılan malların tarife ve kotalarının kaldırılması 

için bir zaman çizelgesi oluşturmuştur (İnaç, H. 2005). 

             14 Nisan 1987 tarihinde, Türkiye resmi üyelik başvurusunu Avrupa Ekonomik 

Topluluğu'na sunmuştur. Avrupa Komisyonu Aralık 1989' da Ankara'nın nihai üyeliğini 

teyit etmiş, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumunun yanı sıra Yunanistan ile olan 

zayıf ilişkisini ve Kıbrıs ile olan çatışmasını gerekçe gösterip elverişsiz bir ortam 

yaratacağı gerekçesiyle konuyu daha uygun zamanlara erteleyerek nötr bir yanıt 
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vermiştir. 1997 yılında Lüksemburg ve Avrupa Birliği ülkeleriyle Kıbrıs’ın üyelik 

müzakerelerinin başlatıldığı, Avrupa Konseyi'nde tekrar teyit edilmiştir. Türkiye, 1995 

yılında Gümrük Birliği’ni kabul ederek Avrupa Birliği ile daha yakın bir bütünleşme 

sürecine girmiştir. Ayrıca 1999 Avrupa Helsinki Konseyi’nde AB'nin diğer potansiyel 

adaylarla eşit haklara sahip bir aday olarak Türkiye'yi de tanıması bir dönüm noktası 

olmuştur (Uyar, 2000:103-130). 

Türkiye-AB ilişkilerinde bir sonraki önemli adım Aralık 2002 Kopenhag Avrupa 

Konseyi ile gelmiştir. Buna göre AB, Aralık 2004'teki Avrupa Konseyi, bir rapor ve 

komisyonun tavsiyesi temelinde Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine 

getirmesi durumunda Türkiye ile müzakereler başlayacaktır. Avrupa Komisyonu, 

müzakerelerin 2005 yılında başlamasını önermiştir ancak çeşitli koşullar da eklemiştir 

(Doğan ve Kaya, 2011:1-18). 

              Türkiye'nin üyelik müzakereleri o zamandan beri bir dizi iç ve dış sorun 

nedeniyle durmuştur. Hem Avusturya hem de Fransa, Türkiye'nin katılımı konusunda 

bir referandum yapacaklarını söylemiştir. Fransa böyle bir referanduma gidilmesi için 

anayasada bir değişiklik yapmıştır ancak daha sonra başka bir anayasa değişikliği ile 

parlamentonun (üyelerinin büyük çoğunluğunun kabul etmesi halinde) böyle bir 

referandumu engellemesi kaçınılmaz olmuştur. Bununla birlikte Kıbrıs meselesi 

müzakerelerin önündeki en büyük engel olmaya devam etmiştir (Kılıç, 2002:19-27). 

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn'i Mart 2007'de 

müzakerelerde Türk reformlarındaki yavaşlama hakkında yorum yaparak bu aksaklıklar 

nedeniyle müzakereleri 2006 yılı Aralık ayında durdurma kararı almıştır (Dura ve Atik, 

2007:41).  

AB, müzakere altında olan 35 kilit bölgenin 8'inde müzakereleri dondurmuştur.  Aralık 

2009'da Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin Kıbrıs ile ilişkileri normale döndürmesi 

gerektiğini savunarak, yargı-temel haklar, enerji, eğitim ve kültür ile ilgili olanlar da 

dahil olmak üzere Türkiye'nin katılım müzakerelerinin 6 bölümünü bloke etmiştir. 

Sonuç olarak, Haziran 2010'dan beri hiçbir yeni bölüm açılmamıştır (Ekin, 1999:432). 

Türkiye'nin diğer tüm bölümlerin engellenmesi nedeniyle, çoğu aday ülkenin 

katılımının sonucunda açtığı rekabet politikası, sosyal politika, istihdam ve kamu 

ihaleleri gibi ekonomik açıdan zor bölümler dışında açabileceği bir bölüm 

bulunmamıştır. Şubat 2013'te T.C. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Burak 
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Erdenir, AB'nin Türkiye'ye belirttiği üzere 23 ve 24 sayılı yargı-temel haklar ve adalet, 

özgürlük bölümlerinin taranmasından sonra yapılması gerekenleri 2006 yılında 

tamamladığını bildirmiş ve bunun katılım sürecini yavaşlatmak için kasıtlı bir girişim 

olduğunu öne sürmüştür (Doğan ve Kaya, 2011:1-18). 

Pozitif gündem olarak Avrupa Komisyonu açılış konuşmasının ardından, AB-

Türkiye çıkarlarına odaklanmiştır. AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan 

Füle, hedefin "katılım sürecini canlı tutmak ve her iki taraf için bir hayal kırıklığı 

kaynağı olan bir durgunluk döneminden sonra doğru bir şekilde yola koyulması" 

olduğunu söylemiştir. Gündemi “siyasi reformlar üzerinde yoğunlaştırılmış diyalog ve 

işbirliği”, “vize”, “hareketlilik ve göç”, “enerji”, “terörizmle mücadele”, “Türkiye'nin 

topluluğa daha fazla katılımı” gibi ana unsurlar olarak belirlemiştir. Pozitif gündem 

açılış toplantısı 17 Mayıs 2012 tarihinde Ankara'da Genişleme ve Avrupa Komşuluk 

Politikası Komisyon Üyesi Stefan Füle'nin katılımıyla gerçekleşmiştir. Şimdiye kadar 

yapılan çalışma grupları toplantıları sonucunda, Türkiye tarafından üç fasılda (Şirket 

Hukuku, Tüketici ve Sağlık Koruma ve Mali Kontrol bölümleri) karşılanan toplam dört 

kapanış kriteri teyit edilmiştir (Elmas, F. 2013). 

2007 yılında yaptığı bir açıklama ile Türkiye tarafından AB hukukuna uymayı 

hedeflediklerini belirtmiş ancak Brüksel, üyelik için son tarih olarak bunu reddetmiştir. 

2006 yılında Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, üyelik sürecinin en az 

2021 yılına kadar süreceğini söylemiştir. 31 Ekim 2012'de Almanya'ya yapılan ziyarette 

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birliğe üye olmasının Türkiye 

Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü olan 2023'te gerçekleşmesi ve üyelik müzakerelerinin 

sona erdirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılım 

sürecini tamamladıktan sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde Türk üyeliği için 

referanduma gideceğini söylemiştir. 20 Haziran 2013'te Taksim Meydanı'ndaki kitlesel 

gösterileri baskı yoluyla kontrol altına aldığı gerekçesiyle Almanya’nın Ankara’yı 

eleştirmesi, AB katılım müzakerelerinin başlatılmasını engellemiştir (Kirişçi, K. 2005). 

 AB ülkeleri ve aday ülkeler de dahil olmak üzere Eylül 2014’te yapılan bir 

Eurobarometer anketine göre Türklerin % 28’i Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye 

olmasının ‘‘iyi’’ olduğunu düşünürken, ‘‘kötü’’ olduğunu düşünenler % 39’luk dilimi 
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oluşturmaktadır. Bir önceki dönemle karşılaştırıldığında, AB üyeliğinin Türkiye için 

‘‘iyi’’ olduğunu düşünenlerin oranında % 10’luk bir düşüş meydana geldiği 

görülmektedir (Bozkurt, E. 2018). 

 Katılım süreci sona erinceye kadar, Türkiye AB bütçesinden katılım öncesi 

destek olarak, 2014-2020 dönemi için 4.5 milyar Euro (yılda yaklaşık 740 milyon Euro) 

ödeme almaktadır. Haziran 2017’de AB’nin mali gözlemcisi olan Avrupa sayıştayı, 

2007’den beri hukukun üstünlüğü, sivil toplum, temel haklar, demokrasi ve yönetimin 

desteklenmesi amacıyla Türkiye'nin aldığı yaklaşık 1 milyar Euro’luk desteğin nasıl 

kullanıldığının sorgulanmaya başlanılacağını açıklamıştır (Çokgezen, J. 2007). 

 Dünya çapında 126 ülkede yer alan Türk Hava Yolları, 2016 yılında hizmet 

verdiği ülke sayısına göre dünyanın en büyük hava yolu şirketidir. Türkiye'nin AB’ye 

üyeliğini savunanlar bu savlarına gerekçe olarak Türkiye’nin büyük bir ekonomik güç 

olduğunu, ABD'nin ardından NATO' nun ikinci en büyük askeri gücü olabileceğini ve 

AB'nin küresel olarak konumunu güçlendirecek potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedirler. Bu durumların yanı sıra Türkiye'nin coğrafi konumu ve AB'nin 

jeopolitik nüfuz alanının hemen yakınında bulunan büyük doğal kaynaklara sahip 

bölgelerdeki ekonomik, politik, kültürel ve tarihi bağları; Doğu Akdeniz ve Karadeniz 

kıyıları, Orta Doğu, Hazar Denizi havzası ve Orta Asya yakınlığı gibi birçok konu 

Türkiye’nin Birliğe katılmasının pozitif bir olay olarak algılanması gerektiğini 

göstermektedir. 

 Eski İsveçli Dışişleri Bakanı Carl Bildt, "Türkiye'nin katılımı, AB'nin Akdeniz'in 

ve Avrupa'nın stratejik olarak ilgisi olan Karadeniz'in doğusundaki istikrar için 

belirleyici bir rol oynayabilir" demiştir. Türkiye'nin AB'ye katılımının iki önemli 

destekçisi Polonya ve Birleşik Krallık bu görüşlere katıldıklarını belirtmiştir. 

AB'ye üye olduktan sonra, Türkiye'nin 76 milyon nüfusu Avrupa Parlamentosu'ndaki en 

büyük ikinci milletvekili sayısına ulaşan devlet olacağı öngörülmektedir. Demografik 

tahminler, Türkiye'nin 2020 yılına kadar Almanya'yı geçeceğini göstermektedir. Ancak, 

bir ülke Avrupa Parlamentosu’nda en fazla 96 sandalye alabileceğinden, bu durum 

Türkiye'ye Avrupa Parlamentosu'nda bir avantajlı bir konum sağlamamaktadır (Özer, 

2009: 89-105). 
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Nabucco, TANAP, TAP ve ITGI boru hatları Hazar Denizi havzasından AB üye 

ülkelerine doğalgaz sağlayacaktır. Türk yüksek hızlı demir yolu ağı ve Marmaray 

Tüneli’nin, AB ve Türkiye arasındaki ticareti geliştireceği öngörülmektedir. Türkiye'nin 

üyeliği gelecekteki genişleme planlarını, özellikle de AB üyeliği isteyen ulusların 

sayısını da etkileyecektir. Valéry Giscard d'Estaing'in Türkiye'nin Avrupa Birliğine 

kabulüne karşı çıkma gerekçesi coğrafi nedenlerdir. Ona göre eğer Türkiye birliğe 

katılır ise Avrupa kıtası ile ilişkili olmayan ülkelerin de üyelik başvurusunda 

bulunabileceğini belirtmiştir. Buna ek olarak Giscard’ın coğrafi varsayımı tamamı Asya 

kıtasında bulunana Kıbrıs’ın üyeliğe alınması ile aşılmış ayrıca topraklarının %3’lük 

kısmı Avrupa kıtasında bulunan Türkiye’nin Fas ile aynı değerlendirilemeyeceği fikri 

parlementoya hakim olmuştur. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ocak 

2007'de “Avrupa'nın politik birliği yok etmekle sınırsız riskler yarattığını ve bu riskleri 

kabul etmediğini” belirtmiştir.  

Türkiye’nin üyelik sürecinin başarıyla gerçekleşebilmesi için Avrupa Birliği 

ülkelerinin oy birliği gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan bir araştırmaya 

göre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve 

Birleşik Krallık'ta ankete katılanların % 71' inin Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyeliğine 

karşı oldukları görülmüştür.  Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin üyelik 

hedefini uzun bir süre önce reddetmiş ve bunun yerine “imtiyazlı ortaklık” önermiştir. 

Fransa, ülkenin zaten büyük müslüman topluluğuna sahip olduğunu ve müslüman 

göçmenlerin dalgasının Türkiye ile artabileceği vurgusunu yapmıştır. 

 Hırvatistan'ın ardından tüm AB üyelikleri için zorunlu bir referanduma ilişkin 

anayasal şartlar getirilmiştir. AB'nin toplam nüfusunun % 5' inden fazla bir nüfusu olan 

herhangi bir ülkenin katılımı konusunda zorunlu bir referandum yapılmasını öngören 

yeni bir öneri getirilmiştir. Bu fırkanın esas olarak Türkiye ve Ukrayna'ya uygulanması 

amaçlanmıştır. Bununla birlikte Fransız senatosu, Türkiye ile ilişkilerini pozitif yönde 

sürdürmek için Fransız anayasasındaki -eğer delegelerin 3⁄5'i (Senato ve 

Parlamento'dan) Türkiye'nin katılımını kabul ederse, referandum yapılmayacaktır- 

meydana gelen değişimi engellemiştir (Uysal, C. 2001). 

