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1. GIRIS :
Kibris meselesine tarihî çerçeve içinde bakildigi zaman, durumun hiç de karisik
olmadigi, nereden kaynaklanip nereye dogru gittigini görülü r. Özellikle, son otuz yillik
Türk dis politikasinin esasini, bu mesele olusturdu diyebiliriz. (Armaoglu, 1989:789).
Bugün için ise Kibris, Türkiye’nin hayatî ve millî meselesi, bir baska deyisle millî
menfaatlerinin agirlik noktasini olusturur.
Kibris’ta nihaî bir çözüme ulasilmasi için bugünkü uluslararasi arenada meydana
gelen siyasî gelismelerin dogal bir sonucu olarak çok hassas bir döneme girildi. Gerek
ABD ve BM Genel Sekreteri’nin zorlayici çabalari, gerekse AB’nin son birkaç yildir
Türkiye ile olan ortaklik iliskilerini gelistirmek için bir koz gibi gündeme getirilmesi,
Kibris meselesinin Türk dis politikasindaki agirligini yeniden artirdi.
Aslinda globallesen dünyamizda AB’nin yeri büyüktür. Bu itibarla Kibris’i, bu
süreçten ayri düsünmek, büyük bir hatadir. Her seyden önce AB, KKTC ve GKRY’nin
ekonomileri açisindan büyük önem tasiyan bir birliktir. 1961’den 2001 yilina kadar
geçen 40 yillik süre zarfinda, Kibris’la AB arasindaki münasebetler, ekonomik boyuttan
çok siyasî boyut agirlik kazandi. Zira, Kibris’in, AB’ye tam üye olmasinin tek kosulu,
denilebilir ki siyasî sartlarin uygun olmasina baglidir.
Bilindigi gibi AB, KKTC ve GKRY’nin ekonomileri açisindan büyük önem
tasiyan bir birliktir. Adanin her iki kesiminin dis ticaretinde, AB üyesi devletlerin büyük
bir payi vardir. 2000 yili itibari ile Birlik, KKTC’nin ithalatindaki % 36.1 gibi
küçümsenemeyecek bir pay alirken 1 , KKTC ihracatinin 2/3’ünden fazlasi (% 72.8) yine
Topluluk üyesi devletlere yapilmaktadir2 .

