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AVRUPA BtJTUNLE§MESl VE TURKlYE-AB tLt§KlLERt*
III. Uluslararasi Avrupa Genslik Haftasi (1-8 Ekim 2005)

Ankara Universitesi Avrupa Topluluklan Arajarma ve Uygulama
Merkezi (ATAUM) ile her yilin Eyliil-Ekim aylannda bir araya gelerek
Uluslararasi Avrupa Genglik Haftasi'ni duzenleyen Akdeniz Universitesi
Avrupa Birligi Arajtirma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), bu yil ozelUkle
onemli bir tarihi giinii i^ine alan 1-8 Ekim 2005 haftasim se^ti. Bir haftalik
egitim programina yuksek ogrenim gorcn veya gen9Uk orgutlerinin
faaliyetlerine aktif olarak kaalan yurt i^inden ve yurt dijindan gentler davet
edildi, Ama^, 1999 yihnda iiyelik icjin adayligi ilan edilen ve o zamandan beri
AB'ye hizla yakinlajan Turkiye'nin, miizakerelerin arifesindc bu surecin
neresinde oldugunu tartiymakti.
Kamuoyunun yakindan izledigi gibi Ekim ayi yakla^irken, 2005 yaz
aylarindan beri sliren Tiirkiye-AB arasindaki yogun
tarujimalar,
miizakerelerin ba^ilatilmasi konusunda bir kararin ahnmasini bile belirsiz bale
getirmifti. Bir yandan AB Anayasasi'm reddeden Fransa ve HoUanda'daki
siyasi ^evrelcr, bu durumdan AB'nin Tiirkiye ile ilgili hedeflerini sorumlu
tutarken; diger yandan bajta Avusturya olmak iizere diger bazi AB iilkelcri
de, miizakere surecini, dolayisiyla Tiirkiye'nin iiyelik yolunu ukama
konusunda yogun ^aba sarfediyordu. Ozellikle Tiirk Hiikiimetinin Giiney
Kibris'i tammayacagim ilan ettigi Deklarasyonu, Tiirkiye'nin uyelik
perspektifinin oniinii tamamiyle kapatacak onerileri iireten AB'nin siyasi
^evreleri i9in aranan firsati dogurmujtu. Gecikmeden karsji Deklarasyon
tartijmalanni bajlatan AB uye iilkeleri, diger taraftan da miizakereler i^in bir
yol haritasi niteliginde olan Qer^eve Belgesi tartijsmalan sirasinda Turkiye
icjin "imtiyazli ortakhk" onerisini gelijtiriyorlardi. Boylece 3 Ekim taribi
oncesi sadece Turkiye ile muzakerelerin bajlatilmasi konusunda degil,
miizakerelere bajlanmasindan sonra nasil sonuglanacagi konusunda da yeni
belirsizlikler olujmuj ve miizakerelerin ucunun "tamamen acjilmasi"
konusundaki cjabalar, kafalarda onemli soru ijarederi yaratmijti.
Her dakikasi yeni geliymelere gebe (ilmasi beklenen Ekim ayinin son
derece gergin ilk giinlerinde AKVAM, farkli iiniversitelerden gelen toplam
25 genci Antalya'da bir araya getirdi. Akdeniz Universitesi Iktisadi vc Idari
Bilimler Fakiiltesi'nde ger^ekleytirilen, "Avrupa Biitiinleymesi ve Tiirkiyc-AB
iliskileri" konulu seminerin agihfinda, Akdeniz Universitesi Uluslararasi
iUjkiler Boliim Baskani ve AKVAM Yonetim Kurulu (iyesi Prof. Dr. Esra
(^ayhan, "AB'nin Temel Ilkeleri ve Ortak Politika Alanlari" konusunu ele

Akdeniz Universitesi DBF Kamu Yonetimi Bolumu Ogretim Oyesi vc AKVAM
Miidiirii Erol ESEN tarafindan derlenmijtir

Avrupa Biitunlegmesi ve Tiirkiye-AB tligkileri

aldi. 3 Ekim Pazartesi giinii ogleden onceki oturumda da yine Prof, Qayban,
katiJimci genglere "Avrupa Komiir ve (^elik Toplulugu'ndan AB'ye: Adim
Adim Birlejik Avrupa'ya Dogru" ba?likli konujmasini ger9ekle§!tirdi.