 AB'ye katılımın ardından Türkiye, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz'in aldığı gibi 

ekonomik kalkınma yardımı almayı beklemektedir. Ayrıca, Türkiye ekonomisinde ve 

Avrupa dış yatırımında bir artış olacağını ve daha da ileriye yönelik bir ekonomik 
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gidişat beklentisi vardır. Eğer Türkiye 2008 mali krizinden sonra İrlanda, Yunanistan ve 

Portekiz'in aldığı gibi AB'den ekonomik yardım almış olsaydı daha az hasar alabilirdi. 

Bununla birlikte insanların AB genelinde serbest dolaşımı birçok Türk insanının iş 

aramak veya daha yüksek bir yaşam standardı yakalamak için Avrupa'nın diğer 

bölgelerine kolaylıkla göç etme fırsatını sağlayacaktır. Türkiye'den göç etme seçeneği 

kaçınılmaz olarak ülkenin doğusundaki gerilimleri kolaylaştıracaktır. Ülkemizdeki bazı 

laik kesimler Türkiye'nin katılımının, Türkiye'de laik batı değerlerinin yayılmasına 

katkıda bulunacağını öngörmektedir. Tersine, Türkiye'deki bazı laik olmayan kesimler, 

katılımın Avrupa'da İslam'ın daha fazla büyümesine ve kabulüne katkıda bulunacağını 

öngörmektedir  (Ekin, 1999:432). 

Türkiye'nin büyük ve büyüyen nüfusu göz önüne alındığında, Türkiye Avrupa 

Parlamentosu'nda buna karşılık gelen büyük bir temsiliyete sahip olacaktır. Bu, 

Türkiye'nin AB politikaları üzerinde doğrudan etkili olmasını sağlayacaktır. AB üyeliği, 

Türkiye'nin prestijini bölgesel ve uluslararası düzeyde artıracaktır (Nart, 2010:2874-

2885). 

2.5.5.2. Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere Süreci (1959-2016) 

31 Temmuz 1959 - Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda ortak üyeliğe 

başvurmuştur. 

12 Eylül 1963 - Ortaklık Anlaşması imzalanmış, nihai üyelik hedefi kabul edilmiştir. 

1 Aralık 1964 - Ortaklık Anlaşması yürürlüğe girmiştir. 

23 Kasım 1970 – Ortaklık Konseyi, malların tarife ve kotalarının kaldırılması için bir 

zaman çizelgesi imzalanmıştır. 

12 eylül 1980 – Darbe sonrası ilişkileri dondurulmuştur. 

1983 - Seçimlerden sonra ilişkiler tamamen restore edilmiştir. 

14 Nisan 1987 – Avrupa Topluluğu’na resmi katılma başvurusu yapılmıştır. 

18 Aralık 1989 - Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin ekonomik ve politik durumunu, 

Yunanistan'la olan zayıf ilişkilerini ve Kıbrıs'la olan çatışmasını gerekçe göstererek 

üyelik müzakerelerine hemen başlamayı reddetmiş ancak genel olarak nihai üyeliğini 

teyit etmiştir. 

6 Mart 1995 - Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği kuruldu. 
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12 Aralık 1999 - Avrupa Konseyi, Türkiye'yi diğer potansiyel adaylarla eşit şartlarda 

aday olarak kabul etmiştir. 

12 Aralık 2002 - Avrupa Konseyi, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi 

halinde AB'nin Türkiye ile müzakereleri gecikmeksizin açacağını belirtmiştir. 

24 Nisan 2004 - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs için Annan Planı'nı 

desteklemiştir. 

17 Aralık 2004 - Avrupa Birliği müzakerelere başlamayı kabul etmiştir. 

20 Ekim 2005 - Tarama başlamıştır. 

12 Haziran 2006 - Bilim ve Araştırma bölümü açılmış ve kapatılmıştır. 

13 Ekim 2006 - Tarama tamamlanmıştır. 

11 Aralık 2006 - Kıbrıs konusunda devam eden ihtilaf, AB’nin 8 fasıldaki müzakereleri 

dondurmasına sebep olmuş ve bir karar bulunana kadar hiçbir bölümün 

kapatılmayacağını açıklamasına yol açmıştır.  

29 Mart 2007 - "Kurumsal ve Endüstriyel Politika" ile ilgili bölüm açılmıştır. 

25 Haziran 2007 - "İstatistikler ve Mali Kontrol" başlıklı bölüm açılmış ancak 

"Ekonomik ve Para Politikası" başlıklı bölümün açılışı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas 

Sarkozy tarafından engellenmiştir. 

26 Temmuz 2007 - "Mali Kontrol" ile ilgili bölüm açılmıştır. 

19 Aralık 2007 - "Sağlık ve Tüketiciyi Koruma" ve "Trans-Avrupa Ağları" başlıklı 

bölümler açılmıştır. 

17 Haziran 2008 - "Şirket Hukuku" ve "Fikri Mülkiyet Hukuku" başlıklı bölümler 

açılmıştır. 

19 Aralık 2008 - “Sermayenin Serbest Dolaşımı” ve “Bilgi Toplumu ve Medya” 

başlıklı bölümler açılmıştır. 

30 Haziran 2009 - "Vergilendirme" bölümü açılmıştır. 

21 Aralık 2009 - "Çevre ve İklim Değişikliği" bölümü açılmıştır. 

30 Haziran 2010 - "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası" başlıklı 

bölümler açılmıştır.  

17 Mayıs 2012 - Türkiye ile “Pozitif Gündem” in başlatılmıştır. 

1 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 - Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığı 

için Avrupa Birliği ile ilişkileri dondurmuştur. 
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12 Şubat 2013 - Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Fransa'nın "Bölgesel Politika 

ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" veto hakkını kullandığını resmi olarak açıklamış 

ve bölümün açılmasına yardımcı olacağını belirtmiştir.  

25 Haziran 2013 - “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” başlıklı 

bölüm kısmen açılmıştır, ancak Türkiye'de protestocuların ele alınmasından dolayı 

Ekim ayında yıllık ilerleme raporu yayımlanıncaya kadar müzakereler başlamamıştır. 

5 Kasım 2013 – “Bölgesel Politika ve yapısal araçların koordinasyonu” ile ilgili bölüm 

tamamen açılmıştır.  

16 Aralık 2013 - AB Türkiye ile “Vize Serbestleşmesi Diyaloğu”'nu başlatmıştır. 

31 Ocak 2014 - Fransa, resmi olarak "Tarım ve Kırsal Kalkınma" üzerindeki vetosunu 

kaldırmıştır. Bu bölüm hem Kıbrıs hem de Fransa tarafından engellenmiş, bu yüzden 

Kıbrıs'ın vetosunu kaldırıncaya kadar dondurulmamıştır.  

29 Kasım 2015 - AB-Türkiye zirvesi'nde “AB, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin 

Türkiye'den Yunanistan'a akışını durdurması karşılığında vize yol haritası kriterlerinin 

yerine getirilmesini hızlandırma taahhüdünü memnuniyetle karşılamaktadır.” 

açıklamasında bulunulmuştur. 

1 Aralık 2015 - Fransa, "Ekonomik ve Para Politikası" üzerindeki vetosunu resmen 

iptal etmiştir. 

14 Aralık 2015 - Uyum süreci nedeniyle "Ekonomik ve Para Politikası" bölümü 

dondurulmuş ve açılmıştır.  

30 Haziran 2016 – Uyum süreci nedeniyle "Mali ve Bütçesel Hükümler" ile ilgili 

bölüm açılmıştır.  

24 Kasım 2016 – Avrupa Parlementosu üyeleri Türkiye’nin insan hakları ve hukuk 

devleti meseleleri hakkındaki durumu nedeniyle müzakerelerin askıya alınmasını 

oylamıştır. 

 

 

 

2.5.5.3. Türkiye Avrupa İlişkileri Açısından Gümrük Birliği  

Gümrük Birliği konuşulduğu ve tartışıldığı ilk günden itibaren Türkiye 

ekonomisine iyi gelmiş ve üretimde rekabeti olumlayarak yüksek verimlilik oranlarına 

ulaşılmasını sağlamıştır. Ülkenin iç dinamiklerinde ibreyi pozitife çevirip aynı zamanda 
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yurt dışından da yabancı sermayenin Türkiye’ye yönelik algısını değiştirerek, daha 

cesaretli yatırımlar yapmasına neden olmuştur.  Hem ticaretin içeriğine yönelik yapılan 

değişiklikler hem de üretim alanında özgün ürün desteklemesi bakımından ülkedeki 

üretim alanına kaliteli ve güvenli bir ortam hazırlamıştır. Gümrük Birliği’nin getirmiş 

olduğu pozitif durumların yanında negatif durumları da elbetteki bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Avrupa Birliği’nin üçüncü ülkeler ile yaptığı anlaşma sonucunda Avrupa 

pazarına giren ürünlerin aynı yol üzerinden Türkiye’ye girerek haksız rekabet 

durumunu oluşturmalarıdır. Gümrük Birliği’nin çalışma alanında olan uluslararası 

ticarette taşıma politikaları bağlamında ülkemiz adına değişen bir durum olmamış, 

karayolu taşımacılığı ve şöfor kotaları yürürlüğe devam etmiştir (Morgil, 2003:1-14). 

 Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği’ne mensup olan ülkelerin problemlerine ilişkin 

Birleşmiş Milletler’in bir kurumu olan Dünya Bankası’na yaptırılan çalışmanın 

sonucunda 2014 yılı Nisan ayında bir rapor yayımlamıştır (Yetkin, 1998). Bu rapora 

göre Gümrük Birliği’nin olumlu ve olumsuz etkilerine odaklanılmıştır. Bağlayıcı olan 

ülkelerin birbirleri ile olan entegrasyonunu arttıracağı öngörülmüş. Bunun yanı sıra 

Türkiye’nin şekilsiz olarak Gümrük Birliği’nin tüm alt kollarında uygulamaya 

sokularak tutarlı ve aynı çizgide bir tutum izletilmesi ile ticaret ilişkilerini 

kuvvetlendireceği varsayılmıştır (Çerçi, 2002). Gümrük Birliği’nin sağlanmasından bu 

zamana kadarki geçen süre zarfında makro ve mikro ekonomi-politik gelişmeler hem 

siyasal yapıların kendi içlerinde bir değişim yaşamasını hem de uluslararası ilişkiler 

manasında değişimler ve dönüşümler yaşanmasına ön ayak olmuştur. Bu değişimlerin 

sonucunda Gümrük Birliği’nin kurgulanmış olduğu ilk hali ile değil güncellenerek 

yoluna devam etmesi fikri taraflarca kabul görülerek ortak bir noktaya varılmıştır 

(Özkale ve Karaman, 2006:117-138). 

Bu amaçla yapılan çalışnmaların sonucunda 1/95 sayılı kararname özelinde 

ortaklık kurulu güncellemeye gitmiştir. Bu güncelemeye gidilmeden önce gümrük 

birliği toplantısı esnasında kurulan benzer bir kurul burada da kurularak teknik ve uyum 

durumları incelenmiştir. Tarım ürünleri ve diğer işlenmiş ürünlerin taraf ülkelerce 

gözden geçirilmesine karar verilmiştir (Dedeoğlu, 2005:24-46). 
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3. BÖLÜM:GÜMRÜK BİRLİĞİ 

3.1.Gümrük Birliği Anlaşması 

31 Aralık 1995 tarihinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği 

uygulaması için Ankara Anlaşması ile oluşturulmuştur. Avrupa Topluluğu -Türkiye 

Ortaklık Konseyi'nin kararı ile 6 Mart 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu şekilde 

malların herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın iki taraf arasında taşıması 

yapılabileceği belirtilmiştir. Ortaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı kararı, tarım ürünleri 

ticaretini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra Gümrük Birliği tarım, hizmetler veya kamu 

alımları gibi temel ekonomik alanları kapsamaz. 1996 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği 

arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu tarafından kapsanan ürünler için serbest 

ticaret bölgesi kurulmuştur. Gümrük Birliği tarafından kapsanan ürünler için ortak bir 

dış tarife sağlamaya ek olarak, Türkiye'nin özellikle sanayi standartlarına ilişkin bazı 

temel iç pazar alanlarında müktesebatın uyumlaştırılması gerektiği öngörülmektedir 

(Gündüz ve Esengün, 2007). 

Gümrük Birliği’nin Türkiye'de hem ithalat hem de ihracatı arttırdığı 

düşünülmektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği’ne üyeliği sayesinde ekonomisi 

canlanmış ve bu durum tarım sektöründen sanayiye geçişinde önemli bir rol oynamıştır. 

Türkiye AB ile Gümrük Birliği içinde olduğu için, tarife ve mevzuatını AB'ninkilerle 

uyumlu hale getirmek zorundadır. Ancak, AB tarafından üçüncü ülkeler ile imzalanan 

serbest ticaret anlaşmaları  Türkiye'ye kapsamamaktadır, dolayısıyla AB'nin ortakları, 

Türkiye ile ayrı bir anlaşma imzalamadıkça, Türk mallarına yönelik tarifeleri korurken,  

Türkiye pazarında Avrupa Birliği ürünleri avantajlarından yararlanılmaktadır.  