1
2

KKTC Basbakanlik Devlet Planlama Örgütü.
KKTC Basbakanlik Devlet Planlama Örgütü.
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Kibris’in AB ile imzaladigi Ortaklik Anlasmasi çerçevesinde saglanan gümrük
vergisi taviz ve muafiyetlerin, de facto durumu sebebiyle, Kuzey ve Güney kesimlerine
olan ekonomik ve siyasî tesirleri birbirinden oldukça farklidir.
Bundan hareketle ele alinan konu üç açidan degerlendirilecektir . Birinci kisimda,
AB ile Kibris arasinda imzalanan Ortaklik Anlasmasi ve ilgili Protokollerin teknik
özelliklerini belirtmek, ikinci kisminda AB’nin Kibris’la yaptigi Gümrük Birligi
Anlasmasi’nin ortaya çikardigi fiilî durumun hukukî yönlerini tahlil etmek ve üçüncü
kisimda da günümüzle ilgili son gelismeleri degerlendirmekle yetinecegiz.
2. KIBRIS VE AB ILISKILERINE GENEL BIR BAKIS :
20. yüzyilin siyasal açidan en önemli özelligi, dünyanin her yerinde halk bilincine
ulasan kitlelerin bagimsiz devlet kurmalaridir. Kibris Türk toplumu da 20. yüzyilda halk
olma bilincine erisen ve kendi rüstünü ispatlayan bir toplum olarak tarihe geçti.
Adada temel ilkeleri Zürih ve Londra Antlasmalari’yla belirlenen anayasal düzen
bozuldu ve yerine, Rum yöneticilerin kurduklari fiilî düzen geldi. Böylece iki toplum
arasindaki temel farklilik, kalici bir sekil aldi.
Yillardan beri Bati dünyasinda, Kibris meselesini 1974 Mutlu Baris Harekati’yla
ortaya çikan bir mesele ve Kibris Rumlarini da bu meselesinin “masum kurbanlari”
(Rossidou-Lasonos, 1991:1) gibi göme anlayisi egemendir. Kibrisli Rumlar, “masum
kurban” olgusunu güçlendirmek için “eskiden Kibrisli Türk kardeslerimizle baris
içinde yasiyorduk” izlenimini yaratmak ve tarihî unutturmak gibi sistemli bir çaba
harcamaktadirlar. Amaçlari, Kibris Cumhuriyeti namina, tüm Kibris’a hakim olmaktir.
Dolayisiyla adadaki “de facto” durumunu belirten, iki ayri devletin bulundugunu kabul
etmemektedirler. Lakin bu durum, gerçekleri örtbas edecek degildir. Makarios, bu
durumu söyle teyit eder :
“Çok kisa bir zamanda ya anlasmaya varacagiz, ya da çikmaza girecegiz. Ben
simdiki durumu [çözümsüzlük çözümdür ilkesini, kötü bir çözüme tercih etmektedir],
her zaman tercih ederim... Halen adada tamamiyla Rumlardan olusan bir hükümet var.
Türkler hükümete katilmiyorlar. Onun için acele etmemiz gerektigini düsünüyorum”
(Rossidou-Lasonos, 1991:3).
Halbuki Rum görüsünün tersine, B.M. Güvenlik Konseyi 649 (1990) sayili
karariyla, “iki toplumdan olusan” Kibris Devleti’nin varligina dayali bir çözüm
öngördügünü ortaya koyar (Security Council, 1990:1-3 m). Amaç, Kibris’taki iki
toplum arasindaki iliskileri federal, iki toplumlu ve iki kesimli, bir temele göre
düzenleyerek, yeni bir Kibris Devleti Anayasasi kurmaktir (KG, 1992:8).
Kibris Türk ve Rum toplumlarinin, 1960 yilinda esit sartlar altinda kurduklari
Kibris Cumhuriyeti, Rumlarin Enosis faaliyetleri çerçevesinde son buldu. Kibrisli
Türkler, 1963’ten 1983’e kadar demokratiklesme sürecini tamamlayarak, Kuzey Kibris
Türk Cumhuriyeti’ni kurdular. Kibrisli Türklerin self-determination hakkini kullanarak
KKTC’yi ilan etmeleri, Kibrisli Rumlarin bu devleti dis dünyadan tecrit edebilmek için
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çalismalarini artirmasina neden oldu. Bundan hareketle GKRY’nin, 4 Temmuz 1990
tarihindeki AB’ye yaptigi tam üyelik basvurusu bu çerçevede degerlendirmek gerekir.
GKRY’nin AB’ye yaptigi tam üyelik basvurusu, Kibris meselesine oldukça farkli bir
boyut kazandirdi. Zira, GKRY, Kibris Cumhuriyeti adina hareket ettigini belirterek, AB
üyeligi için basvuruda bulunmus olmasi, Kibris Türklerini siyasî açidan kaale
almadigini ve onlari etnik azinlik olarak degerlendirdigini göstermektedir. Bundan
hareketle Kibris meselesinde, Kibrisli Türkler için tehlikeli bir dönemece girildigi
görülmektedir.
Kibrisli Rumlarin, devletler ve uluslararasi hukuka aykiri olarak yaptiklari tam
üyelik basvurusu, Kibrisli Türkleri hiçe saymaktan baska bir sey degildir. Bu
basvuruyu, ekonomik ve sosyal sebeplere dayandirmak imkansizdir. Çünkü GKRY’nin
KKTC’ye olan ekonomik üstünlügü tartisilmaz olarak ortadir. Fakat bu üstünlük,
taraflarin birini AB’ye üye yapip, digerini yapmamakla esdeger degildir. Adanin
cografîk olarak küçük olmasi, Birlige bir bütün olarak üye olmasini gerektirmektedir.
Dolayisiyla, adadaki her iki toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden farkli
olmasi, AB’ye tam üyeligi engellemez. Bu engel, sadece siyasî sebeplere
dayandirilmasi ile mümkündür. Her ne kadar da Topluluk Adalet Divani’nin (TAD)‚
432/92 sayili karari ile KKTC ihracatina kisitlayici bir darbe vurmussa da bunun sebebi
ekonomik degil, siyasidir.
Bunun disinda Türkiye’nin 6 Mart 1995 tarihinde AB ile Gümrük Birligi
Antlasmasi’ni imzalamasi, Kibris meselesine dolayli yoldan etkili oldu. Yunanistan’in,
bu anlasmanin imzalanmasi için koydugu çekincelerden bir tanesi de Kibris’la ilgilidir.
Böylece Yunanistan’in baskisi nedeniyle Birlik, 1996 yilinda yapilan hükümetlerarasi
toplantidan 6 ay kadar sonra Kibris’la (GKRY) ilgili tam üyelik müzakerelerine
basladigini teyit etmek zorunda kaldi. Birligin bu husustaki teyidi, Kibris meselesinde
bir çok dengenin degismesine neden oldu. Bundan hareketle Türkiye, KKTC’yle
içislerinde serbest, disisleri ve savunmada Türkiye’ye tâbi, özerk bir siyasal yapinin
olusmasini gündeme getirdi. Bugünkü siyasî yapi içerisinde gerçeklesmesi pek kolay
olmasa da KKTC ve Türkiye arasinda özel iliskiye binaen, siyasal bir çözüm olarak her
zaman göz önünde bulundurulmasi gereken bir çözümdür.
I. KIBRIS ILE AB ARASINDA YAPILAN ANLASMALAR:
1. Kibris ile AET Arasinda Ortaklik Kuran Antlasma ve Ilgili Protokoller:
Avrupa Birligi (AB), eski ismiyle Avrupa Topluluklari (AT), uluslararasi
ekonomik birlesmeler içinde günümüzdeki en basarili örnegidir.
Roma Antlasmalari’nin 1 Ocak 1958’de yürürlüge girmesinden bir buçuk yil sonra
önce Yunanistan, sonra da Türkiye, AET’ye ortak üye olmak için basvurdular.
Yunanistan’in Ortaklik Antlasmasi 1961’te imzalandi ve 1 Aralik 1964 tarihinde
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yürürlüge girdi. Türkiye ise 14 Nisan 1987 tarihinde yaptigi müracaat, halen daha nihaî
bir sonuca ulasamadi.
Bilindigi gibi AB, birlige üye olmayan devletlerle anlasma yapma yetkisini
tasarrufunda bulundurmaktadir. Bundan hareketle, AB’nin Kibris’la ilgili olarak siyasî
ve iktisadî iliskiler kurmasi pek dogaldir. Buna karsin adada yasayan her iki toplumun,
AB’yle ekonomik iliskiler kurmasi, kendi menfaatlerine de uygundur. Buna göre
Kibris’in, AB’ye üyelik müracaatinin gelisim seyri bu sekildedir:
Kibris’in, AB ile iliskilerinin baslangici 1960 yilinda bagimsiz bir cumhuriyet
olmasinin öncesinde Ingiltere ile olan özel iliskisinden kaynaklanmaktadir. Bagimsiz
Kibris’la “Tercihli Ticaret Anlasmasi” imzalayan Ingiltere, adadan ihraç edilen ürünler
için oldukça önemli bir pazardi. Ülkeler arasinda tek tarafli veya karsilikli olarak belli
mallar üzerindeki gümrük vergilerini indirmeyi amaçlayan “Tercihli Ticaret
Anlasmalari” (Prenfential Trading Agreements), Ingiltere’nin öncülügünde, 1932
yilinda kurulan Commonwealth’le (Ingiliz Uluslar Toplulugu) islevlik kazandi (Karluk,
1994:1-2). Ingiltere’nin AB’ye üyelik için 1 Agustos 1961’de yaptigi basvuruyla,
önemli bir ihraç pazarini kaybetmekten korkan Kibris Hükümeti, Türk ve Rum
toplumlarinin ortaklasa aldiklari karar uyarinca, AB ile bir “ Ortaklik Anlasmasi”
yapilmasi kararlastirildi ve 1962 yilinda basvuruda bulundu. Lakin, Kibris Türk
Toplumu’nun temsilcileri, 1963 yili olaylarindan sonra Rumlar tarafindan hem
hükümetten hem de Temsilciler Meclisi’nden tecrit edilmeleri sonucunda, AB ile
yapilan ortaklik anlasmasi müzakerelerine istirak edemediler(ÜKV, 54).
AB ile yapilan müzakereler sonucunda “Topluluk ile Kibris Arasinda Bir Ortaklik
Kuran Antlasma”, 19 Aralik 1972 tarihinde imzalandi (Karluk, 1994:1-2; ÜKV,
64;EC Relations, 1987:59-60) . AB Bakanlar Konseyi ile sadece Rumlardan
mütesekkil Kibris Cumhuriyeti arasinda imzalanan bu antlasma, 1 Ocak 1973 tarihinde
yürürlüge girdi (Renksizbulut, 1982:27).
Bilindigi gibi Ortaklik Anlasmasi, hukukî temelini Roma Antlasmasi’nin 238.
maddesinden alir. Bu maddeye istinaden, Topluluk bir üçüncü devletle, bir devletler
birligiyle ya da bir uluslararasi teskilâtla karsilikli haklar ve yükümlülükler, toplu
davranislar ve yöntemlerle, niteligi belirlenen bir ortaklik kuran anlasmalar
yapabilmektedir.
Kibris ile AB arasindaki iliskiler, Ortaklik Antlasmasi’yla ve bu anlasmaya
istinaden, asagida belirtilen Protokoller ve Ortaklik Konseyi kararlari çerçevesinde
yürütülmektedir (Renksizbulut, 1982:28).
Imza Tarihi
-Ek Protokol (Additional Protocol)

YürürlügüGiris

Tarihi

--------------

-------------------

15.9.1977

1.6.1978
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-Tamamlayici Protokol (Supplementary Protocol) 11.5.1978

1.7.1978

-Malî Protokol (Financial Protocol)

1.1.1979

15.9.1977

a. Birinci Malî Protokol (1979-1983)
b. Ikinci Malî Protokol (1984-1988)
c. Üçüncü Malî Protokol (1988-1993) (Karluk, 1994:84)
-Ortakligin ikinci safhasina geçise iliskin