Seminer konusunun ilk boliimiinii olujturan "Avrupa Biitiinlejmesi"
tartijmalarinin temel ^er^evesi bu sekilde gizildikten sonra seminere kaalan
gentler, Tiirkiye Antalya'nin degijik kurumlannda gelen katilimcilari,
Akdeniz Universitesi ogrencileri ve akademisyenleri ile Tiirkiye -AB
ilijkilerini boylesi bir tarihi giinde tartijmaya bajladilar.
ilk olarak, Sabanci Universitesi Kurucu Rektorii ve Ogretim Oyesi
Prof. Dr, Ahmet Evin, "Avrupa'da Yeni Siyasi Akimlar ve Biitiinlejme
Siirecine Olasi Etkileri" konusunu tartijsmaya a^ti, Akdeniz Universitesi
akadcmik birim temsilcileri ve Akdeniz Bolgesinde faaliyet gosteren kamu,
ozel sektor ve sivil toplum kuruluj temsilcilerinden olujan AKVAM
Danifma Kurulu iiyelerinin de bazir bulundugu bu oturumda, Avrupa'daki
son geliymeler degerlendirildi. Tiirkiye ile bajlamasi beklenen miizakereler
igin gerekli (^ergeve Belgesi'ne ogleden sonranin gee; saaderine kadar heniiz
son jeklini vermeyi bajaramayan AB iilkelerinde, son aylarda kendini
gosteren mubafazakar ve ulusalci akunlar konusu, seminer tarujmalarinin
odagini olujturdu. Bu esnada, ABD'nin de mudabalesiyle Giiney Kibris
Rum Kesimi'nin AB Diijijleri Bakanlan tarafindan Liixemburg'da tarujilan
(^ercjeve Belgesine kar$i itirazinin kaldinldigini tiim kauhmcilara duyuran
Prof. Evin konujmasini, "miizakereler bugiin bajlar" tespitiyle tamamladi ve
ayni akjiam gee; saatlerde netlejecek sonucu adeta onceden duyurmu§; oldu.
Daba sonra soz alan Ege Universitesi ogretim iiyesi ve Tiirkiye'de
faaliyet gosteren 14 Bologna Rehberinin Koordinatorii Prof. Dr. Siiheyda
Atalay, "Avrupa Yiiksek Ogrenim Alani ve Degifim Programlan"ni tanitd.
AB egitim ve genglik programlan 9er9cvesinde toplam 30 iilkeden 4000'nin
iizerinde iiniversite ile degifim programina katilmasi miimkiin olan gen9lere
degijiim kojiuUarini ve 2007-2013 yiUannda uygulanacak programlarda ge^erli
olacak yeni kriterleri anlatti, Ozellikle bu a^iklamalar, katilimci gentler
arasinda en fazla merak edilen Leonardo Da Vinci ve Erasmus
Programlannin anlajtilmasi a^isindan oldukga yararli oldu.
istanbul'da, AB fonlan konusunda kamu ve ozel sektor kurulujlanna
danijmanlik hizmederi sunan Fugen Ugur'un "Avrupa Biitiinlejmesi
Siirecinde Sivil Toplum Kurulujlannin Rolu" konulu sunumuyla, seminer
konusunun ilk boliimii olan "Avrupa biitiinlejmesi" iizerine tarujmalar
tamamlandi. 5 Ekim giiniinden itibaren ise "Tiirkiye-AB ilijskileri" iizerine
(jejiitli sunumlar ger9ekle5;tirildi. Bunlardan ilki, Yrd. D09. Dr. Erol E.sen'in
sundugu "AB'ye Uyum Siirecinde Tiirk Kamu Yonetiminde Doniijiimler"
konusuydu. Bu sunumda Dr. Esen, ozellikle yerel yonetimlerin konumu ve
merkezi yonetimle ilijkilerini yakindan ilgilendiren reformlar konusunu
anlatn. Gen9lik Haftasi'nin diizenleyicilerinden ATAUM'un miiduru Yrd.
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D09, Dr, Nail Alkan "Avrupa'da Tiirkiye - Turkiye'de Avrupa: Bir Imaj
Degerlendirmesi" bajkkli sunumunu yapti. Ne Tiirkiye'de Avrupa'mn, ne de
Avrupa'da Tiirkiye'nin gerektigi gibi tamnmadigini vurgulayan Dr. Alkan
konujmasimn sonunda, Tiirkiye-Avrupa ilifkilednde halen 1960 ve 197O'li
yillardaki olumsuz imajin hakim oldug;unu belirtd.