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı  müzakeresi sırasında Türkiye, gümrük 

vergisini, Amerikan mallarının Türkiye'ye gümrük vergisi ödemeden gireceği ve Türk 

mallarının Amerikan tarifeleriyle karşı karşıya kalmaya devam edeceği yönündeki 

ekonomik daralma süreci nedeniyle bu ortaklıktan  ayrılma olasılığını müzakere 

etmiştir.  AB ve Türkiye, Türkiye'yi AB'nin şimdiki ve gelecekteki gümrük ortaklarına 

eklemek için gümrük birliği sözleşmesini değiştirmeye yönelik müzakerelerde 

bulunmaktadır(Soğuk ve Uyanusta, 2004:163). 

Türkiye Gümrük Birliği Antlaşması ile 1964 ve 1970 arasında hazırlık sürecine, 

1973 ve 1995 yılları arasında geçiş süreci ve son olarak 1996 yılında ekonomik tam 

entegrasyon sürecine girmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan uyum sürecinde 
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Ankara Antlaşması ile tasarlanan Gümrük Birliği’nin amacı Türkiye ile Avrupa birliği 

arasındaki entegrasyonu arttırmaktır. 1996 yılında kurulan ortaklık toplantısında alınan 

kararlar, son döneme giren Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük ilişkilerini 

farklı bir perspektiften yapmasını sağlamıştır. Bu kararlar ile Avrupa Birliği’ne katılma 

sürecinde son dönemde olan Türkiye’nin, gümrük ortaklığının iyileştirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu protokolde öngörülen ve 1996 yılında son bulan 22 yıllık zaman 

diliminde Avrupa Birliği ilişkileri gelişerek devam etmiştir (Doğan ve Kaya, 2011:1-

18). 

Ortaklık toplantısında alınan 1/95 numaralı karar, Türkiye’ye gümrük açısından 

farklı sorumluluklar getirmektedir. Antlaşmanın 10. maddesi uyarınca Avrupa 

Toplulugu üye ülkeleri ve Türkiye arasında yapılan ithalat ve ihracatın, vergiler ve 

harçlar bakımından eşitliğin gözetileceği vurgulanmıştır. Aynı zamanda üçüncü bir ülke 

ile yapılan ithalat ve ihracatın Avrupa Birliği topluluk üyeleri tarafından ortak kabule 

sahip yasalara uyacağı ve uygulamayı taahhüt edeceği belirtilmiştir. Ek olarak uygun 

olmayan kural yürütmenin de revize edilerek bu kanunlara uygunlaştıracağı 

varsayılmaktadır (Bakanlığı, A.B., ve Müdürlüğü, A. B. 2015).    

Ortaklık toplantısı sonucunda alınan kararlar neticesinde yapılan uygulamalar sadece 

vergilerin ve harçların kaldırılması ile sınırlı olmamıştır. Bunun yanı sıra haksız rekabet 

oluşturacak durumların da ortadan kaldırılması noktasında gelişmelerin takip edileceği 

taahhüt edilmiştir. Bu sayede sadece malların serbest dolaşımı ile ilgili olmayıp rekabet 

politikası ve mülkiyet hakları noktasında da sorumluluk hali doğmuştur. 

 

 Ortak toplantı kararı sonucunda; 

Serbest dolaşım ve ticaret politikası, 

Tarım ürünleri, 

Gümrük hükümleri, 

Yasaların yakınlaştırılması, 

Kurumsal hükümler, 

Genel ve son hükümler  

alanlarında iyileştirme ve uyum süreci başlatılması öngörülmüştür (Tonus, 2007). 

Türkiye’nin ortaklık toplantısı sonucunda doğan sorumlulukları iki farklı başlık altında 

değerlendirilebilir. Toplantı soncunda oluşan yükümlülüklerinden birisi serbest 
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dolaşıma yönelik olan sorumluluktur. Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında yapılan 

mütabakat sonucunda tarım mahsülleri ve işlenmiş tarım ürünleri için ortaklık toplantısı 

kararları geçerli olurken aynı zamanda kömür ve çelik için menşe rejimi 

uygulanmaktadır. Gümrük Birliği açısından Türkiye ve Avrupa Topluluğu’nun malları 

ve yine Türkiye ve Avrupa Birliği’nde bulunan üçüncü ülkelerin mallarının ithal 

işlemleri ve bitmiş olan ürünleri, ortaklık konseyi kararı nedeniyle serbest dolaşım 

hakkına sahiptir. Bu yönetmeliğin işlev kazanabilmesi amacıyla Türkiye’nin yapması 

gereken değişikler birçok alanda farklılaşmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 

Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’ndan yaptığı ithalat ürünlerine uyguladığı vergiler 1995 

Aralık ayında kaldırılacaktır. 

Avrupa Topluluğu’na mensup olmayan diğer ülkelere 1995 Aralık ayında uyulması 

sağlanarak ortak gümrük tarifesi uygulanacaktır. 

Ortaklık toplantısı taraf ülkelerinin birbirlerine uyguladıkları gümrük kotasını 

kaldırılacaktır.  

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş sene içinde uyum için alınması gereken bütün 

yükümlülükleri almakla sorumlu tutulmaktadır (Karluk ve Tonus, 2004:05-09). 

           Türkiye için doğan sorumluluklardan ikincisi ise mevzuata ilişkin uyum 

sorumluluklarıdır. Ortaklık konseyi kararları 1/95 numaralı kararın 8 nolu maddesi 

uyarınca, karar ve kanunların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş senelik süreçte 

verilen kararların işlev kazanması için önünde olan bütün eksiklikler ve teknik 

aksaklıkları iyileştirme ve ortadan kaldırmakla direkt olarak yükümlü tutulmaktadır. 

 Bu yükümlülükler arasında gösterilen konular ; 

Topluluk ticaret politikası ve üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli ticaret anlaşmaları, 

Sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat, 

Rekabet politikası, 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat, 

Gümrük mevzuatıdır (Ökmen ve Canan, 2009:139-171). 

3.1.1.Gümrük Birliği Anlaşması Maddeleri 

1995 yılında Brüksel’de yapılan toplantıda alınan kararlara göre: Ankara 

Antlaşması’nın hükümleri saklı kalmış ve ortak konseyi tarafından Gümrük Birliği 

Antlaşması’nın yapılması uygun görülmüştür (Korkmaz, Zaman ve Çevik, 2012:19-44). 

Çalışmanın bu kısımında Gümrük Birliği Antlaşması maddeleri ve konuları yer 

alacaktır. 
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Madde 1 Ankara Antlaşması ve diğer protokollerin hükümleri saklı kalmak şartı ile 

Gümrük Birliği uygulaması yürürlüğe konulmuştur.   

Madde 2 Ortaklık anlaşmasının 11 maddesinde bulunan tarım ürünlerinin haricindeki 

diğer ürünlerin tamamına uygulanacaktır.  

Madde 3 Avrupa Birliği ve Türkiye içerisnde serbest dolaşıma sahip ürünler ve o 

ürünler kullanılarak yapılan mamüller; 

Avrupa Birliği ve Türkiye’de bulunan ürünler taraf ülke malı gibi serbest dolaşımdan 

yararlanır.  

Gümrük Bölgesi Avrupa Birliği ve Türkiye Gümrük Bölgesi’ni kapsamaktadır. 

Avrupa Birliği ve Türkiye’de serbest dolaşımda bulunmayan ürünler ise üçüncü ülke 

ürünleri muamelesi görülerek vergiler ihracat gerçekleştiren devlet tarafından 

gerçekleşmektedir. 

Eğer taraf ülkeler tarafından serbest dolaşımda olan ürünlere mevzuat uygulanmadığı 

takdirde ürünlerin tamamına üçüncü ülke mevzuatı uygulanacaktır. 

Kurulmuş olan ortaklık konseyi anlaşmanın ilgili maddesince işbirliği yöntemlerini 

belirlemektedir. 

Madde 4 Avrupa Birliği ve Türkiye’nin birbirlerine uyguladıkları gümrük vergileri ve 

uygulamaları anlaşma tarihinden itibaren tamamen kaldırılacaktır.   

Madde 5 Avrupa Birliği ve Türkiye arasında karşılık olarak uygulanan kısıtlamalar ve 

karşılıklı protokoller yasaklanmıştır.  

Madde 6 Anlaşmanın tarafları arasında taşınması sorunlu ve ülkeler arasında 

taşınmasına müsade edilmeyen ürünler bu anlaşma gereğince de taşınamaz ve bu 

ürünlerin ticaretine kolaylık sağlanmamaktadır. 

Madde 7 Anlaşmanın imzalanmasından sonraki beş yıllık süreçte bu kural ve 

protokoller ülkenin hukuk sistemine dahil edilecektir. Ticaretin önündeki engel ve 

sorunlar kaldırılacaktır. Bu maddenin açıklamalı ayrıntılı bilgisi ortaklık konseyi 

tarafından bir yıllık bir zaman diliminde Türkiye Cumhuriyeti’ne iletilecektir. Bu 

durumların yanı sıra bütün ölçme değerlendirme lisanslarında ortaklaşmaya gidilmesi 

taraf devletlerce sorumluluktur.  

Madde 8 Türkiye ticareti canlandırmak adına anlaşmanın yürürlüğe girdiği andan 

itibaren ticareti hızlandıracak ek hükümler getirilebilir 

Dikkat çeken maddeleri ele aldığımız Gümrük Birliği Antlaşması başlangıçta 66 madde 

ile hazırlanmıştır (Nart, 2010: 2874-2885). 
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3.2. Gümrük Birliği Kararlarının Alınmasında Günümüz Analizi 

Ticaret Anlaşmalarına Uyum: 1/95 kararı 12. maddesince diğer ülkeler ile yapılmış 

olan ithalatta kuralların ortaklaşması, kotaların belirlenmesi, miktar kısıtlamalarının 

idaresi, haksız ticari uygulamalara karşı önlemler, ihracatta ortak kurallar, ihracatta kota 

ve tarife kontenjanı belirlenmesi ve idaresi, tekstil ve hazır giyim sektöründe üçüncü 

ülkelere karşı uygulanan miktar kısıtlamaları, dahilde ve hariçte işleme rejimlerine 

ilişkin kurallarına uyum sağlamıştır. 1/95 sayılı kararın 16.maddesi uyarınca Türkiye, 

Ortak Ticaret Politikası’na uyum amaçlı olarak AB'nin çeşitli ülkelerle yaptığı Serbest 

Ticaret Anlaşmaları’na (STA) benzer anlaşmalar yapmaya başlamıştır (Tekeli ve İlkin, 

1993). 

Teknik Engellerin Kaldırılması: Avrupa Topluluğu kararlarının uygulanması 

noktasından teknik engeller hızla ortadan kaldırılarak Avrupa birliği karar ve kurallarına 

uyumluluk gösteren durumları standardize eden kuruluşlar günden güne artmaktadır 

(Bilici, 2006:39-45). 

Rekabet ve Fikri Mülkiyete Uyum: Bu alanda yapılan uyum çalışmaları ile beraber 

‘‘Rekabet ve Türk Patent Kurumu’’ kurulmuştur. Bunların kurulması ile beraber 

Türkiye’de fikri ve entellektüel mülkiyet hakları iyiye doğru bir ivme kazanmıştır. Fikri 

ve sinai hakları korumak amacıyla yürürlüğe konulan bu kanun ile beraber devletin 

desteklerinin doğru yönlendirilmesi de sağlanarak, üretimde kalite ve etik görüş 

sağlanmıştır. Avrupalı ülkelerce marka ve patent kültürünün daha gelişmiş olması 

nedeniyle uygulama için Avrupa Birliği ülkeleri model alınmıştır (Bilici, 2006:39-45). 

Gümrük Mevzuatına Uyum: Türkiye kararlara menşe, gümrük kıymeti, malların 

gümrük birliği bölgesine girişi, gümrük beyannamesi, serbest dolaşıma giriş, ekonomik 

etkili gümrük rejimleri, malların dolaşımı, gümrük borcu/yükümlülüğü, itiraz hakkı 

konularında uyum sağlamıştır (Bilici, 2006:39-45). 

 

Gümrük birliği anlaşmasının serbest ticaret anlaşması açısından ele alacağımız 

bu kısımda serbest ticaret Avrapa Birliği açısından serbest ticaret anlaşmaları ele 

alınacaktır. Serbest ticaret anlaşmaları iki ülke arasındaki gümrük ve tarife konusunda  

kolaylıklar sağlamak aöacıyla imzalanan ve ortak ticareti geliştirmenin amaçlandığı 

sözleşmelerdir.  Aynı zamanda ülkelerin kendi özelinde politikalarını değiştirmesi yada 

uyumlaştırmasının yanı sıra aynı zamanda taraf devletler kendi politikalarında 
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ortaklaşmada görülebilmektedir. İki ülkenin birbirleri açısından uymak zorunda olduğu 

ve anlaşma tarafından bağlayıcılığı olan kuralların yanı sıra aynı zamanda anlaşmanın 

uluslararası kurallara uyması beklenmektedir. Birleşmiş milletlerin bir kolu olarak işlev 

gören Dünya Ticaret Örgütü bu kuralara oluştumak ve denetlemek ile yükümlüdür. 