18.3.1981

1.7.1981

12.12.1980

1.8.1981

19.10.1986

26.12.1987

24.11.1980 tarihli “Ortaklik Konseyi Karari”
ve bu karar çerçevesinde 1981 yilinda
uygulanacak esaslari tespit eden Protokol
-A.E.T.’ye Yunanistan’in katilmasi nedeniyle
Ortaklik Anlamasi’na eklenen
Protokol (Uyum Protokolü)
-Ortakligin ikinci asamasina
geçisle ilgili Protokol (Karluk, 1994:20)
Ortakligin birinci asamasi, 15 Eylül 1977’de imzalanan Ek Protokol ile 31 Aralik
1979 tarihine, daha sonra 7 Subat 1980 tarihinde imzalanan Geçici Protokol ile de 31
Aralik 1980 tarihine kadar uzatildi. Adadaki siyasîdurum sebebiyle, Ortakligin birinci
asamasi 1984 yilina kadar yillik temditlerle yürürlükte kaldi.
Son olarak Ortaklik Konseyi, 24 Kasim 1980 tarihli karari ile 1 Ocak 1981’den
itibaren Ortakligin ikinci asamasina geçis isleminin baslatilmasina karar verdi. Böylece,
ikinci asama 19 Ekim 1986’da imzalanip, 26 Aralik 1987’de yürürlüge giren Protokol
ile baslayabildi (Karluk, 1994:20; Renksizbulut, 1982:28;ÜKV, 57).
Hemen burada belirtmekte fayda vardir ki, Kibris ve AB arasindaki Ortaklik
Antlasmasi’nin nihaî amaci, Türkiye ile Yunanistan’in imzalamis oldugu tam üyelikle
ilgili degildir. Taraflar arasinda akdedilen anlasma, “gümrük birliginin” kurulmasi
yönündedir. Bunun haricinde, bir diger önemli mevzu da Ortaklik Antlasmasi’nin,
adadaki iki toplum arasinda ayirim gözetmeksizin, ada nüfusunun tamamina samil
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olmasidir (Renksizbulut, 1982:28;ÜKV,54). Bu husus, anlasmanin 5. maddesinde bu
sekilde belirtilmektedir :
“Akit taraflar arasindaki ticareti düzenleyen kurallarin üye devletler arasinda
veya bu devletlerin vatandaslari veya sirketleri arasinda ya da Kibris’in vatandaslari
veya sirketleri arasinda herhangi bir ayirimciliga yol açamayacaklardir” (ÜKV,54).
Kibris ile AET arasinda, ortaklik kuran Ortaklik Anlasmasi, 5 yil için iki
dönemden olunmaktadir. Bu iki dönemin sonunda, iki taraf arasindaki ticarette, gümrük
vergileri ve kotalarin kaldirilmasi, Kibris’in, Toplulugun üçüncü ülkeler için geçerli dis
ticaret politikasini kabul edip uygulamasini kapsar. Ortaklik Anlasmasi, 19 madde, 2 ek
protokol ve bunlara ilave bildirilerden olusur. Anlasma, ticaret, genel sonuç ve son
bölüm seklinde 3 kisimdan meydana gelir (ÜKV,55).
Anlasma uyarinca, ortaklik rejiminin tatbik edilmesini ve gittikçe gelismesini
saglamak için iki tarafin temsil edildigi, bir Ortaklik Konseyi’nin kurulmasi
kararlastirildi. Ortaklik Konseyi’nin amaci, anlasmadan dogan sorumluluklarin yerine
getirilmesini saglayici her türlü genel ve özel tedbiri almaktir. Bundan dolayi Konsey,
taraflarin üzerinde anlastigi görevlerin sinirlari içerisinde, faaliyetlerini özenle
yürütmektedir.
Ortaklik Anlamasi’nin ticarî hükümlerine göre AB, Kibris’tan, Topluluga ihraç
edilen sinaî ürünleri üzerinde uyguladigi gümrük vergilerini, % 70 oraninda indirdi ve
kota sinirlamalarini kaldirdi. Gümrük vergisi indiriminden yararlanan ürünler arasinda
konfeksiyon, makarna, bisküvi, tatlilar gibi emtia bulunmaktadir. Benzer sekilde Kibris
da, AB ülkeleri menseli sanayi ürünlerinin ithalatinda uyguladigi gümrük vergilerini,
asamali olarak azaltmayi taahhüt etti. Buna göre Kibris’in, gümrük vergilerinde yaptigi
indirim bu sekildedir (Renksizbulut, 1982:22):
Tarihler Indirimler
----------- -----------1.6.1973 % 15
1.6.1976 % 25
1.7.1978 % 35
Gerçekte ise Rumlar % 35, Türk de % 15 oraninda bir indirim yaptilar. Ancak
hemen belirtmek gerekir ki, gümrük vergisi indirimleri ve kota muafiyetinden
yararlanacak ürünler için “menseli kurali” zorunlulugu vardir. Bundan ancak, tamamen
Kibris’ta üretilen ya da girdileri AB ülkelerinden ithal edilip, üretimi tamamlanan
ürünler, bu tavizli rejimden istifade edebilmektedirler.
Ortaklik Anlamasi’nda tarim ürünlerinin ticareti için getirilen rejime gelince,
Topluluk, Kibris’tan ithal edilen tarim ürünleri için uyguladigi gümrük vergilerini % 40
oraninda indirdi. Buna karsin, yillik kotalar getirmeyi (ÜKV, 55;Gazioglu, 1986:104-
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105) de ihmal etmedi. Ancak Kibrisli Rumlar, bütün Kibris’i temsilen Kibris
Cumhuriyeti’ni kabul ettiginden dolayi, kotalari hizli bir sekilde doldurdu. Bundan
sebeple Kibrisli Türkler, bu tavizlerden yeterince yararlanamadilar.
24 Kasim 1980 tarihli Ortaklik Konseyi karari ile 1 Ocak 1981’den itibaren
ortakligin ikinci asamasina geçis isleminin baslamasina karar verildi. Bu karar
çerçevesinde, mal alis verislerine 1981 yilinda uygulanacak esaslar, 18 Mart 1981
tarihinde imzalanan protokolle saptandi. Ayni karar geregince, mal alis verislerine 1982
ve 1983 yillarinda uygulanacak olan esaslarin, 1981 basindan itibaren taraflar arasinda
müzakere edilerek saptanmasi öngörüldü. Bu arada, alinan kararlar arasinda, Kibris için
elde edilecek avantajlarin, ada nüfusunun tamamina samil olacagi kararlastirildi.
Buna göre Ortaklik Anlasmasi ve ona dayanan protokollerde yer alan ve halen
yürürlükte olan, mal alis verisleriyle ilgili Birligin yükümlülükleri, su sekilde
siralanabilir.
1.1. Kibris Kaynakli Sanayi Mallari:
Kibris kaynakli sanayi mallari, esas itibariyle, AB ülkelerine gümrükten muaf
tutularak ithal edileceklerdir. Bunlara, herhangi bir miktar kisitlamasi da
uygulanmayacaktir 3 .
Bu genel kuralin istisnalari sunlardir:
1. Ortaklik Anlasmasi’nin I Sayili Ek’ine basli “B” listesinde yer alan petrol
ürünleri için herhangi bir indirim öngörülmedi.
2. Vermut, kokulu maddeler veya nebatlar katilarak hazirlanmis sair taze üzüm
saraplari ile teksif edilmis hülasalar denilen ve içki imalinde kullanilan alkollü
mürekkep müstahzarlar ve alkollü içkiler indirim disi birakilmistir.
3. Ek Protokol geregince biralar ile çorbalar (mayi, kati veya toz halinde) % 70
gümrük indirimi uygulanacaktir.
4. Asagidaki maddeler, belli yillik tarife kontenjanlari içinde bagisikliktan
yararlanmakta ve kontenjanlari asan miktarlar, Ortak Gümrük Tarifesi’ne (OGT) tabi
tutulacaklardir.
Sentetik ve sunî elyafa 100 ton, erkek ve erkek çocuklar için giyim esyasi olarak
5254 ton kontenjan ayrilmistir.