Tarujmalann tamamlandigi 6 Ekim giinii ogleden once, Tiirkiye-AB
miizakerelerinde onemli sorun aianlan incelendi. Almanya'mn Hamburg
kentinde faaliyederini siirdiiren Avrupa-Tiirkiye Arajtirmalar Ensdtiisii
(ATA) miidiirii D09. Dr. Harun Giimriik9ii, "Tiirkiye'nin AB'ye Katilim
Siirecinde Mallann ve Kijilerin Serbest Dolajimi: Sorunlar ve Perspektifler"
konusuyla AB'ye uyum siirecinde uzun zamandir taru^ilan Giimriik Birligi ve
Tiirk ij9ilerinin serbest dolajimi konulanni a9ikladi. AB iilkelerindeki Tiirk
g69menlerinin Ortaklik Anlajmalanndan dogan haklarini bile beniiz tam
olarak kullanamadiklanm belirten D09. Dr. Giimriik9ii, bu konunun
miizakere siirecinin en 9etin cevizlerinden biri olacagi uyarisini yapti. Son
olarak Uludag Universitesi Tarim Ekonomisi Boliimii ogretim iiyelerinden
Prof. Dr, Orhan Yavuz, "AB Uyelik Yolunda Tiirk Tariminin Sorunlan ve
(^oziim Onerileri"ne yonelik sunumunu ger9ekle5;tirdi. Tanm ve AB
konusunda 90k biiyiik arajtirma ve uzman a9iginin bulunduguna dikkat
9eken Prof. Yavuz, gen9lerden ogrenimlerinden sonra bu 9alijmalara aktif
olarak katilmalanni istedi. Sunumu takip eden tartipmanin sonunda,
giiniimiizde AB biit9esinin yaklajik yiizde 5O'sini olujturan tanm
konusunun, Tiirkiye i9in zor bir miizakere bajligi olacagi tespitinin aid
9izildi.
Diger yandan bafta i9inde ger9ekle5tirilen tartijmalar, sadece seminer
salonlannda ger9eklef medi. Akdeniz Belediyeler Birligi'nin organizasyonuyla,
Antalya Biiyiikjehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Deveci, katilimcilara "AB
Yolunda Yerel Yonetimler: Antalya Ornegi" konusunda faydali bilgiler verdi.
Ayni hafta i9inde Antalya'da faaliyet gosteren 9e5itli sivil toplum
kurulujlanna misafir olan katilimci gen9ler, 6-8 kijUik kii9iik gruplar halinde
Antalya Kent Konseyi, Tiiketicileri Koruma Dernegi, Antalya Ticaret ve
Sanayi Odasi ve Antalya Mimarlar Odasi'ni ziyaret edip, sorumlu
yoneticilerden, kurulujlarimn AB ile ilgili beklenti ve goriifleri konusunda
bilgi aldilar ve bu alanda yapilan faaliyederi ilgililerle tarti^tilar.
Bir hafta siirecince olduk9a yogun ge9en egitim programi, katilimcdar
i9in olduk9a cazip sosyal faaliyederle de zenginlejtirildi. Antalya 9evresine
yonelik diizenlenen bazi gezi programlan difinda, Avrupa Gen9lik Haftasi
katilimcilan i9in en ilgin9 deneyim, ilki Ankara Andajmasi'nin imzalandigi yil
olan 1963'te bajlatilan ve ilk kez bu yil kapilanni uluslararasi filmlere de a9an
42. Antalya Altin Portakal Film Festivalinin kapanij torenine tamkhk etmek
oldu.
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Programin kapanij degerlendirmelerinin sonunda kaalimci gentler,
katilim belgelerini alarak ugurlandilar. AKVAM olarak, kapanij
konujmasinda da belirtildigi gibi, programin yapilmasina katkida bulunan
tiim kurum ve kurulujlara tejekkiir ediyor, ozellikle Avrupa Gen^lik Haftasi
bulufmalanna bajindan itibaren en yog;un destegi veren Heinrich-BoU-Vakfi
Turkiye Temsilciligi ile yiirutulen bu anlamli ijbirliginin gelecek yillarda da
devam etmesini diliyoruz.
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