1994 yılında oluşturulan bu kurallar yapılan anlaşmanın sınırlarını belirlemektedir. Bu 

sınırlar içerisinde taraf devletler istedikleri anlaşmayı yapmakta özgürdür. Yaygınlıkla 

komşu ülkeler arasında yapılan bu ticari anlaşmalar iki ülke arasındaki ticaret hacmini 

artırmaktadır. Artan ticari faaliyetleri ülkenin ticari çeşitliliğini artırarak taraf ülkenin 

ticari gücüne katkı sağlayacaktır. Serbest ticaret anlaşmaları ürün çeşitliliğini 

kazandırmasının yanı sıra rekabeti arttırarak ülkelerin ürün kalitesinede katkı 

sunmaktadır. 

Ülkelerin üretimleri sırasınca ihtiyaç duydukları ithal hammadde ve yarı 

mamullerin ülkeye daha ucuz ve hızlı ithalatı bakımından da serbest ticaret anlaşmaları 

yararlıdır. AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması İmzalamasının Nedenleri AB Komisyonu 

Ticaret Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde serbest ticaret anlaşmaları yapmasının 

sebeplerini açıklamıştır. Buna göre, AB mallar ve hizmetler için yeni pazarlar yaratmak, 

gümrük vergilerini ortadan kaldırarak ticareti daha ucuz hale getirmek ve yine gümrük 

işlemlerini ortadan kaldırarak ticareti hızlandırmak, yatırım olanaklarını arttırmak, 

bunun yanı sıra yürüteceği ortak politikalar yardımıyla siyasi belirsizliği ortadan 

kaldırmak (uluslararası fikri mülkiyet hukuku, rekabet politikası ve kamu satın alma 

kuralları…) ve son olarak sürdürülebilir kalkınma için tarafları ve ortakları desteklemek 

amacıyla serbest ticaret anlaşmaları imzalamaktadır.2 AB’nin Serbest Ticaret 

Anlaşması Süresince İzlemiş Olduğu Yol ve Yöntem AB’nin yapmış olduğu her serbest 

ticaret anlaşması uzun bir süreç sonunda işleve girmektedir. AB’nin kurumsal yapısı 

dolayısıyla serbest ticaret anlaşmaları süresince izlemekte olduğu bir kalıp mevcuttur. 

Fakat bu kalıp kurumsal sürecin oluşturmuş olduğu bir kalıptır. Serbest ticaret 

anlaşmalarının içerikleri ise, ülkelerin ekonomik göstergelerine, tercihlerine ve süreçte 

yürütülen müzakerelere göre değişmektedir.  

AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü’nün de belirtmiş olduğu gibi, bütün 

ülkeler için ortak bir serbest ticaret anlaşması kalıbı bulunmamaktadır. Bu durumda her 

ülke için yeni bir kalıp oluşturulmaktadır. Bu durumun yaratmış olduğu sonuçlardan 

birisi de, müzakerelerin uzun süre almasıdır. Bu sürecin yürütülmesi adına, AB’nin 
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kurumları arasında bir işbirliği mekanizması geliştirilmiştir. Serbest ticaret anlaşmaları 

süreci üç adımda yürütülmektedir: Müzakere sürecine başlamadan önce yürütülen süreç, 

müzakere süreci ve müzakereler tamamlandıktan sonraki hukuki süreç. Aşağıda bu 

süreçler hakkında kısa bir bilgi verilmektedir. Müzakere Sürecine Başlamadan Önce 

Atılan Adımlar AB’de farklı politika alanları için belirlenmiş, farklı yetki alanları 

bulunmaktadır. Ticaret Politikası ve dolayısıyla serbest ticaret anlaşmaları AB 

Komisyonu'nun münhasır yetki alanına girmektedir. Komisyon, bu süreci AB 

Parlamentosu ve AB Konseyi ile yakın işbirliği içerisinde yürütmektedir. Bir ülke ile 

müzakerelere başlama konusunda Komisyon, AB Konseyi ve Parlamento düzenli 

görüşmeler yapmaktadırlar. İlk adım, müzakere öncesi süreçtir. AB’nin birçok politika 

alanında yapmış olduğu gibi, AB bir ülke ile serbest ticaret anlaşması imzalamaya karar 

verdiğinde, Komisyon muhtemel anlaşmasının yürürlüğe girmesi durumunda 

anlaşmanın AB ve ortak ülke üzerindeki muhtemel etkilerini görebilmek adına bir 

kamuoyu danışması süreci yürütür. Bu süreç tamamlandığı zaman, AB ortak ülkenin 

yetkilileri ile iletişime geçer ve gayri resmi görüşmelere başlar. Bu adımın olumlu 

olarak tamamlanması halinde AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü AB Konseyi ve 

AB Parlamentosu’ndan müzakere direktiflerini açabilmek için resmi olarak yetki ister. 

AB Konseyi ve AB Parlamentosu, AB Komisyonu’nun kendilerine sunmuş olduğu 

müzakere direktiflerini, kendi aralarında yapmış oldukları görüşme sonucunda 

onaylamaları halinde; AB Komisyonu’na kendi adlarına ortak ülke ile müzakerelere 

başlaması için Komisyon’a müzakere edebilmesi yetki verirler. İkinci adım olan 

müzakere süreci, Komisyon müzakereleri yürütmesi için bir Baş Müzakereci ataması ile 

başlar. Baş Müzakerecinin yanı sıra, süreçte müzakere edilecek teknik konularla ilgili 

olarak uzmanlardan oluşan bir Teknik Grup atanır. Müzakere sürecini AB 

Komisyonu’na bağlı Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Müzakere 

ayağında, farklı müzakere turları oluşturulur. Her bir turun tamamlanmasına müteakip, 

AB Komisyonu AB Parlamentosu ve AB Konseyi’ne konu hakkında bilgilendirme 

yapar. Turların tamamlanmasını takiben, müzakere süreci bitirilir. Teknik konular 

hakkında süreç tamamlandığında, AB Konseyi ve AB Parlamentosu hızlı bir şekilde 

bilgilendirilir. Tamamlanmış metin Üye Ülkelere ve Parlamento’ya gönderilir. Sonraki 

adım, müzakere sonrası hukuki süreçtir. Bu noktadan itibaren uzman avukatlar metin 

üzerinde çalışmaya başlarlar.  
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Hukuki süreç tamamlandığında, metin AB’nin 22 resmi diline tercüme edilir. 

Konsey tarafından anlaşmanın imzalanıp imzalanmamasına karar verilir. Anlaşma bütün 

Üye Ülkeler ve Konsey tarafından kabul edilip, imzalandıktan sonra Parlamento’ya 

rızası alınması için gönderilir. AB iç hukuka göre, bu noktada Parlamento’nun yetki 

alanı sınırlıdır ve metine sadece evet ya da hayır demek hakkına sahiptir. 

Parlamento’nun rızası da alındıktan sonra geriye anlaşmanın üye ülkelerin iç hukukuna 

aktarımı kalır. Ortak Ülke ve Üye Ülkeler bu süreci tamamladıkları takdirde, bütün 

süreçler tamamlanmış olur ve anlaşma yürürlüğe girer.3 AB’nin İmzalamış Olduğu 

Serbest Ticaret Anlaşmaları AB’nin an itibariyle yürürlükte bulunan 19 adet serbest 

ticaret anlaşması bulunmaktadır. Suriye ve Güney Kore ile yapmış olduğu serbest 

ticaret anlaşmaları yürürlükte sayılmamaktadır. Suriye ile 1997 yılında yürürlüğe giren 

Serbest Ticaret Anlaşması, yaşanmakta olan siyasi sorunlar sebebiyle askıya alınmış 

durumdadır. Güney Kore ile imzalanmış Anlaşma ise, beklemede bulunmaktadır. 

 

EFTA 1973 

Filistin 1977 

Fareo Adaları 1997 

Tunus 1997 

Meksika 1998 

Fas 2000 

İsrail 2000 

Güney Afrika 2000 

Ürdün 2000 

Şili 2002 

Lübnan 2003 

Mısır 2003 

Makedonya 2004 

Cezayir 2004 

Hırvatistan 2005 

Bosna 2005 

Arnavutluk 2008 

Sırbistan 2009 

Karadağ 2010 

 

Tablo 1. Serbest Ticaret Anlaşmaları 

AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları’ndaki Güncel Durum AB Komisyonu 

serbest ticaret anlaşmalarını 4 başlık altında toplamaktadır: tamamlanmış ve yürürlüğe 
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girmiş olan anlaşmalar, tamamlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan anlaşmalar, 

müzakereleri devam eden anlaşmalar ve müzakerelerine başlaması düşünülen 

anlaşmalar. Tamamlanmış ve yürürlükte olan anlaşmalar yukarıda tarihleri ile birlikte 

bir önceki bölümde verilmiştir. Tamamlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan 

anlaşmalar, müzakere süreçleri tamamlanmış, metni hazırlanmış olan anlaşmalardır. Bu 

anlaşmalar, Üye Devletler ve / ve ya Ortak Devlet tarafından onaylanıp, gerekli hukuki 

işlemlerin yapılmasını müteakiben yürürlüğe girecek olan anlaşmalardır. AB’nin vermiş 

olduğu bilgiye göre an itibariyle AB 10 ülke ile serbest ticaret anlaşması tamamlamıştır 

ve anlaşmaların yürürlüğe girmesi için beklenmektedir. 

Yakın zamanda müzakerelere başlanması düşünülen ülke Japonya’dır. 

Gerçekleştirilecek olan serbest ticaret anlaşması ile AB’nin Japonya’ya yapmakta 

olduğu ihracatın üçte bir oranında artması ön görülmektedir. Bunun yanı sıra 400.000 

ek iş olanağı yaratması beklenmektedir. Japonya AB’nin Asya’daki en büyük ikinci 

ticaret ortağıdır. Türkiye, gümrük birliği kararı dolayısıyla AB’nin ortak ticaret 

politikasına uyum sağlamak için serbest ticaret anlaşmaları akdetmeye çalışmaktadır.    

Üçüncü ülkelerden ithal edilen bir ürün, gümrük birliği nedeniyle AB ve 

Türkiye’de aynı gümrük vergisi ile karşılaşmaktadır. Ancak AB, gerçekleştirdiği serbest 

ticaret anlaşmaları ile gümrük vergisi avantajı sağlamakta ve karşılığında ilgili ülke 

pazarına giriş avantajı elde etmektedir. Serbest ticaret anlaşmasına taraf olan ülke ise, 

AB’ye tam üye olmadığı için Türkiye ile gerçekleştirdiği ticarette, yaptığı anlaşma 

hükümlerini uygulamak zorunda değildir. Sonuçta Türkiye, AB ile serbest ticaret 

anlaşması imzalayan ülkelerin mallarının Birlik üzerinden düşük gümrük vergili ya da 

gümrüksüz olarak ithal edilmesi durumuyla karşı karşıya kalmakta, Türkiye’nin serbest 

ticaret anlaşmasına taraf olan ülkeye yönelik ihracatı ise yüksek gümrük vergileriyle 

gerçekleştirilir hale gelmektedir.128 Ancak bu konuda AB ile yapılan gümrük birliği 

müzakereleri esnasında öngörüde bulunulmamıştır. O dönemde AB’nin ticaret 

politikasında serbest ticaret anlaşmalarının günümüzdeki kadar önemli olmaması böyle 

bir öngörüyü engellemiş olabilir. Bununla birlikte Ortaklık Konseyi kararının 16. 

maddesinin üçüncü fıkrası ticaret sapmasının tespit edildiği durumlarda Türkiye’nin 

telafi edici vergi uygulayabileceğini ifade etmektedir. Ancak Türkiye bu maddeden 

bugüne kadar hiç yararlanmamıştır.  
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1996 yılında Türkiye’nin gümrük birliği kapsamında uyum sağlamakla yükümlü 

bulunduğu serbest ticaret anlaşmalarının sayısı sınırlı iken, AB’nin 2006 yılında 

yürürlüğe koyduğu Küresel Avrupa Stratejisi ile sayı artmıştır. Bu çerçevede Türkiye 

Birliğin üçüncü ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında “Türkiye Hükmü 

(Turkey Clause)” eklemeyi başarmıştır. Ancak hüküm üçüncü ülkeyi Türkiye ile serbest 

ticaret anlaşması imzalamaya davet etmekten ibaret olup, bağlayıcı özelliği 

bulunmadığından soruna çözüm getirmemiştir. AB Komisyonu son dönemlerde üçüncü 

ülkeler ile serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri sırasında Türkiye’ye daha fazla bilgi 

verileceğini ve müzakere belgelerinin paylaşılacağını bildirse de uygulamada bu 

bildirimler henüz gerçekleşmemiştir.129 Konu Karma Parlamento Komisyonu’nun 

Mayıs 2008’de Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantısında ana gündem maddesini 

oluşturmuştur. Türkiye görüşmelerde serbest ticaret anlaşması imzalanmasını 

sağlayacak değişikliklerin ortaklık konseyi kararına eklenmesi talebinde bulunmuş, AB 

yetkilileri ise önerinin sağlıklı olmadığını, bazı Birlik üyesi ülkelerin durumdan 

yararlanarak başka değişiklikleri de gündeme getirebileceklerini ve mevcut durumun 

değişmemesi gerektiğini belirtmiştir.130 Türkiye’nin AB pazarına sınırsız erişim 

imkânına kavuşması AB’ye göre Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmalarının olumsuz 

ekonomik etkilerinden daha fazla önem taşımaktadır. AB gerçekleştirilen serbest ticaret 

anlaşmalarının Türkiye’ye güçlükler yarattığının farkında olmakla birlikte, bu durumun 