3

Roma Antlasmasi’nin II Sayili Ek’inde yer alan tarim ürünleri ile Ortaklik Anlasmasi’nin I
Sayili Ek’ine basli “A” Listesinde yer alan islenmis tarim ürünleri hariç tutulmustur.
4
Evvelce 500 ton iken, Yunanistan’in katilmasi ile ilgili uyum esaslarina iliskin Protokol ile 1981
yilindan itibaren arttirilmistir.
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1.2. Kibris Kaynakli Üretilen Tarim Ürünleri:
Makarna, sehriye ve benzerleri ile pastalar, bisküviler v.s. ince ekmekçi mamulleri
için prelevman sabit unsur bagisikligi uygulanmaktadir.
Ortaklik Anlamasi’nin I Sayi Eki’ne basli “A” listesinde yer alan diger islenmis
tarim ürünleri ise taviz disi birakilmis olup, Ortak Gümrük Tarifesi’ne tabi
bulunmaktadirlar.
1.3. Kibris Kaynakli Tarim Ürünl eri:
Bu konuda, muhtelif tarim ürünlerine muhtelif tavizler tanindi. Buna göre muhtelif
tarim ürünlerine taninan tavizler bu sekildedir (Renksizbulut, 1982:30-31):
Madde Ismi

OGT (%)

Taviz

(%)

Turfanda patates

(1/1-15/5)

15

40 5

(1/1-15/1981)

15

60

(16/5-30/6)

21

Turfanda patates

(16/5-30/6/1981)

(60 bin ton 55 kontenjan)

Taze Fasulye

(1/11-30/4 1981)

13

60

Havuç

(1/1-31/3 1981)

17

40

(1/1-31/3/1981)

17

60

(1/4-15/5/1981)

17

60

(2300 ton kontenjan)
Taze Sogan

(15/2/-15/5)

12

60

Domates

(15/11-15/4)

11

60

Tatli Biber

(1981 için

9

40

(1/12-30/4)

16

60

(1/10-30/11/1981)

16

60

250 ton kontenjan)
Patlican

(250 ton kontenjan)

5

Yaprak Kereviz

(1/1-30/4)

16

50

Kabak

(1/12-Subat sonu)

16

60

Turfanda patatesle ilgili AET kurallarinin uygulanmasiyla birlikte taviz orani % 50 olacaktir.
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Taze Portakal

4-20

60 6

Taze mandalina, satsuma,

20

60

Taze limon

8

40

Greypfrut

3.8

80

Sofralik taze üzüm

18-22

klemantin v.b.
25

Kuru üzüm (15 kg. veya
daha az asirliktaki

3.8

100

ambalajlarda)
(500 ton kontenjan)
Taze çilek

(1/11-31/3)

14

60

Kavun

(1/11-31/5)

11

50

Karpuz

(1/4-15/6)

11

50

Diger tohumlar v.s.

8

100

Keçi Boynuzu (harup)

9.3

60

Keçi Boynuzu çekirdegi

2-9

100

Greypfrut parçalari

19.3

80

Greypfrut

21.5

80

Greypfrut parçalari

19.3

80

Greypfrut

24

Çesitli sekilde hazirlanmis
veya konserve edilmis
meyveler (alkol katilmamis):

Meyve Salatasi

15-23.5

80
7

50 8

(50 ton kontenjan)

6

Greypfrut

23

80

Greypfrut

23

80

Portakal suyu ve

42

70

Referans fiyatina uyum sarti.
(7000 ton kontenjan)
(18/6-31/7/1981) 60
7
Seker muhtevasina göre ilave vergi alinmaktadir.
8
Otolimitasyon (gönüllü ihracat kisitlamasi) sarti var.
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Greypfrut suyu
Portakal suyu ve

42.429

70

15-19

70

15-19 10

70

14.9-

16.9

AHB/hl 11

75

13.3-23

70 12

Greypfrut suyu
Portakal suyu ve
Greypfrut suyu
Portakal suyu ve
Greypfrut suyu
Iki litre veya daha küçük
kaplardaki saraplar
(15 derecelik likör saraplari
hariç)
(10.000 hl. kontenjan)
Likör saraplari
(250.000 hl. kontenjan)

ABH/hl.
Buna istinaden Ortaklik Anlasmasi ve ona dayanan protokollerde yer alan ve mal
alis verisleriyle ilgili Kibris’in yükümlülükleri de bu sekilde siralanabilir
(Renksizbulut, 1982:22-24).
1. Ek Protokole basli “A” ve “B” listelerinde yer alanlar hariç, AET kaynakli
mallarin Kibris’a ithalinde 1.7.1978’den itibaren % 35 gümrük indirimi
uygulanmaktadir.
Ortaklik Anlamasi’na göre ilk indirim 1.6.1973’te % 15 oraninda yapildi ve
1.6.1976’da % 25’e yükseltildi. Simdi ise pamuklu dokuma disinda bütün Kibris sanayi
ürünleri, AB’ye gümrüksüz girmektedir.
2. Ek Protokole ekli “A” listesinde yer alan AB mallarina 1.7.1978’den itibaren %
20 gümrük indirimi uygulanmaktadir. Bu listede yer alan baslica maddeler sunlardir :
Civcivler, dondurulmus sebzeler, muz, kuru incir, kurutulmus sebzeler, kuru üzüm,
sert kabuklu meyveler, kurutulmus meyveler, hububat unlari, yer fistigi, susam, sakiz, iç
yasi, stearin, balik yaslari, margarin, kakao tozu, makarna, sehriye ve benzerleri, bazi