Türk ekonomisi üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi bulunduğuna inanmamaktadır.131 AB 

yetkilileri, gümrük birliğinin Türkiye ekonomisine katkılarını ön plana çıkarmakta ve bu 

sorunla ilgili hiçbir açıklama getirmemektedir. Türkiye, sonuçları ile bağlayıcı olan 

serbest ticaret anlaşmalarının müzakere süreçlerine AB tarafından dâhil edilmemekte ve 

bu durum da ülkemiz açısından ekonomik sorunlara yol açabilmektedir. Çünkü AB, 

gelişmekte olan üçüncü ülkeler ile yürürlüğe koyduğu serbest ticaret anlaşmalarında 

özellikle tüm sanayi ürünlerinde tam serbestleşmeyi öngörmekte, kısa bir geçiş dönemi 

sonunda gümrük vergilerini sıfırlamaktadır. Bu durum ekonomik açıdan üçüncü ülkeler 

ile benzer gelişmişlik düzeyine sahip bulunan Türkiye için haksız rekabet 

yaratabilmekte, kendi iç pazarını karşılıksız açmak zorunda kalması yerli üreticinin 

zarara uğramasına neden olmaktadır. Hâlbuki müzakere süreçlerine alınması halinde 

Türkiye, her serbest ticaret anlaşması için kendi ekonomik durumu çerçevesinde bir 

değerlendirme yapabilme ve yerli üreticinin geçiş döneminde rekabetçi gücünü 
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arttırması için gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlayabilme gücüne sahip olacaktır. 

132 Ancak Türkiye, AB ile serbest ticaret anlaşması imzalayan ülkelerin AB’ye 

sağladığı ticari imtiyazlardan yararlanamamakta, gümrük birliği içerisinde olup da 

serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerini ayrı olarak yürüten ve eş zamanlı olarak 

yürürlüğe koyma imkânına sahip bulunmayan ülke konumunda bırakılmaktadır. Bu 

durum, Türkiye’nin tam üye olmadan AB ile gümrük birliğini gerçekleştirmesi 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye, yeni pazarlara ulaşmak ve ihracatın yapısını ürün bazında 

çeşitlendirebilmek amacıyla 1990’lı yıllardan sonra serbest ticaret anlaşmalarına önem 

vermeye başlamıştır. Türkiye, ihracata dayalı büyüme stratejisinin önemli bir parçası 

olarak serbest ticaret anlaşmaları imzalanmasına yönelik ilk görüşmelerini EFTA 

ülkeleri ile başlatılmış ve anlaşma 1992 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu süreç zarfında 

Türkiye menşeli ürünlerin rekabet güçleri, ihracat teşvikleri ile arttırılmaya çalışılmıştır. 

Ancak serbest dış ticaretin önünde önemli bir sorun oluşturan tarife dışı engellerin yok 

edilmesine yönelik bir çaba yoktur.136 Aynı süreçte ve SSCB’nin dağılması ile 

ekonomik açıdan yeni bir yol arayışı içerisine giren Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri, 

AB ile ticari hükümler içeren anlaşmalar imzalamak için görüşmeler başlatmışlardır. Bu 

anlaşmalar ile AB pazarına girme şansını elde eden ülkeler, Türk malları ile rekabet 

gücü de yakalamıştır. Bir yandan ekonomik alanda yaşanan gelişmeler, diğer yandan 

AB ile gerçekleştirilen gümrük birliğinin AB ortak ticaret politikasının uygulanmasını 

zorunlu kılması nedenleriyle Türkiye, AB’nin tercihli anlaşmalarından başlayarak 

üçüncü ülkeler ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerini hızlandırmak zorunda 

kalmıştır. Türkiye’nin EFTA ülkeleri ile başlattığı serbest ticaret anlaşmaları süreci 

AB’nin ortak ticaret politikası çerçevesinde sürdürülmektedir. 

Küresel krizin etkisiyle Türkiye’nin 2008 yılında gerçekleştirdiği 201 milyar 964 

milyon dolarlık toplam ithalatı, 2009 yılında yaklaşık %44 oranında gerileyerek 140 

milyar 919 milyon dolar olmuştur. Aynı süreç zarfında Meksika’dan ithalatımız 

%13’lük bir azalış ile 382 milyon dolardan 335 milyon dolara; Güney Kore 

Cumhuriyeti’nden ithalatımız ise %27’lik azalış ile 4 milyar 92 milyon dolardan 3 

milyar 116 milyon dolara gerilemiştir. Her iki ülkeden gerçekleştirilen ithalattaki 

azalma, toplam ithalattaki gerilemeden çok daha düşüktür.140 AB ile yeni nesil serbest 

ticaret anlaşmasını yürürlüğe koyan Meksika, Güney Kore ve Güney Afrika 



42 

 

Cumhuriyeti, Türkiye AB’ye üye olmadığı için anlaşmalar kapsamında AB’ye 

tanıdıkları imtiyazları Türkiye’ye vermemişlerdir. Her üç ülkenin küresel krize rağmen 

Türkiye karşısında kazandığı avantajlı durumlarını göreceli olarak sürdürmeyi 

başarmalarının nedeni, AB ile bu ülkeler arasındaki serbest ticaret anlaşmalarından 

kaynaklanan haksız rekabettir. 

 

3.3.Gümrük Birliğinin Derinleştirilmesi 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında uygulamada olan gümrük birliği iki taraf için 

de serbestlikler getirmiştir. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliği 

antlaşmasının yanı sıra tercihli anlaşmalar da yapılmıştır. Bu anlaşmalar kömür, demir, 

çelik, tarım ve balıkçılık ürünlerini kapsamaktadır. Gümrük Birliği yapıldığı yıl olan 

1996’dan beri yürürlüktedir. Değişen konjönktür ve ticaret, gümrük birliği anlaşmasının 

da yenilenmesi ihtiyacını doğurmuştur. 2015 yılında yapılan ilk girişimler ile beraber 

ticaret hacminin ve ürünlerinin çeşitlenmesi amacıyla gümrük birliği anlaşmasının 

kapsamının genişletilmesi kararı alınmıştır. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri 

üzerinden yapılan gümrük birliği analizi daha geniş ve yordayıcı bir anlatım 

kazanacaktır (Yıldırım ve Cihan, 2007). 

3.3.1. Gümrük Birliği Anlaşması Sonrası  

İlk ilişkiler 1958 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile resmileştirilmiştir. 

Türkiye tarafından yapılan ilk ortaklık başvurusu 1959 yılındadır. Avrupa Birliği 

Türkiye tarafından yapılan bu başvuruyu değerlendirmeye alarak adaylık başvurusunu 

kabul etmiştir. Bu durumdan sonra 1963 yılı Eylül ayında Türkiye ve o zaman Avrupa 

Ekonomik Topluluğu olarak adlandırılan bugünki Avrupa Birliği, Ankara Antlaşması 

imzalayarak ortaklaşmıştır. Ankara Antlaşması süreci üç bölüme ayırmış, beş yıllık 

hazırlık dönemi ile beraber 12 ve 22 yıllık olmak üzere oryantasyon süreci 

belirlenmiştir. Antlaşma hazırlık dönemi sonrası olan geçiş döneminde, Gümrük Birliği 

ile ilgili adımların tamamlanacağı varsayılmaktadır. 5 yıllık hazırlık döneminin son 

bulması ve 1970 ile 1973 yılında yapılan ek bağlayıcı maddelerle beraber katma 

protokoller de taraflar açısından sorumluluk haline getirilmiştir. Ürünlerin serbest 

dolaşıma sokulmasının yanı sıra Avrupa Birliği tarafından ithal edilen tarım ürünlerinin, 
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tarım protokolleri niteliklerine uyulması sorumluluğunu getirmiştir. Hizmet ve ulaştırma 

gibi sektörlerde de ortaklaşma süreci bu tarihten itibaren başlamıştır (Demirel, 2003).     

1963 yılında yapılan Ankara Antlaşmasına göre ortaklık konseyi oluşturulması 

kararlaştırılmıştır. Bu konsey gümrük birliği ve ortaklaşmanın çerçevesini 

değerlendirerek, uygulamaları incelemek amacıyla toplanmaktadır. Türkiye’nin 1973 

yılında imzaladığı katma protokol, Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bazı ürünlerde 

gümrük vergisinin tamamen kaldırılması manasına gelmektedir. Ek protokol 

yükümlülüğü getiren bu maddeler ortaklığın gerçekleşmesinin planlandığı üç dönemlik 

süreci içermekteydi. İkinci dönem olan 12 yıllık süreç ise sanayi ürünlerine yapılan 

vergi indirimlerini içermektedir. 22 yıllık zaman dilimi ise vergi indirimine girmesi 

beklenen rekabet oranı düşük olan mallar için belirlenmiştir. Bu üç dönemlik süre 

sonunda hem sanayi malları ve üretim bazında hem de gümrüklerin kordinasyonu ve 

uygulamalar bakımından ortak çalışmalar yürütülmüştür (Çimen, 1996). 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılan iki askeri darbeden biri olan 12 Eylül 1980 

darbesinin, ülkemize birçok alanda ve konumda negatif etkileri olduğu gibi Avrupa 

Birliği ortaklaşma sürecinde de etkisi büyük olmuştur. Darbenin yanında getirdiği üç 

yıllık askeri yönetim dönemi ülkeninin iç politikasına oranla dış politikasını daha fazla 

etkilemiştir. Darbe sonrası hazırlanan 1982 Anayasası ile bu durum somutlaştırılmıştır. 

12 Eylül darbesinin de Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan diğer darbeler gibi rejimi 

değiştirmeye yönelik değil “ restore” etmek amacıyla yapıldığı vurgulanmıştır. Gümrük 

Birliği döneminde yaşanılan bu darbe olayını ele almak, dış politikaya olan etkilerini 

anlamlandırmak için önemli bir satırbaşı olacaktır  (Dartan, 2002). 

Darbenin amaçları içerisinde rejimsel bir değişiklik olmadığı için dış politikaya 

müdahil olma gibi bir amaç da edinmemiştir. 12 Eylül 1980 darbe yönetimi dışarda ve 

içerde cumhuriyetin, kuruluş çizgisinden ayrılınmaması gerektiğini belirterek yalnızca 

“balans ayarı” verdiklerini belirtmişlerdir (Seki, 2005). 12 Eylül darbesi gerçekleştikten 

sonra darbeci generallerden oluşan Milli Güvenlik Konseyi 16 Eylül tarihli 

açıklamasında “Avrupa Konseyi ve demokrasiye bağlı ülkelerin bulunduğu diğer 

kuruluşlar ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz devam edecektir” diyerek darbe sonrası ilk 

mesajı oluşturmuştur. Bu açıklamadan on gün sonra oluşturulan başbakanlık ile beraber 
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ise Avrupa Konseyi ve Ekonomik Topluluğu’na tam entegre olmuş ve tam üyelik 

sürecini isteyen bir motivasyon ile dış politikayı sürdüreceklerini belirtmişlerdir (Başol, 

2012). 

Darbe sonrası oluşturulmuş yönetim Avrupa Birliği veya o günkü adıyla Avrupa 

Konseyi’ne tam üyelik sürecine bu kadar sıkı sıkıya bağlanılmasının nedeni ikiye 

ayırmıştır. Birincisi gerçekleşen darbenin nedeni olarak gösterilen yönetim şekline karşı 

ayaklanmalar ve batı tarzı yönetim şeklinin istenmemesidir. Bir diğeri ise askeri 

statükonün batılı şekilde yönetmeyi ve yönetilmeyi tercih etmesi, darbe sonrasında 

dönemde çok fazla sekteye uğramadan Avrupa Birliği ilişkilerin devam etmesini 

sağlamaktır. Bu duruma ise dış politikada sürekliliğin sağlanması denmektedir (Koç, 

2001). Bu süreçten bir sonraki önemli gelişme ise 1987 yılı Nisan ayında 

gerçekleşmiştir. Türkiye tam üyelik başvurusu yapmış ve bir ivme kazanmıştır. Avrupa 

Birliği Komisyon’u ise iki taraf ile beraber yürütülen Gümrük Birliği Antlaşması’nın 

tamamlanması ve bu yolla ortak bir iç pazar yaratılmasının gerektiğini belirtmiştir. Bu 

durum gerçekleşmeden tam üyelik sürecinin gerçekleşmesinin önerilmediğini, 1989 

yılında açıklamıştır (Özer, 2007:67-98). 

Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Gümrük Birliği çalışmaları 1993 yılında 

‘‘Gümrük Birliği Müzakereleri’’ adıyla başlamıştır. 1993 yılında başlaması ve iki yılın 

sonlanması ile beraber iki taraf ile beraber oluşturulmuş olan ortaklık konseyi 1’e 95 

sayılı kararı ile birlikte fiilen 1996 yılı Ocak ayında uygulamaya alınmıştır. Bundan 

sonraki süreçte hem genel gelişim hem de Gümrük Birliği’ndeki uygulamalara 

entegrasyon bakımından ilerleme raporları açıklanmıştır. 1999 yılında çıklanan ikinci 

ilerleme raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti adaylığa önerilmiş ve aynı yılın Aralık 

ayında toplanan Helsinki Zirvesi’nde üyeliğe adaylığı kabul edilmiştir. Helsinki 

Zirvesi’nde “Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeleri ve ayrıca 

Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri’ne uyum yönündeki reformlarını sürdürme niyetini 

memnuniyetle karşılamaktayız. Türkiye, diğer aday devletlere uygulanan aynı kriterler 

temelinde birliğe katılmaya yönelmiş bir aday devlettir.” kararı Türkiye ve Avrupa 

Birliği ilişkileri açısından adaylık ve ortaklaşma sürecinde bir kilometre taşı olarak 

değerlendirilmektedir.  Helsinki Zirvesi ile beraber verilen bu paye sayesinde artık 
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Türkiye diğer aday ülkeler gibi adaylık öncesi entegrasyon sürecinde teşvik ve 

destekleme stratejilerinden yararlanmaya hak kazanmıştır (Morgil, 2003:15-19). 

Türkiye başkanlığında 2000 yılı Nisan ayında toplanan ortaklık konseyi iki adet 

önemli siyasi karara imza atmıştır. İlk olarak iç piyasaların ortaklaştırılması amacıyla 

satın alma piyasalarının karşılıklı şekilde birbirlerine açılması kararlaştırılmıştır. İkinci 

olarak ise ortaklık konseyinin 8 alt komite kurması ve onlara başkanlık etmesi kararı 

alınmıştır. Bu gelişme sonrası 2001 yılında Türkiye’nin üyelik sürecine giden yolda 

ilerlemesini kolaylaştırmak adına tam üyelik sürecinin stratejik beklentilerini gösteren 

bir yol haritası oluşturarak Türkiye’nin ilerlemesi değerlendirilmiştir. Bu yol haritasının 

adı ‘‘Katılım Ortaklığı Belgesi’’dir. Bu belge, tam üyelik yolunda olan Türkiye’nin 

izlemesi gereken yol, entegrasyon ve gelişmeye yönelik öncelik vermesi gereken 

alanlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne sağlanmış ve sağlanacak olan yardım ve 

destekleri içermektedir. Aynı yıl bu belge ulusal programa alınmıştır. Bununla birlikte 

ulusal amaçlar arasında yakın ve orta vade hedefleri olarak yerini almıştır (Yıldırım ve 

Cihan, 2007). 

Oluşturulan çerçeve dahilinde siyasi ve ekonomik reformlar belirlenmiştir. 

Avrupa Konseyi tarafından ortaklık belgesinin ulusal programa alınması pozitif bir 

karar olarak değerlendirilmiş ve ortaklık belgesinde hızlıca gelişme gösterilmesi 

önerilmiştir. 

Bir sonraki Avrupa Birliği zirvesi olan Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye ile ilgili 

yeniden ele alınmış katılım ortaklığı raporunun hazırlanması, içerik uyum 

çalışmalarının başlatılması, Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi, ekonomik birliğin 

sağlanması ve Avrupa Birliği tarafından yapılacak yardımların Avrupa Birliği’ne 

katılım bütçesi olarak değerlendirilmesi konularına değinilmiştir. Avrupa Birliği ve 

Türkiye Cumhuriyeti yapılan yoğun müzakereler ve görüşmelerin ardından 2004 yılında 

üyelik koşulları belirleyerek anlaşmaya varmıştır. Brüksel’de yapılan görüşmeler 

sonucunda sonuç bildirgesinde Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki müzakerenin 

başlamasına oy birliği ile karar verilmiştir (Arat, 1995:44). 

2005 yılı 6 Ekim günü oluşturulan komisyon sonucunda çıkan kararlar üç 

stratejik başlık altında toplanmaktadır: 

Reform sürecinin gücünün artırılması ve desteklenmesi, 
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Avrupa Birliği insanları ve Türkiye Cumhuriyeti insanları arasında kültürel ve 

siyasi diyalogların inşa edilmesi 

Katılım sürecinin güncelleştirilmesi (Kuran, S. 2007). 

3.3.2. Avrupa Birliği ve Türkiye Hizmet Sektörü  

Gümrük Birliği Antlaşması’nın yapılması Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 

beş senelik bir zaman aralığında üyelik beklentisi yaratmıştır. Gümrük Birliği 

Antlaşması’nın yapılmasının en önemli amacı olan ticarette ortaklaşma fikri 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girememesi nedeniyle birçok soruna neden olmuştur. Bu 

gibi durumlar hem Gümrük Birliği Antlaşması’nın algısını değiştirmiş hem de Türk 

vatandaşları tarafından Avrupa Birliği fikri yadırganmaya başlamıştır. 2000’li yıllardan 

itibaren internasyonel örgütler ticari genişleme politikası uygulamıştır. Bu politikalar 

sonucunda ikili veya grup ülkeler kendi aralarındaki ticareti geliştirmek amacıyla 

anlaşma imzalamıştır. Avrupa Birliği bu trendi takip ederek genişleme raporu 

yayınlamış ve üyelik başvurularına önem vermiştir. Ayrıca Avrupa Birliği birlik içinden 

olmayan ve ticari anlaşma imzalamadığı ülkeler ile ticari anlaşmalar imzalamıştır  

(Parlak, 2014:1). 

Türkiye Avrupa Birliği ile üçüncü ülkeler arasında yapılan anlaşmalar nedeniyle 

dezavantajlı bir konuma gelmiştir. Üçüncü ülkeler Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 

yapılan Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye pazarında avantajlı hale gelirken aynı avantaj 

Türkiye Cumhuriyeti’ne tanınmamıştır. Esasen Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 

yapılan Gümrük Birliği Antlaşması tam anlamıyla işlerlik kazanmamıştır. Hatta Türkiye 

üzerinden Avrupa Birliği’ne ihracat nedeniyle taşınan kamyonlara sınırlamalar 

getirilmiş ve Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize 

statüsü değiştirilmemiştir. Bu ve buna benzer birçok nedenden dolayı Gümrük Birliği 

sistematik bir problemler yumağı haline gelmiştir. Türkiye’nin Gümrük Birliği adına 

aldığı kararlarda Avrupa Birliği tarafından son on yılda destek görmemesi ise bu 

durumun içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olmuştur. Bu sorunların çözülmesi 

amacıyla 2015 yılında bir toplantı yapılmış ve 2017 yılında tekrarlanmıştır (Akman, 

2013). 

Ülkelerin ekonomik ve ticari gelişmişlik düzeyleri, hizmet sektörünün ülkedeki 

tüm sektörlere oranıyla da ölçülmektedir. Ülkenin gelişmişlik düzeyi ile genel sektörel 

dağılımın içindeki hizmet sektörünün oranı pozitif korelasyon içindedir. Türkiye 
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Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasından itibaren sanayileşme hızı giderek artmaktadır. 

Ülkenin ilk yıllarında tarıma dayalı bir ekonomik politika uygulanmış olsa da on yıllık 

kalkınma planı içerisinde sanayileşerek büyüme fikri önem kazanmıştır. Sanayileşme 

durumu yanında hizmet sektörünün gelişmesine neden olmuştur. Bugün varılan nokta 

ise sektörel olarak en büyük payın hizmet olduğunu bize göstermektedir (Akman, 

2013). 

 

Grafik 1. Türkiye GSYH Sektörlere Göre Dağılımı (TÜİK, 2016) 

Hizmet sektörü içerisinde genel kamu hizmetleri, özel sektör hizmetleri, 

dinlenme ve eğlence hizmetleri ile kişisel hizmetler yer almaktadır. Ayrıca mesleki 

hizmetler olarak nitelendirilen gümrük müşavirliği, hukuk müşavirliği, mali müşavirlik, 

yazılım, emlakçılık, reklam, danışmanlık işleri bulunmaktadır. Bununla birlikte eğitim 

hizmetleri, posta, kurye ve telekomünikasyon hizmetlerini de kapsayan haberleşme 

hizmetleri, taşımacılık ve depolama hizmetlerini içerisine alan lojistik sektörü, çevre 

hizmetleri, sigortacılık, bankacılık, mali hizmetler, müteahhitlik ve ilgili mühendislik 

hizmetleri, sosyal ve sağlıkla ilgili hizmetler, eğlence, kültür, spor hizmetleri, turizm ve 

seyahat ile ilgili hizmetler, yurt içi dağıtım ve distribütörlük hizmetleri, tüm mağazacılık 

ve perakende sektörleri, alışveriş merkezleri ve turizm sektörü bulunmaktadır (Kızıltan, 

Ersungur ve Polat, 2008:22). 
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 Dünyanın hizmet sektörleri açısından durumu gitgide gelişmektedir. İhracaat ve 

hizmet sektörü karşılaştırıldığında hizmet sektöründeki büyüme dünyanın genelinde 

görülmektedir. Bu durum içine kapanan ekonomilerin davranış biçimi olsa da konumuz 

olan Gümrük Birliği Antlaşması ve ikili ticari anlaşmalar bu davranış şeklini 

değiştirerek ekonomiler arasında fark yaratmaya çalışmaktadır. Türkiye hizmet 

sektöründeki büyüme refleksini 1995 yılından 2015 yılına kadar üç kat artırmıştır. 2023 

yılı planı ise 1995 yılı hedefinin tam olarak on katıdır (Akçay, 2008:11-38). 

 Hizmet sektörü açısından Türkiye avantajlı şekilde ihracatçı konumdadır. Sektör 

özelinde yapılan analizler göstermektedir ki Türkiye hizmet ekonomisi açısından 2016 

yılında yirmi dört milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Özelikle hizmet sektörü 

ülkenin cari açığına olumlu katkı yapan bir sektördür. Hem sağladığı katma değeri ile 

hem de cari işlemlere sağladığı olumlu katkı ile ülkenin ekonomisine pozitif etki 

etmektedir. 2015 yılı yapılan girişimlerin %41’i hizmet sektörüne yapılmıştır (Dartan, 

2002). 

  

Grafik 2. Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı (TÜİK, 

2015) 
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Avrupa Birliği dünya ekonomisindeki yeri ve Türkiye’ye olan yakınlığı 

nedeniyle ihracat yapılmak istenen ilk pazardır. 510 milyon kişilik nüfusu ve kişi başına 

düşen yüksek geliri Avrupa Birliği’ni önemli bir pazar haline getirmiştir. En yüksek 

gayri safi yurt içi hasıla rakamına sahip olan Avrupa Birliği 16 trilyon dolarlık rakam ile 

Çin’den önce gelmektedir. Avrupa Birliği bugünün rakamları ile dünyanın en büyük 

hizmet ithalatçısı ve ihracatçısı konumundadır. 162 milyar dolarlık hizmet sektörü, dış 

ticaret fazlası vermektedir. Avrupa Birliği ticari analizi yapıldığında çeşitliliği çok fazla 

olan bir pazardır. Tüketim ve kimyasal ürünlerin yanı sıra yatırım malları açısından da 

ihracat ve ithalat çeşitliliğine sahiptir. Türkiye’den yapılan ithalatı ise tarım ürünleri ve 

tüketim ürünleri üzerinden gerçekleşmektedir. Bu durum Türkiye özelinde ithalat ve 

ihracat fırsatı sunmaktadır (Uysal, 2001:140-153). 

Türkiye’de yapılan Gümrük Birliği anlaşmasını konu alan anket çalışmasında 

Gümrük Birliği ve hizmet sektörü ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de iş 

yapan hizmet sektörü girişimcilerinin Avrupa Birliği ile yaşadıkları sorunları ve 

engelleri belirlemektedir. Araştırmanın çalışma grubunu 24 il ve 152 şirket 

oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ‘‘Türkiye için en önemli pazar Avrupa 

Birliği’dir” %32 ile en çok paylaşılan fikirdir. Araştırmaya katılan kişilerin en az bir 

kere Avrupa Birliği ile ticaret sırasında sorun yaşayanlarının oranı %26 ve yaşadıkları 

sorun ve engeller nedeniyle Avrupa Birliği ile ticaret yapmaktan vazgeçenlerin oranı ise 

%17’dir. Avrupa Birliği ile e-ticaret özelinde iş yapanların oranı %14’tür. Bu oranın bu 

kadar düşük olmasının nedeni Gümrük Birliği alt yapısının gelişmemesidir. 