9

Prelevman
Seker muhtevasina göre ilave vergi alinmaktadir.
11
AHB: Avrupa Hesap Birimi ; hl: Hektolitre
12
Referans fiyatina uyum sarti.
10
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sebze konserveleri, asit sitrik, benzol, toluol ve solvent nafta, bazi petrol ürünleri (uçak
benzini, v.s.), haserat öldürücü ilaçlar, kabaca yontulmus agaçlar, maden direkleri,
demiryolu traversleri, ambalaj kagitlari ve kasit torbalar, demir veya çelikten bazi
borular, çiviler, alüminyum çubuk ve profiller, pisirme ve isitma cihazlari, elektrik
ocaklari, firin, izgaralar, sofben ve su isiticilari, beton karistirma cihazlari, v.s.
3. Ek Protokole ekli “B” listesinde yer alan AB mallarinin Kibris’a ithalinde,
listede belirtilen oranlarda indirimli vergi uygulanmasi kabul edildi. Bu listede yer alan
maddelerin baslicalari sunlardir :
Jambon ve diger domuz etleri, peynir ve çökelek, kahve ve kahve hülasalari, kekik,
defne, safran ve sair baharat, etten ve sakatattan sucuk, tursular, bazi sebze konserveleri,
kavrulmus kuru yemisler, salçalar, lezzet ve çesni verici maddeler, sair gida
müstahzarlari, alkolsüz içkiler, biralar, üzüm çirasi, saraplar, alkollü içkiler, sirkeler,
tuz, sigaralar, boya, macun ve cilalar, tuvalet müstahzarlari, bazi plastik mamulleri,
kibritler, deriden giyim esyasi veya uçak seyahat esyasi, parke tahtalari ve diger
dogramaci mamulleri, kart-postallar, tebrik kartlari, takvimler, bazi havlular, banyo
halilari, danteller, islemeler, bazi çoraplar, örme iç çamasirlari ve örme giyim esyasi,
gömlekler, pijamalar, mendiller, esarplar, kravatlar, korseler, battaniyeler, yatak
çarsaflari, masa örtüleri, mutfak bezleri, ayakkabilar, sapkalar, bazi seramik mamulleri,
mücevherci esyasi, demir veya çelikten bazi borular, örgüler ve kafeslikler, kovalar,
kasalar, adi madenlerden sise tigolari ve kapsüller, av tüfekleri için fisek ve mühimmat,
mobilyalar, süpürgeler, oyuncaklar, düsmeler ve fermuarlar, sepetçi esyasi, sigara
kutulari, sair kasit ve mukavva mamulleri v.s.
Ortaklik Anlasmasi geregince AB kaynakli mallara, gümrük tarifesi ve miktar
kisitlamalari bakimindan en çok kayrilan ülke kurali uygulanmaktadir. Keza, AB
kaynakli mallara, petrol ürünleri hariç, yeni miktar kisitlamasi uygulanmamaktadir.
Ortaklik Anlamasi’nda, korunma hükümleri diye bir bölüm mevcuttur. Buna göre
korunma hükümleri su sekilde ifade edilmektedirler(Renksizbulut, 1982:23).
Ortaklik Anlamasi’nin yürürlüge girdigi tarihte, Kibris’ta mevcut olmayan yeni bir
imalat sanayiini kurmak ve gelismesini desteklemek amaciyla, 1971 yilinda AB çikisli
ithalatin % 10’u ile sinirli olmak kaydiyla, Kibris Cumhuriyeti, kaldirilan gümrük
vergilerini yeniden koyabilir, onlari arttirabilir veya yeni vergiler ihdas edebilirdi.
Ancak, bu gümrük vergileri, % 20 veya istisnaî hallerde % 25’in üstündeki bir orana
çikamamaktadir.
Kibris ekonomisinin bir faaliyet sektörünü veya dis malî istikrarini tehlikeye
düsürecek ciddi bozukluklar ortaya çikar veya Kibris’in bir bölgesinin ekonomik
durumunun bozulmasi seklinde güçlükler belirirse, Kibris, gerekli korunma tedbirlerini
alabilir.
Diger taraftan, ayni sebeplerden dolayi, AB de gerekli korunma tedbirlerini alabilir
veya ilgili üye devletleri, korunma tedbiri almakta yetkili kilabilir.
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Bunun haricinde 15 Eylül 1977 tarihinde imzalanan Ortaklik Anlamasi’na, Ek
Protokol ile birlikte kaynak kurallarinin yeniden tespiti ve idarî isbirligi usullerine
iliskin protokol, tanzim edilmis bulunmaktadir. Burada tedavül belgelerinin usulüne
uygun olarak verilmesi ve gerekse kaynak kurallarina iliskin protokolün
uygulanmasiyla ilgili gerekli tedbirlerin alinmasi hususunda, yetkili merci “Birlik ve
Kibris” olarak belirtildi. Eski Protokol’de ise “Topluluk Ülkeleri ve Kibris
Cumhuriyeti” deyimi kullanilmisti. Böylece, kaynak kurallari konusunda ve tedavül
belgelerinin verilmesinde, Kibris Türk Toplumuna da dolayli olarak yetki taninmis
olmaktaydi. Fakat, Avrupa Toplulugu Adalet Divani’nin (TAD) 432/92 sayili ön karar
prosedürü ile Kibris Türkleri’ne verilen bu haklar hiçe sayildi.
Bundan baska, Protokole ekli “Izahat Notlari” basligi tanimlanan bölümde,
gemilere iliskin 5 numarali notunda “Kibris” deyimi kullanildi. Evvelki Protokol’de ise
bunun yerine “Kibris Cumhuriyeti” deyimi kullanilmaktaydi. Böylece, Kibris Türk
bölgesindeki limanlara kayitli gemilerle yapilan tasimalar da kaynak kurallari yönünden
geçerli olabilecekti.
2. KIBRIS VE AET ISBIRLIGININ ESASLAR:
15 Eylül 1977 tarihinde imzalanan Ek Protokol’e göre AB ve Kibris arasinda pek
çok konuda isbirligi yapilmasina karar verildi. Sekiz ana baslik altinda toplanan
isbirligine iliskin esaslar, su sekilde ifade edilebilir (Renksizbulut, 1982:27-31).
2.1. Ekonomik Alt Yapi ve Üretimin Gelistirilmesi:
Bu husus için özellikle sanayilesme ve tarim sektörünün modernizasyonu
çerçevesinde, Kibris tarafindan girisilecek çabalara Toplulugun da katilmasi
öngörülmektedir.
2.2. Kibris Ihraç Mallarinin Pazarlanmasi ve Satislarinin Gelistirilmesi:
Toplulukla Kibris arasinda, bu mevzu ile ilgili isbirligi yapilmasi karara baglandi.
2.3. Sanayi Üretiminin Gelistirilmesi:
Sinaî üretimin gelistirilmesi amaciyla, sanayi alaninda asagidaki hususlarda
isbirligi öngörülmektedir:
1. Sinaî kalkinma programlarinin gerçeklestirilmesine iliskin projelere Toplulugun
katilmasinin özendirilmesi;
2. Ortaklik Anlasmasi’nin amacina uygun olarak sanayi alaninda yeni iliskilerin
kurulmasini saglamak için Kibris’la Toplulugun ekonomi ve sanayi politikasi
sorumlulari ve mütesebbisleri arasinda, temas ve görüsmeler düzenlenmesi;
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3. Kibris’in özel ihtiyaçlarina uygun teknolojik bilgilerden yararlanmasinin
kolaylastirilmasi;
4. Pazarlara girisi engelleyebilecek tarife veya kontenjanlardan gayri engellerin
kaldirilmasi;
5. Kibris sanayisinin gelistirilmesi ve üretimin çesitlendirilmesini özendirme ve
özellikle, Topluluga üye olan devletler ve Kibris’in sanayi isletmeleri ve mütesebbisleri
arasinda, yeni ticarî ve sinaî iliskiler kurulmasi saglanacaktir.
2.4. Ilim, Teknoloji ve Çevre Korunmasi Alaninda Isbirligi:
Bu konuda, üye devletler arasinda ya da onlarla üçüncü ülkeler arasinda uygulanan
programlarin sonuçlarindan, Kibris’in da yararlanabilmesi için olanak ve kosullari
incelemeye hazir oldugunu, Topluluk, Ek Protokol’e eklenmis olan bir mektupla
belirtmis b ulunmaktadir.
2.5. Özel Yatirimin Özendirilmesi Hususunda Isbirligi:
Taraflarin, karsilikli çikarlarina uygun olarak özel yatirimin özendirilmesi
öngörülmektedir.
2.6. Ekonomik - Malî Durum ve Bunanla Ilgili Gelismeler:
Bu husus hakkinda, Anlasmanin iyi islemesi için gerekli oldugu ölçüde, karislikli
bilgi desigimi öngörülmektedir.
2.7. Toplulugu’nun Para Yardimi Üzerine:
Topluluk, Malî Protokol’de yer alan kosullar çerçevesinde, Kibris ’in kalkinmasini
gelistirici projelerin finansmanina katilmayi kabul etti. Ayrica taraflar, karislikli yarar
getiren yatirimlara ve isbirligine iliskin mukavelelerin uygulanmasini kolaylastirdilar.
2.8. Ortaklik Konseyi’nde Isbirligi ile Ilgili Esaslarin Görüsülmesi:
Ortaklik Anlasmasi’nin amaçlarinin gerçeklestirilmesi için isbirligi esaslarinin
Ortaklik Konseyi’nde periyodik olarak görüsülmesi ve gerekli hususlarin saptanmasi
öngörülmüs bulunmaktadir.
Kibris ile AET arasinda cereyan eden sicak iliskileri düzenleyen organlar ve
islevleri, su sekilde ifade edilebilir.
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a) Ortaklik Konseyi:
Anlasmanin iyi isleyisini saglamak ve takip etmek amaciyla, bir Ortaklik Konseyi
kuruldu. Konsey, ortakligi ilgilendiren konulari görüserek gerekli kararlari almakta ve
tavsiyelerde bulunmaktadir. Taraflar, anlasmanin iyi isleyisini saglamak için Konsey
dahilinde çalismalarda bulunmaktadirlar.
Ortaklik Konseyi, bir yandan Kibris Hükümeti (!) üyelerinden, bir yandan da AB
Konseyi ve Komisyonu üyelerinden meydana gelme ktedir. Fakat Ortaklik Konseyi’nde
Kibrisli bir tek Türk yoktur. Dolayisiyla da Ortaklik Konseyi’nde, sözde Kibris
Hükümeti degil, Rum yönetimi bulunmaktadir (GKRY).
Konsey, yilda bir defa, ya da gerek görülen hallerde taraflardan birinin talebi
üzerine toplanmakta ve kararlarini oybirligi ile almaktadir. Akit taraflar, Konsey’e sirasi
ile baskanlik ederler (Renksizbulut, 1982:30).
Konsey, görevlerinin ifasinda kendisine yardimci olabilecek her türlü komiteyi
kurmaya tam yetkilidir.
b) Parlamentolar Aras i Iliskiler:
Ortaklik Anlasmasi’na ekli “Ortak Bildiri’ye” göre akit taraflar, Avrupa
Parlamentosu ile Kibris Parlamentosu (!) arasinda temas ve isbirliginin kolaylastirilmasi
için yararli olabilecek her türlü önlemi almayi kararlastirdilar (Renksizbulut, 1982:31).
c) Ayricalik Yapmama Kurali:
Ortaklik Anlasmasi’nin 5. maddesine göre akit taraflar arasindaki mal alis verisleri
rejiminde, bir yandan AB üyesi devletler arasinda, diger yandan da “Kibris
vatandaslari” ya da “Kibris kurumlari” (Renksizbulut, 1982:31).arasinda hiçbir
sekilde ayricalik taninmayacaktir. Ancak, tatbikatta bu kurala yeterince uyuldugu
söylenemez. Nitekim, Ortaklik organlarinda Kibris Türk Toplumu temsilcilerine yer
verilmedigi gibi mal alis verislerine ait rejimi yeniden saptayan protokollerin ve
ortaklikla ilgili diger hususlarin müzakeresi, yalniz Kibris Rum Hükümeti temsilcileri
ile yapildi ve Türk Toplumu’nun istekleri, dikkate dahi alinmadi.
d) Malî Protokoller:
Bunun yaninda, Kibris’in üretim kapasitesini artirmak ve ekonomik kalkinmasina
katkida bulunmak amaciyla, Ortaklik Anlasmasi uyarinca, AB’nin Kibris’a malî
protokoller çerçevesinde, malî yardimda (kredi, hibe) bulunmasi öngörüldü. Buna göre,
malî protokol ve kapsamindaki hususlar, su sekilde ifade edilebilir :
Kibris ekonomisinin kalkinmasini gelistirmek amaciyla, Kibris Hükümeti (!) ile
AB arasinda, 15 Eylül 1977 tarihinde bir Malî Protokol imzalandi ve 1 Ocak 1979
tarihinde yürürlüge girdi.
Malî Protokole göre Topluluk, Kibris’in ekonomik ve sosyal kalkinmasina yararli
projelerin finansmanina, malî ve teknik isbirligi çerçevesinde katilmayi kabul ettigini
açikladi (Karluk, 1994:84;Almanac, 1992;Published, 1991:81-83).
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Topluluk Bütçesinden

Avrupa
Yatirim
Bankasi

Risk
Sermayesi

Özel Sartli

Hibe

Mil.
ECU

(AYB) Öz
Kaynaklari
1. Malî Pro.
(1979-1983)

20.0

-

4.0

6.0

30.0

2. Malî Pro.

28.0

-

6.0

10.0

44.0

44.0

5.0

-

13.0

62.0

(1984-1988)
3. Malî Pro.
(1989-1993)

1979-1983 yillari arasindaki 5 yillik dönemi kapsayan Birinci Malî Protokol
uyarinca Topluluk, her iki toplumun yararina olacak projelerin finansmani için yaklasik
30 milyon ECU’yü (27.4 milyon dolar) tahsis etti.
Avrupa Yatirim Bankasi kanaliyla verilecek olan kredilerde, faizlerin % 2’ye
kadarinin bagis fonundan karsilanmasi kabul edildi. Ke za, teknik isbirligi giderleri de
prensip olarak bagis yardimindan karsilandi.
20 milyon ECU tutarindaki AYB kredisi, Kibris ekonomisinin bünyesel degisimine
yönelik alt yapi yatirimlari ve özellikle sanayilesmeye ve tarim sektörünün
modernizasyonuna ilis kin yatirim projelerinin finansmani için kullanildi. Bu kredilerde
süre, her projenin ekonomik ve malî karakterine göre saptandi. Kredi anlasmasinin imza
tarihinde, Banka tarafindan uygulanan cari faiz haddine tabi tutuldu.
4 milyon ECU tutarindaki özel sartli kredi fonundan verilen krediler, 10 yil
ödemesiz, % 1 faizle 40 yillik bir süre için verildi (Renksizbulut, 3 -1982:29).
1 Ocak 1984’te yürürlüge giren ve 1984 -1988 yillari arasindaki 5 yillik dönemi
kapsayan Ikinci Malî Protokol uyarinca, adanin bütünü için 44 milyon ECU (yaklasik
42 milyon dolar) tahsis edildi. Bunun 28 milyon ECU’sü, AYB kaynaklarindan, % 2
faizle verildi(Karluk, 1990:80;EC News, II-4-1988:5).
AB ile Kibris arasinda imzalanan Ikinci Malî Protokol’ün süresi, 31 Aralik
1988’de sona erdi. Bu yüzden bir üçüncü protokol hususunda görüsmeler baslatildi. Bu
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protokol de öncekiler gibi adadaki iki halkin yararina olacak projelerin, finansmanina
yardimci olunmasi için tasarlanmisti.
Komisyon, 1989-1993 dönemini kapsayan üçüncü protokolün miktar olarak
saptanmasinda, Akdeniz’in güneyindeki devletlerle yapilan üçüncü protokollerde
uygulanan esaslarin kaale alinmasini arzu etmekteydi (EC News, II-4 -1988:4-5). Zira,
Topluluk, Akdeniz ülkeleriyle, daha önce imzaladigi anlasmalara uygun olarak herhangi
bir kuramsal yenilik getirmeyen ve Topluluk ile Akdeniz ülkeleri arasinda, iliskilerin ve
isbirliginin gelistirilmesi amaciyla, “Yeni Akdeniz Politikasi’ni” (YAP) gelistirmisti
(Karluk, 1990:82).
Ancak Birlik, Kibris’la olan iliskilerini kendine özg ün yapi çerçevesinde
degerlendirdiginden, Kibris’i YAP’tan ayri tuttu. Yani Komisyon, Güney Akdeniz
ülkeleriyle yapildigi gibi ödünç para verme sistemini kaldirip, bunlarin yerine, kademeli
biçimde bir gümrük birliginin gerçeklestirmesini hesaba katarak, Kibris’taki küçük ve
orta ölçekli isletmeler arasinda, ortak girisimleri finanse edecek riskli sermaye
yatirimlarini karsilama ve destekleme taraftaridir. Bu vesile ile Birlik, teknik ve geri
ödemesiz yardimlarini kapsayacak protokollerin imzalanmasina gayret etti (EC News,
II-4-1998:5). Bundan hareketle Birlik, Ikinci Malî Protokol’e 10 milyon ECU geri
ödemesiz ve 6 milyon ECU’lük kismini da özel sartlara istinaden, ödünç para verme
yoluna gitti (Karluk, 1990:84).
Bunun haricinde yukarida da ifade edildigi gibi, 1989-1993 dönemi kapsayan
Üçüncü Malî Protokol 1989 yilinda imzalanarak yürürlüge girdi. 31 Aralik 1993
tarihinde sona eren Üçüncü Malî Protokol geregince, Kibris’a, 62 milyon ECU’lük
(72.5 milyon dolar) bir yardim verildi k 13 . Bu miktarin 44 milyon ECU’sü, % 1.5’lik
faizle AYB tarafindan borç verildi. Topluluk bütçesinden 13 milyon ECU’lük miktar ise
karsiliksiz olarak hibe edildi 14 . Hibe edilen bu miktar, Kibris’in tam üyeligi için gerekli
olacak malîve teknik uyumun saglanmasi amaciyla kullanildi15.
Bütün bunlardan sonra, AB’nin malî anlasmalar çerçevesinde, Kibris’a verdigi
miktarin yekunu ise su sekildedir :
1979-1993 yillari arasinda gerçeklestirilen bu yardimlarin toplami, 136 milyon
ECU’dür. Bunun 29 milyon ECU’sü karsiliksiz hibe, 10 milyon ECU’sü özel sartli ve 5
milyon ECU’sü ise risk sermayesinin yeniden tanzimi için verildi. 92 milyon ECU’lük
baska bir miktar ise düsük faizle, uzun vadeli geriye ödemeli olarak tahsis edildi16.
13