Araştırmanın öneriler kısmında e-ticaret açısından Gümrük Birliği güncellenmesine 

ihtiyaç duyulduğu bulgulanmıştır. İki anlaşma tarafı için birbirlerine uygulanan kayıt 

dışı engellerin ticaretin verimli ve sürekli olmasına engel olduğu bulgulanmıştır.  
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Grafik 3. AB Pazarlarına Giriş Engelleri 

Hizmet sektörü açısından yaşanan bir diğer sorun ise serbest dolaşıma sahip 

olunmaması ve profesyonel yeterlilikleri Avrupa Birliği’nin tanımamasıdır. Hizmet 

sektörü için şeffaflık ve pazara ulaşım noktasında da Türk hizmet sektörü engeller ve 

sorunlar yaşamaktadır. Pazar katılımı sırasında yaşanan engeller kota, lisans, izin ve 

yetkilendirme kuralları olarak sıralanmaktadır. Gümrük Birliği maddeleri arasında 

bulunan ürünlerin serbest dolaşım kuralı uygulamada kullanılmamakta ve tırlara kota 

koyulmaktadır. Bu durum Türk lojistik sektörünü negatif etkilemektedir. Kişilerin 

serbest dolaşımı hakkında herhangi bir gelişim olmaması da Türkiye Cumhuriyeti’ni 

negatif etkilemektedir. Ne kadar Gümrük Birliği ile ticari alanda bir ortaklaşma 

öngörülse de yabancılara uygulanan ama Türk yatırımcılara uygulanmayan teşvik 

sistemi ve güvenlik protokolleri ticaret akışını yavaşlatmaktadır.  

Türkiye’de Avrupa Birliği ile iş yapan şirket ve kişilerin Gümrük Birliği 

anlaşması hakkında bilgilendirilmesi ve günceleme konusunda fikir ve deneyimlerinden 

yararlanılması gerekmektedir. Aksi halde önümüzdeki süreçte bu kişiler ve kurumların 

aksiyon almakta sıkıntı çekmesi beklenmektedir. Ayrıca müzakere sürecinde kamu ve 

özel sektörden olan kişilerden kurulan bir heyetin daha işlevsel ve kapsayıcı sonuçlar 

alması beklenmektedir. Avrupa Birliği özelinde Türk ticareti için hangi konularda 

olumlu rekabet ortamı oluşturulabilir bununla ilgili çalışmalar yapılarak daha pozitif bir 

Gümrük Birliği güncellenmesi hedefine yoğunlaşılmalıdır (Çayhan, 1997). 
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3.3.3. Avrupa Birliği ve Türkiye Sanayi Sektörü 

Gümrük Birliği Antlaşması özelinde Türkiye’de süregelen bir tartışma, sanayi 

alanında devam etmektedir. Gümrük Birliği Antlaşması’nın Türkiye tarafındaki heyetin 

bu durumu göz önüne almadan, çok değerlendirmeden imzalandığı düşünülmektedir. Bu 

fikri savunan kişilerin varsayımı; Türk sanayisinin yeterli derecede gelişmiş olamaması, 

rekabet edememesi ve bu nedenle olumsuz etkilenmeye meyilli olmasıdır (Aktaş ve 

Yılmaz, 2008:17-39). Bu durumun yanı sıra Gümrük Birliği Antlaşması’nın getirdiği 

üçüncü ülkelere yönelik kısıtlamalarla birlikte zor durumda olan ekonominin darboğaza 

girmesine sebep olacağı varsayılmaktadır. Gümrük Birliği’ninn sanayi açısından olumlu 

etkisi olduğu görüşünü savunanlar ise daha önce uygulanan gümrük sorumlulukların 

daha iyileştiği ve Türk girişimci için ise yeni bir heyecan ile birlikte yeni bir pazar 

olacağı vurgusunu yapmışlardır. Ekonomik alanda yapılan reformların Türkiye  

Cumhuriyeti’ni iktisadi refah durumuna yaklaştıracağı vurgulanmıştır. Gümrük 

Birliği’nin sağlanması ile beraber Gümrük Birliği hakkında olumlu yargıya sahip 

kişilerin varsayımlarının doğruluğunu ölçmek zor bir olaydır. Türkiye’de Gümrük 

Birliği’nden sonra yaşanan gelişmelerin etkisi nedeniyle anlaşmanın etkileri salt şekilde 

analiz edilememektedir ancak Türkiye’nin ticaret faaliyetlerinde Avrupa Birliği ile 

yapılan Gümrük Birliği Antlaşması’nın büyük bir negatif etkisi yoktur. Bugün için 

yapılan analizler göstermektedirki anlaşma esnasında koyulan hedefler tutturulmuş 

fakat üstüne çıkılamamıştır (Soğuk ve Uyanusta, 2004:163). 

Bütünsel değerlendirmeler göstermektedirki Türkiye’nin Gümrük Birliği 

Antlaşması sonrası dış ticaret hacmi artmış olsa da Avrupa Birliği özelinde bir gelişme 

gözlenememiştir. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olması ve nüfus artış hızı 

nedeniyle antlaşma sürecindeki etki net olarak saptanamamaktadır. Yaratılan istihdam 

Bu durumda değerlendirmeye ve yoruma açık bir Gümrük Birliği fikrini meydana 

getirmektedir (Seki, 2005:45-57). 

Antlaşma ile beraber oluşan serbest sermaye olanağı ülkede girişim adına kayda 

değer bir büyüme yaratmamış olsa da bunun nedeni dünyada varolan ve yeni olaylar ile 

süreklilik kazanan “İstikrarsız Dünya” sürecidir. Bu konuda daha objektif bir analiz 

yapmak amacıyla sermaye miktarı üzerinden okuma yapılmalıdır. Sermaye miktari 

üzerinden yapılan analiz ise Türkiye’de yığılmış hatrı sayılır bir sermaye stoğu 
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olduğunu göstermektedir. Gümrük Birliği ticarette verimlilik açısından etkili 

olamamıştır. Bunu bir önceki veri üzerinden yorumlayarak rezerv olan paranın bir 

girişim olarak reel sektöre katılamaması diyebiliriz. Tüm bu nedenler yapılacak yeni 

güncelleme çalışmalarında, bu durum özelinde çalışmalar yapılmasını gerekli 

kılmaktadır (Çimen, 1996:14-19).  

3.3.5. Avrupa Birliği ve Türkiye Tarım Sektörü 

Tarım sektörü Türkiye içerisinde istihdam, milli gelir ve uluslararası ticaret 

açısından sektörel bazda önemli bir yere sahiptir.  Tarım sektörü dış ticaret ürünleri 

sağlamak ile beraber ülkenin nüfusunun temel besin ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. 

Türkiye cumhuriyetini son 5 senede senelik ortalama 22 milyon turist ziyaret etmiştir. 

Bu turistlerin besin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da tarım ürünleri 

kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin tarım potansiyeli bulunduğu iklim kuşağı ve toprak özelliklerinden 

gelmektedir. Türkiye bu tarım açısından potansiyel yaratan avantajlarını tamamını 

gerçekleştirmek için kullanamamaktadır. Türkiye kendine has endemik bitki türlerinin 

çokca bulunduğu ve bunun yanısıra sanayi sektöründe kullanılan tarım ürünleride 

bulunmaktadır. Tarım sektörünün ekonomik gelişmeye olası katkılarını en doğru olarak 

idrak edilmesi ve bu bağlamda sahip olunan doğal kaynak potansiyelinin etkin şekilde 

değerlendirilmesi konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. 

Avrupa birliği ile girişilen ortaklaşması sürecinde bu entegrasyonun en sıkıntılı 

olması beklenen sektör tarım sektörü olarak belirlenmiştir. Avrupa birliği süreci 

ilerleme raporlarında diğer sektörlere göre en fazla ilerleme kaydedilmesi gereken alan 

olarak saptanmıştır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerin çoğunda 

güçlü ve avantajlı olması beklenen Türkiye’nin tarım sektörüdür.  

 1962 yılında başlatılan AB'nin Ortak Tarım Politikası (CAP), tarım ve toplum ile 

Avrupa ve çiftçiler arasındaki bir ortaklıktır. Başlıca amaçları, tarımsal üretkenliği 

geliştirmek, böylece tüketicilerin istikrarlı bir gıda kaynağı sağlaması ve AB 

çiftçilerinin makul bir yaşam sürmesini sağlamaktır. 

CAP, Avrupa Birliği'nin tüm Üye Devletleri için ortak bir politikadır. Avrupa 

düzeyinde, AB yıllık bütçesinin kaynaklarından yönetilmekte ve finanse edilmektedir. 

Şimdi, 50 yıl sonra, AB daha fazla zorluğu ele almak zorunda. Birincisi, gıda güvenliği: 

küresel düzeyde, 2050 yılında tahmin edilen dünya nüfusu 9 milyar insanı beslemek için 
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gıda üretimi iki katına çıkacaktır. Diğer zorluklar iklim değişikliği ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimi, AB ve kırsal ekonomiyi canlı tutmak. 

En son reformlar, 2013 yılında, daha yeşil tarım uygulamalarına, araştırmaya ve 

bilginin yayılmasına, çiftçiler için daha adil bir destek sistemine ve gıda zincirindeki 

çiftçiler için daha güçlü bir konuma odaklanmıştı. 

Ortak Tarım Politikasının “ikinci ayağı” olarak bilinen AB'nin Kırsal Kalkınma 

Politikası, değişen AB temel önceliklerine uyum sağlamak için zaman içinde 

değişmiştir ve 2014-2020 dönemi daha geniş ÇYP reformu doğrultusunda revize 

edilmiştir. . Başarıya yatırım konusundaki vurgusu, birçok çiftçinin yeni teknikleri 

öğrenmesini, tesisleri iyileştirmesini ve temel yeniden yapılanmayı gerçekleştirmesini 

sağladı, böylece rekabet avantajlarını keskinleştirdi. 

Bugün, kırsal ekonomi gıda güvenliği, iklim değişikliği, büyüme ile ilgili önemli 

zorluklarla karşı karşıya. ve kırsal alanlarda işler. AB içinde, kırsal kalkınma, akıllı, 

sürdürülebilirliği teşvik etmenin genel amacını gerçekleştirmede kilit rol oynar. kırsal 

topluluklarda ve kapsayıcı büyüme. 

Türkiye'nin 2013 yılı itibariyle gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı, 

işgücünün% 23,6'sını (2013) temsil eden% 8,9'luk (2013) olmuştur. Tarım arazileri 

(çayır ve meralar hariç) toplam 78 milyon hektarlık alanın yaklaşık 23.8 milyon 

hektarından oluşmaktadır. Türkiye'deki tarımsal işletmelerin ortalama büyüklüğü 

AB'dekilerden daha küçüktür. 

Sübvansiyon ve yarı ikmal çiftçiliği, Türk tarımının önemli bir özelliğidir. Bu 

çiftlikler tipik olarak üretim faktörlerinin düşük üretkenliği ile karakterize edilir ve 

sadece küçük bir üretim kesimi pazarlanır. 

Türkiye önemli bir tarımsal ihracatçıdır ve ana ticaret ortakları AB Üye 

Devletleridir. 

Tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve balıkçılık 

politikaları alanında AB tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

kapsamında önemli maddi destek sağlanmıştır. Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin 

(LPIS) kurulması, Önemli Hayvan Hastalıklarının Kontrolü ve Eradikasyonu, Önemli 

Bilgi Sistemlerinin Kurulması, Resmi Gıda Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi 

(laboratuvar altyapısı), Stok Girişine Giriş gibi birçok altyapı ve kurum oluşturma 
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projesi Su Ürünleri Yönetim Sisteminde vb. Değerlendirme, AB tarafından IPA bütçesi 

(IPARD desteği hariç 250 milyon Euro) ile 2002-2013 yılları arasında desteklenmiştir. 

Kırsal Kalkınmada Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD), Türkiye'nin çok yıllık kırsal 

kalkınma programı kapsamında mali yardımlar yoluyla CAP müktesebat komitesinin 

uygulanmasına ve AB yapılarına uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır. IPARD, mali 

yardımda AB-Türkiye işbirliğinin çok katı bir örneğini temsil etmektedir. IPARD 

şimdiye kadar 11.000'den fazla proje ve yaklaşık 2 milyar Euro toplam yatırımla 50.000 

iş yarattı. 

AB, önümüzdeki altı yıl boyunca yeni bir “IPARD II” destek paketini onayladı 

ve bu da Türkiye'ye 800 milyon Euro daha getirecek. Yenilenebilir enerji altyapısının 

yanı sıra topluluk geliştirme girişimleri (LEADER) ve tarım-çevre tedbirleri için destek 

sunarak yenilik ve beceri geliştirmeye daha fazla destek sunsa da, eski programla büyük 

ölçüde süreklilik arz edecek. 

Ortak Tarım Politikasının “ikinci ayağı” olarak bilinen AB'nin Kırsal Kalkınma 

Politikası, değişen AB temel önceliklerine uyum sağlamak için zaman içinde 

değişmiştir ve 2014-2020 dönemi daha geniş ÇYP reformu doğrultusunda revize 

edilmiştir. . Başarıya yatırım konusundaki vurgusu, birçok çiftçinin yeni teknikleri 

öğrenmesini, tesisleri iyileştirmesini ve temel yeniden yapılanmayı gerçekleştirmesini 

sağladı, böylece rekabet avantajlarını keskinleştirdi. 