Protocol on Financial and Technical Cooperation Between The European Economic
Community and The Republic Cyprus, 2. md.
ibid, 1. (a), (b) md. ve 2. (a) md.
14
ibid. Protokolün dibaçesinde mevcuttur.
15
Bu husus, ileriki bölümlerde daha ayrintili olarak ele alinacaktir.
16
GKRY denmesi daha dogrudur (Soyalp Tamçelik).
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2.9. Kredilerden Yararlanabilecek Olanlar:
Malî Protokol’de yer alan kredi ve yardimlar, Kibris Devleti (!) veya uygun
görülecek Kibris kamu kuruluslari (!) araciligiyla verilmektedir.
Krediler, projelerin ekonomik ve malî özelliklerine ve Toplulugun onayiyla
verilmektedir. Buna karsin, malî ve teknik yardimlardan, kimlerin yararlanabilecegi
Malî Protokol’de su sekilde belirlenmistir :
a. Genellikle Kibris Devleti (!) 17 ;
b. Kibris Devleti’nin teyidiyle (!) onaylanan proje ve isler, asagida ifade edilen
kuruluslar tarafindan kullanilmaktadir.
b.1. Kibris’in kalkinmas i ile ilgili “kamu kuruluslari”;
b.2. Kibris’in ekonomik ve sosyal kalkinmasi için çalisan “özel kuruluslar”;
b.3. Sinaî ve ticarî isletmecilik usullerine göre faaliyet gösteren ve Kibris
kanunlarina (!) göre, “sirket veya firma olarak kurulmus bulunan tesebbüsler”;
b.4. Kibris vatandasi olan (!) “üretici gruplari” ya da böyle bir grup yoksa
“üreticilerin kendileri”.
b.5. Teknik isbirligi çerçevesinde yetistirilmek üzere Kibris
gönderilecek olan “stajyerler ve burslular” (Renksizbulut, 3-1982:29).

tarafindan

Malî Protokol’de de belirtildigi üzere Topluluk ve Kibris tarafindan, malî ve teknik
isbirliginin özel hedefleri dogrultusunda, Kibris’in kalkinma planinin öncelikleri göz
önünde tutularak, hayata geçirilmesi karara baglandi.
Bugün oldugu gibi Birlik, Kibris Devleti (!) ve talep sahipleri ile isbirligi yaparak,
malî yardim taleplerini, adi zikredilen hedefler dogrultusunda degerlendirmektedir.
Kibris Devleti’nden (!) baska bir sahisa veya kurulusa kredi verilmesi halinde,
kredinin verilme kosulu olarak “Kibris Devletince garanti” edilmesi ya da yeterli
sayilacak baska garantiler gösterilmesi istenmektedir. Bununla birlikte malî ve teknik
isbirligi sonuçlarinin, Ortaklik Konseyi tarafindan her yil incelenmesi kararlastirildi.
Yukarida belirtildigi üzere, Malî Protokol hükümlerine göre krediler, Kibris
Devleti’ne (!), ya da onun garantisi altinda ve onun onaylayacagi projeler için diger
kurulus ve sahislara verilmektedir. Ayrica, kredilerin verilmesinde Kibris Kalkinma
Plani’nin önceliklerinin göz önünde tutulmasi gerekmektedir (Renksizbulut, 31982:30).
Topluluk, Kibris Devleti’nin (!) temsilcisi olarak Güney Kibris Rum Yönetimi’ni
tanimakta, buna karsin KKTC veya Türk Toplumunu, resmî muhatap olarak kabul
etmemektedir.
Nitekim, bugüne kadar geçen süre zarfinda, Kibris Türk Toplumu temsilcileri ile
yapilan gayri resmî temaslarda, AB Komisyonu’nun, Kibrisli Türkler tarafindan verilen
proje ve talepleri, herhangi bir olumlu islem yaptigi görülmemistir (Renksizbulut, 3-
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1982:30; Gazioglu, 1986:105-106). Buna karsilik, Rum tarafinin sundugu proje ve
talepler, ciddiyetle ele alinarak sonuçlandirildi. Buna istinaden AB’nin, Malî Protokol
çerçevesi içerisinde, GKRY ve KKTC’ne yaptigi yardimlar, su sekildedir :
Birinci Malî Protokol’ün 24 milyon ECU’sü Rum tarafina, 6 milyon ECU’sü ise
Türk tarafina tahsis edildi (Tamami 30 milyon ECU idi).
AB, Ikinci Malî Protokol’ün her iki toplumun yararina olmadigi iddiasi ile Türk
tarafinin sunmus oldugu projeleri tamamiyla reddetti. Buna karsin kredinin nerdeyse
tamamini Rum tarafina verdi. 44 milyon ECU’lük yardimin, 38.87 milyon ECU’sü
Rumlar tarafindan, 1.13 milyon ECU’lük tutari da Türkler tarafindan harcandi.
AB, Üçüncü Malî Protokol çerçevesinde, 62 milyon ECU’lük yardimin, %
18.4’lük bölümünü, ki bu 11.4 milyon ECU’dür, Türk tarafina, kalanini da, ki bu 50.6
milyon ECU’lük bir kisimdir, Rumlara tahsis etti (ÜKV, 56; Almanac, 1992:82-83).
Lakin, bu çerçevede Birlik tarafindan, KKTC’ye teklif edilen yaklasik 5 milyon dolarlik
yardim, KKTC Hükümeti tarafindan reddedildi. Çünkü, Birlik yardimlarinin, GKRY
tasarrufundan geçerek verilecegi karara baglandi. Bu karar, Kibris Türkleri için siyasî
yönden oldukça tehlikeli idi. Çünkü, Türk tarafi, GKRY’ni, resmî Kibris Hükümeti
olarak kabul etmek zorunda kalacakti. Dolayisiyla KKTC, AB’nin kendisine verdigi
yardimi kabul etmedi18 .
Bundan da anlasilacagi üzere, Kibris meselesi halledilmedigi sürece, mevcut
sartlara göre Türk toplumunun Malî Protokol’deki kredi ve yardimlardan
yararlanabilmesi mümkün degildir. Buna karsin, Rum tarafinin sundugu proje ve
talepler, ciddiyetle ele alinip hayata geçirildi. Misal olarak, Dikelya Termik Santrali’ne
60 MW gücündeki iki ünite eklenmesi için 12 milyon ECU’lük19 kredi açilmis olmasi
gösterilebilir.
II. KIBRIS RUM YÖNETIMI ILE AVRUPA BIRLIGI ARASINDA
YAPILANGÜMRÜK BIRLIGI ANLASMASI:
Daha önce de ifade edildigi gibi Ortaklik Anlamasi’nin birinci dönemi, bes yil
sonunda 30 Haziran 1977 tarihinde resmen tamamlanmakla birlikte adadaki siyasî
durum nedeniyle, 1984 yilina kadar yillik temditlerle yürürlükte kaldi.
Yunanistan’in AB Bakanlar Konseyi dönem baskanligi sirasinda, Ortaklik
Anlamasi’nin 2. maddesinin 3. paragrafina atif yapilarak, Birlik ile Kibris arsinda bir
gümrük birligi kurulmasi hususunda müzakereler baslatildi. Böylece, Kibris ile AB
Bilindigi gibi daha önceki yardimlar, BM Kalkinma Programi ve Uluslararasi Kizilhaç Teskilati
tarafindan dagitilmakta idi..
18
15 yil vadeli, % 11 faizle, geri ödemeli; (Renksizbulut: op.cit., s.30; Ahmet C.Gazioglu: op.cit.,
s.104-105; The Almanac of Cyprus, s.81).
19
Bu husus daha sonraki bir bölümde ayrintili olarak incelenecektir.
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iliskilerinde yeni bir boyut kazandirilmis oldu. Zira, Birlik, 19 Aralik 1972 tarihinde
Kibris ile Ortaklik Anlasmasi imzalanirken, taraflar arasinda bir “gümrük birliginin”
kurulmasi öngörmekteydi. Lakin, Kibris Türk Toplumu temsilcileri, Ortaklik
Anlamasi’nin 5. maddesi uyarinca müzakerelere katilmak istediyse de ancak Birlik
yetkilileri ile gayri resmî nitelikte görüsmeler yaparak, kendi görüslerini ifade
edebildiler. Bu sartlar altinda, Birlik ile yalnizca Rum kesiminin (GKRY) yer aldigi,
sözde Kibris Hü kümeti arasinda, 22 Mayis 1977 tarihinde imzalanan “AET-Kibris
Gümrük Birligi Antlasmasi”, 1 Ocak 1988 tarihinde resmen yürürlüge girdi (ÜKV, 5657;Gazioglu, 1986:104;Almanac, 1990:80-82). Fakat Toplulugun Kibris’la 1 Haziran
1973’te yürürlüge giren Anlasma’yla, 30 Haziran 1977 tarihine kadar birinci asama,
izleyen bes yil içinde ikinci asamasi ve bu sürenin sonunda, gümrük birliginin
kurulmasi kararlastirilmisti. Ortakligin birinci asamasi, 1977’den sonra çesitli
protokoller ile uzatildi. Ikinci asama, ancak 19 Ekim 1986’da imzalanip, 26 Aralik
1987’de yürürlüge giren Protokol’le, ancak 1 Ocak 1988 tarihinde baslayabildi. Bunun
haricinde, Kibris’in, AET’yle tam olarak gümrük birligini gerçeklestirilebilmesi için bu
tarihten, 15 yil gibi bir süre geçmesi gerekmektedir (Karluk, 1990:20,80).
Bundan hareketle AB, Kibris’la olan ekonomik münasebetlerinin muhtelif
engellere takilmasini önlemek gayesi ile Kibris ile arasinda Gümrük Birligi Anlasmasi
imzaladi. Buna istinaden Gümrük Birligi Anlasmasi, Ortaklik Anlamasi’nda öngörülen
ikinci döneme geçiste uygulanacak hükümleri ve prosedürleri öngörmektedir. Birinci
maddede yer alan ve anlasma uyarinca belirlenen ikinci dönem, ilki 10, ikincisi de 5 yil
sürecek, iki asamadan olusmaktadir.
Roma Antlasmasi’nda belirtildigi gibi Kibris ile AET arasinda olan mense kurali
prensibine uyulmasi sartiyla, mallarin serbest dolasimi saglandi (madde 2). “Erkek ve
çocuk dis giyim ürünleri” mense kurali sartindan istisna edilirken, daha baska istisnalar
için yapilacak talepler Ortaklik Konseyi tarafindan birinci asamanin baslarinda
incelenerek, bu tür istisnalar yine birinci asamanin sonunda, tamamen kaldirildi (madde
4) (Renksizbulut, 1982:57). Kibrisli Rumlarin gerek daha iyi ulasim imkanlarina sahip
olmasi, gerekse Kibrisli Türklere karsi ekonomik ambargo uygulamasi, Birlik kotalarini
çabucak doldurmasina neden oldu. Iste bu yeni hüküm, dezavantajli duruma düsen
Kibrisli Türkler açisindan olumlu bir gelisme olarak görülebilir.
Birlik, tarim sektöründe de Kibris’a bazi tavizler verdi. Taze patates, sofralik
üzüm, kuru üzüm, yas üzümden sarap gibi tarim ürünleri üzerindeki yillik kotalarin
arttirilmasi ve portakal, limon, sofralik üzüm, siselenmemis sarap ve Kibris likörü gibi
ürünlere, 1990 yilindan itibaren yalnizca referans fiyat uygulanmasina tabi tutuldular
(Renksizbulut, 1982:57-58;Karluk, 1990:80). Bu tavizler, KKTC’nin, Topluluga
tarim ürünleri ihracati üzerinde olumlu etkiler yapti. Taa ki, 1994 yilinda, TAD’in kabul
ettigi 432/92 sayili ön karar prosedürüne kadar... 20
Gümrük Birligi Anlasmasi uyarinca, Kibris tarafindan, sanayi ve bazi tarim
ürünleri üzerindeki gümrük ve ek etkili vergiler, asamali olarak kaldirildi. Böylece
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Ortak Gümrük Tarifesi’ne (OGT) uyum saglandi. Uygulanan indirimler, 1 Ocak 1986
tarihinden itibaren geç erli olan oranlara istinaden, bu yükümlülükler, basta bazi ürünler
olmak üzere rekabet gücü zayif olan bazi mallarin, daha düsük oranlarda ve daha uzun
dönemlerde yerine getirilmesi kararlastirildi (Renksizbulut, 1982:58;EC News, I-41987:6).
Anlasmada, Kibris’in lehine bir koruma hükmü olarak Ortaklik Konseyi’nde
gerekli çalismalarda bulunduktan sonra Kibris’in, Toplulukla yaptigi ithalatin % 15’i
üzerindeki gümrük vergilerini % 20’ye, istisnaî sartlarda da % 25’e kadar
yükseltebilmesi sarta baglandi. Diger taraftan da Kibris’in OGT’ye uyum konusunda
söyle bir yöntem izlendi: Kibris’in, 1 Ocak 1986’da geçerli gümrük vergileri ile OGT
arasindaki farkin % 15’ten daha düsük oldugu ürünler için OGT’ye uyum derhal
saglanacak, bu farkin % 15’ten daha yüksek oldugu ürünler için ise OGT’ye uyumda
gümrük vergileri asamali olarak indirilecekti.
Ortakligin bu ikinci döneminde, birinci asamadan ikinci asamaya geçisinde,
otomatik olmayip, Ortaklik Konseyi tarafindan karar verilecekti. Ikinci asamada, tarim
ürünlerinin geri kalan kisminda serbest dolasimin saglanmasini belirleyecek
Toplulugun, “Ortak Tarim Politikasi’ni” uygulamak için gerekli mekanizmalari
yürürlüge koyacakti.
Bunun yani sira Gümrük Birligi Antlasmasi’nin 32. maddesinde, her iki tarafin
temsilcilerinin yer alacagi ve baskanligin iki taraf arasinda rotasyon usulüne göre
yürütülecegi bir “Ticaret ve Ekonomik Isbirligi Komitesi’nin” kurulmasi öngörüldü.
Kibris Türkleri’nin bu Komite’de bir temsilci bulundurma isteginin reddedilmesi,
Ortaklik Antlasmasi’nin iki toplum arasinda ayrimcilik yapmamasini öngören 5.
maddesinin açikça ihlalini gösteren bir baska örnektir. Buna, Toplulugun Kibris’a malî
protokoller çerçevesinde yapmaya devam edecegi yardimlarla ilgili müzakerelere,
Kibris Türk tarafinin katilmasinin engellenmesini de eklemek germektedir.
Bütün bunlara ragmen GKRY, AB ile gümrük birligine giderken, yapisal uyum
açisindan büyük zorluklar çekmektedir. Toplulugun, özellikle önem verdigi Ortak
Tarim Politikasi’na, hizli bir sekilde uyum saglayamayan GKRY, topluluktan bazi
ayricaliklar istemektedir. Bu sebeple GKRY, yerli mamulleri korumak amaciyla,
üçüncü ülkelerden yapilmakta olan ithalata, daha yüksek gümrük vergisi uygulamak
için AB’ye müracaat etti. Rum taleplerine karsin, Toplulugun müspet bir tutum
takinmadigi görülmektedir. Zira, Topluluk, GKRY’nin, Ortak Tarim Politikasi’na uyum
saglayabilmesi için gerekli olan her türlü sorumlulugu üstlendigini belirtmektedir.
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