Bugün, kırsal ekonomi gıda güvenliği, iklim değişikliği, büyüme ile ilgili önemli 

zorluklarla karşı karşıya. ve kırsal alanlarda işler. AB içinde, kırsal kalkınma, akıllı, 

sürdürülebilirliği teşvik etmenin genel amacını gerçekleştirmede kilit rol oynar. kırsal 

topluluklarda ve kapsayıcı büyüme. 

AB tarafından tarım ve kırsal kalkınma alanında maddi destek sağlanması, 

Kırsal Kalkınmada Katılım Öncesi Aracı (IPARD) olarak adlandırılan Katılım Öncesi 

Yardım Aracı'nın (IPA) kırsal kalkınma bileşeni aracılığıyla sağlanmıştır. 

IPARD, Türkiye'nin CAP müktesebatını uygulamaya geçirmesine ve çok yıllık 

kırsal kalkınma programı kapsamında mali yardımlar yoluyla AB yapılarına uyum 

sağlamasına yardımcı olmaktadır. IPARD, mali yardımda AB-Türkiye işbirliğinin çok 

katı bir örneğini temsil etmektedir. IPARD şimdiye kadar 11.000'den fazla proje ve 

yaklaşık 2 milyar Euro toplam yatırımla 50.000 iş yarattı. 

AB, önümüzdeki altı yıl boyunca yeni bir “IPARD II” destek paketini onayladı 

ve bu da Türkiye'ye 800 milyon Euro daha getirecek. Yenilenebilir enerji altyapısının 

yanı sıra topluluk geliştirme girişimleri (LEADER) ve tarım-çevre tedbirleri için destek 
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sunarak yenilik ve beceri geliştirmeye daha fazla destek sunsa da, eski programla büyük 

ölçüde süreklilik arz edecek. 

3.3.5. Avrupa Birliği-Türkiye Dış Ticaret Hacmi 

 Türkiye ekonomisi son 15 yıldahızla gelişerek değişmiştir. Bu değişim de 

1995'in sonlarında yürürlüğe giren Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği anlaşmasının 

etkisi görülmektedir. Türkiye AB ile olan adaylık sürecine gümrük birliğine girmeye 

çalışan üç ülkeden biridir. Gümrük birliğinin gerçekleşmesi ile beraber AB ile ikili 

ticaretde dört kattan fazla artışa neden olmuştur. Bununla birlikte, küresel ekonomideki 

değişiklikler ve bölgesel ticaret anlaşmalarının artan önemi gümrük birliğindeki tasarım 

hatalarını açığa çıkarmaktadır.  Daha fazla ekonomik entegrasyonun gerekli olması ile 

beraber  ve Avrupa Komisyonu'nun talebi üzerine, Dünya Bankası, anlaşmanın ne kadar 

önemli olduğunun, hangi kanalların Türkiye'nin ekonomik ilerlemesini etkilediğini ve 

hala bir araç olup olmadığını belirlemek için AB-Türkiye gümrük birliğinin bağımsız 

bir değerlendirmesini üstlenmiştir. arasındaki entegrasyon Türkiye ekonomisinin daha 

fazla modernleşmesine katkıda bulunma potansiyeline sahip iki taraf bu noktada iş 

birliğine devam etmektedir. Gümrük birliğinin ekonomik etkilerini değerlendirirken, 

yeni gerçeklere nasıl uyarlanması gerektiğini değerlendirilmiştir. Hem Türkiye hem de 

AB, gümrük birliği serbest ticaret anlaşması sayesinde Türkiye’nin AB’ye yaptığı 

ihracat yüzde 7’ye kadar çıkarken, AB’nin Türkiye’ye ihracatı yüzde 4 artmıştır.  

 

 

 Tablo 2.Türkiye’nin Bölgesel İhracat Rakamları (Doğan, 2015). 
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1998 yılına ait ilerleme raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti parasal ve ekonomi 

politikaları açısından yeterli derecede temel bileşenlere sahip, kanuni hazırlıkları 

yapılmış, liberal ekonomiye sahiptir. Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline sahip 

ve modernleşmeye yakın bir çizgiye sahip olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra 

Gümrük Antlaşması ile beraber ise bu alanlara katkı sağlanacağı öngörülmektedir 

(Güreşci, 2006). 1999 yılı raporu ise daha çok Türkiye’nin birlik ile olan entegrasyon 

süresinin uyumunu öngörmeyi planlamıştır.  2000 yılı ilerleme raporunda Türkiye’nin 

var olan mevzuatlarının ekonomik ve parasal politikalar açısından uyumlu olduğu 

belirlenmiştir (Dura, 1997). Fakat ekonomik ve parasal politikalar açısından Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ivmelenmesi gerektiği ve kamusal alana ekonomik destekleri sunması 

amacıyla merkez ve diğer bankaların daha güçlü bir parasal politika geliştirmek zorunda 

oldukları raporda belirtilmiştir (Aktaş ve Yılmaz, 2008).  
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4. BÖLÜM:SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türkiye’nin jeopolitik ve daha birçok alanda sahip olduğu büyük birikimlerin 

Avrupa Birliği’ne tanıtılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Dünya’nın en 

büyük 17 ekonomisi olduğunu ve bölgede siyasi ve ekonomik bir aktör olduğunun 

hatırlatılması gerekmektedir. Araştırma değişkenlerimizden olan Türkiye’nin ekonomik 

gelişmişliğine katkı sunmuş ve sunacak olan Gümrük Birliği’nin, ülkenin sermayesine 

de hizmet etmesi öngörülmektedir. 

Gündüz ve Esengün tarafından 2007 yılında yapılan araştırmaya göre 

“Türkiye’nin AB (15) üyesi ülkelerle olan dış ticaretine Gümrük Birliği’nin olası 

etkilerinin analizi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1987-2003 yılları arası zaman serisi 

verileri kullanılarak çeşitli istatistiki testler uygulanmıştır. Kukla değişkeninin 

kullanıldığı regresyon analizinde, Gümrük Birliği neticesinde Türkiye’nin ithalat 

değerlerindeki büyümenin ihracattan fazla olduğu ortaya konulmuştur. Chow testi ile 

1996 yılı öncesi ve sonrası için dönemler arasında dış ticaret değerleri bakımından 

önemli yapısal farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Granger nedensellik testi ile de 

çalışmada kullanılan değişkenlerin birbirlerinin nedeni olduğu belirlenmiştir.” gibi 

sonuçlara ulaşılmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti adına küçük, orta ve büyük ekonomik parametrelere 

bakıldığında, rekabetin yanında para ve sermaye piyasalarının eşitlikçi ve şeffaf bir yapı 

kimliği kazandırılması gerektiği görülmektedir. Serbest piyasa ekonomisi devamlılığını 

sağlayacak adımlar ile Türkiye ekonomisi desteklenmelidir. 

Ülkemizde özellikle ihracat ürünleri içerisinde bulunan tarım ürünlerinin Avrupa 

pazarında satılabilmesi için Avrupa Birliği’nin tarım ürünleri kurallarına uyumlu şekilde 

yetiştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği’ne uygun pazar 

koşullarında satılabilmesi için iki taraf ortak çalışmalar yaparak ülkemizin tarımsal 

ekonomisine katkı sunulması gerekmektedir (Bilgili, 2006). 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yapılan Gümrük Birliği sayesinde özellikle 

ekonomik alanda yaşanan gelişmelerin acil eylem planları ve sürdürülebilirlik açısından 

politikalar geliştirmeyi zorunlu kıldığı apaçık görülmektedir. Türkiye’nin Gümrük 

Birliği Anlaşması’nda elde ettiği avantajları doğru şekilde yerinde kullanmak ile 
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beraber Avrupa Birliği konusunda ısrarlı ve istikrarlı bir politika izlemesi kendini 

anlatmak noktasında kişiye avantajlar sağlayacaktır.  

Bilici tarafından 2006 yılında yapılan çalışmaya göre “Avrupa Birliği ekonomik 

bütünleşmesinin bugünkü ulaştığı nokta ve Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu konusu 

incelenmektedir. Çal ışmada öncelikle; "Gümrük Birliği", "Ortak Pazar", "Tek Pazar", 

"Tek Para" gibi aşamalardan geçen ekonomik bütünle şme süreci, ana hatlanyla 

açıklanmaktadır. Bunlara ilave olarak, ekonomik bütünle şmenin sosyal boyutunu 

oluşturan mali yardımlar konusu kısaca incelenmektedir. Çalışmanın izleyen 

başhklarında, Türkiye-AB ilişkileri, konunun ekonomik boyutu itibariyle 

değerlendirilmektedir. Bu ilişkiler henüz gümrük birliğinden ileriye geçememiştir. 

Ancak, çalışmada 2005 yılında 75 milyar dolara yaklaşacak olan ihracat büyüklüğü ile 

Türkiye ekonomisinin, AB ile rekabet edebilecek güce ulaştığı tespiti yapı lmaktadır. 

Bu seviyeye ulaşılmasında da, 1.1.1996 tarihinde başlatılan gümrük birliğinin çok 

büyük katkısı olmuştur. Şimdi AB ile üyelik müzakerelerinin başlaması ile Türkiye 

sahip olduğu potansiyelini çok daha iyi ortaya koyacak ve rekabet gücünü artıracaktır.” 

gibi sonuçlara ulaşılmıştır.   

Son olarak toparlamak gerekirse Türkiye ve Avrupa Birliği arasında kurulan bu 

birlik oldukça kıymetlidir. Gümrük Birliği ile tarım ve gerekli duyulan mamül ve 

malları Türkiye üzerinden ithalatının yolu açılmıştır. Bunu engelleyecek ve zora 

sokacak bütün önlemlerin kaldırılması ile beraber ticaretin artırılmasının yolları 

açılmıştır. Uygulamaya girmesiyle birlikte Gümrük Birliği, AB ile Türkiye arasındaki 

ticaret ve yatırımın büyümesini desteklemiş, Türkiye’de üretkenlik kazancını teşvik 

etmiş, Türkiye’nin müktesebata uyumunu kolaylaştırmıştır (Bakkalcı, 2002). 

Bu araştırma, değişkenleri arasında olan Gümrük Antlaşması’nın sonuçlarını ve 

gelişimini değerlendirmektedir. Türkiye’nin bu birliğe verdiği ilk reaksiyon gümrük 

vergilerinin kaldırılması daha sonra ise fonlarını kaldırmasıdır. Gümrük Birliği 

Antlaşması’na bakıldığında aslında Avrupa Birliği’nin çıkarlarına hizmet ediyor algısı 

ortaya çıkmaktadır (Gökdere, 1989). Bu araştırma bu algıyı da göz ardı etmeyerek 

yapılan araştırmaların tablo ve verilerini analiz ederek objiktifliğinden ödün vermeden 

incelemeye çalışacaktır. Erken bir yargı ile ilk bakışta bile Gümrük Birliği 

Antlaşması’nın tamamen Avrupa Birliği’nin çıkarlarına hizmet ederek Türkiye’yi 
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modern sömürge devleti haline getirdiği algısının, yanlış ve mesnetsiz olduğu 

gözlemlenebilmektedir (Kutlu, 2008). 

Avrupa Birliği ile yapılan ticaret hacmi 1995’de %47 düzeyinde iken bir sonraki 

yılın aynı dönemine bakıldığında bu yüzdelik dilim %53 gibi bir rakama yükselmiştir. 

Sadece bu rakam özelinde bile bakıldığında görülmektedirki Gümrük Birliği Antlaşması 

ile beraber ticaret hacminde yükselme görülmüştür (Karabacak, 2004: 69-106). 

Yine bu politikayı desteklemek açısından 1999 yılında varolan hükümleri 

değiştiren kanuna göre mali ve idari açıdan bağımsız bir noktaya gelememiş olması 

nedeniyle Merkez Bankası’nın bağımsız olmadığını ve şu an için olamayacağını 

belirtmiştir. Aynı kanun hükmünce Merkez Bankası’nın bağımsızlaşamaması nedeniyle 

aynı şekilde para ve ekonomik politikalar noktasında bağımsız olamayacağı 

belirtilmiştir (Reçber, 2004). 

Bu çalışmada yalnızca literatür taraması ve yapılan başka araştırmaların verileri 

kullanılmıştır. Çalışmanın daha bilimsel bir kimlik kazanabilmesi için veri toplanarak 

yapılan analizlerin bulgulanması yerinde olacaktır. 

Bu çalışmada Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Antlaşması 

incelenmiştir. Bu olgu tartışması modeli olarak kabul edilen akademik yazın şeklinde 

karşılıklı fikirler bir arada verilerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu durum, 

çalışmayı kesin ve katı bir yargı ile ele almamızdan çok semantik açıdan farkında 

olmamızı sağlayacaktır.  

 Bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılar, dönemsel bir perspektif ile 

Gümrük Birliği Antlaşması’nın olumlu ya da olumsuz taraflarını inceleyerek konuya 

daha spesifik yargılar kazandıracaktır.  

 Gümrük Birliği Anlaşması Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yapılmış bir 

anlaşmadır. Bu anlaşma Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılma sürecinide içeren bir 

durumdur. 2018 yılında iki tarafında müzakerelere uzaklaşması ve resmi olmayan 

dondurma sürecinde olmaları bu son yıllarda bu alanda literatürü de azaltmıştır.   
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