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ÖNSÖZ
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle birlikte Avrupa ülkeleri yeni bir savaşın başlangıcını
engellemek için, huzurun ve istikrarın Avrupa’da yeniden doğması için ilk adımlarını atmıştır.
Bu doğrultuda, öncelikli olarak savaşın temel faktörlerinden biri olan kömür-çeliğin kontrol
altına alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Fransa Dışişleri Bakanı Schuman, 9 Mayıs 1950
tarihinde “Schuman Planı”nı açıklamış ve böylelikle, Avrupa Birliği (AB)’ne giden yolun ilk
temelleri de atılmıştır. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg arasında
Paris Antlaşması imzalanmış ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) kurulmuştur. Daha
sonra, 1 Haziran 1955’te Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. İzleyen süreçte artık Avrupa ülkeleri siyasi, ekonomik
ve hukuksal alanlarda entegrasyona gitmeyi amaçlamış ve bu kapsamda atılan her bir adım,
Topluluğun gelişerek, Birliğe dönüşmesine neden olmuştur.
Avrupa Birliği neydi, ne oldu? Türkiye bu sürecin neresindedir? 1959 yılında yapmış
olduğu başvurusundan bu güne kadar nasıl bir ilerleme kaydetmiştir? gibi soruların cevapları
bu ders notunda farklı açılardan ulaşılmaya çalışılacaktır.
Bu çalışmanın öğrencilerimize yararlı olmasını umut eder, başarılar dilerim.

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN
İstanbul-2017
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VIII

1. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN OLUŞUMU

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin oluşumu, Avrupa Birliği fikrinin temelleri, Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu’ndan Avrupa Topluluklarına ve Avrupa Toplulukları’ndan Avrupa
Birliği’ne olan süreç öğrenilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Avrupa Birliği’nin temelleri neye dayanmaktadır? Tarihsel süreci anlatınız.
2. Messina Konferansı’nın önemi nedir, sonuçta ne olmuştur?
3. Avrupa Topluluğu ile Avrupa Birliği arasındaki fark nedir?
4. Euroya geçiş kaç aşamada olmuştur? Ana hatlarıyla özetleyiniz.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avrupa Birliği Tarihi

Savaş sonrası tarihsel süreci
kavrayabilmek

Okuyarak, Araştırarak.

Avrupa Birliği Fikrinin
Kökenleri

Fikri kökenlerin Eski
Yunan’dan itibaren geldiğini
anlayabilmek

Okuyarak, Araştırarak.

Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’ndan Avrupa
Birliği’ne Uzanan Tarihsel
Süreç

Birliğe uzanan yolun
değerlendirilmesi ve
kaydedilen aşamaları
kavrayabilmek

Okuyarak, Araştırarak,
Fikir Yürüterek.

4

Anahtar Kavramlar
 Delors Raporu: Çalışma Komitesinin ekonomik ve parassal birliğin kurulması için
hazırladıkları “Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik ve Parasal Birlik Kurma Konusunda
Rapor”un diğer bir adıdır.
 ERM: Avrupa döviz kuru mekanizmasının adıdır. Döviz kurlarının ±2.25 bandında
dalgalanmasını amaçlar.

5

Giriş
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından refahın, güvenliğin ve barışın hâkim olduğu bir
düzeni sağlama amacı, Avrupa Birliği (AB)’nin oluşumuna temel teşkil etmiştir. Bu kapsamda,
AB fikrinin temelleri ve oluşum süreci analiz edilmiştir.
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1. Avrupa Birliği’nin Oluşumu
İkinci Dünya Savaşı’yla büyük bir yıkım yaşayan Avrupa, yeni bir savaşı engellemek
için ve tek devletin tek başına savaşı engelleyemeyeceği rasyonalitesi altında, altı devlet ortak
iş birlikleri kurma yönünde adım atmışlardır. Amaç refahın, güvenliğin ve barışın hâkim olduğu
bir düzeni sağlamaktır.
Avrupa Topluluklarının kurulmasında etken olan faktörler iki temel başlık altında
toplanabilir. Bunlar (Fişne, 2003: 56): (i) Kuvvetli iş birliği mekanizması ile Avrupa’da barış
ve güvenliğin sağlanması amaçlanmıştır. (ii) İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan olumsuz
politik ve ekonomik çerçeve. Özellikle ABD ve SSCB’nin süper güç konumuna gelmesi ile
birlikte Avrupa devletlerini bir tarafta SSCB’nin askeri tehdidi, diğer tarafta ise ABD’nin
ekonomik tehdidi ile karşılaşmıştır. Dolayısıyla birleşmenin gerekliliği ve gerçekliği bir kez
daha idrak edilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın içinde bulunduğu şartlar ve Batıyı
bütünleşmeye sevk eden sebepler ise şunlardır (Dinan, 2008: 31):


Almanya yenilmiş, dört işgal bölgesine bölünmüş olması,

 Doğu Avrupa’da komünizm dalgasının hâkim olması ve diktatör hükûmetlerin başa
gelmesi, özel mülkiyeti kaldırması ve komuta ekonomisinin uygulanması,
 Batı Avrupa’nın ekonomik toparlanma süreci (ABD’den gelen Marshall yardımları
bu dönemde Avrupa’nın toparlanma sürecine hız kazandırmıştır. ABD serbest ticaret ve
finansal hareketler yoluyla ekonomide dayanışmayı da teşvik etmiştir.),


Siyasi istikrarı sağlama çabaları,



Askeri güvenlik konusu,



Almanya ile Fransa arasındaki sorunlar ve kalıcı çözüm ihtiyacı ve



Sovyet tehdidine karşı koyma durumu.

1922’de Kont Coudenhove Kalergi “Pan Avrupa Birliğini” kurmuştur. 1946’da Paris’de
“Federalistler Avrupa Birliği” kurulmuş, 1959’da ise ismi “Avrupa Federalist Hareketi” olarak
değiştirilmiştir. 1946’da Zürih’deki konferansta Sir Winston Churchill’in “kıtamızda kalıcı
barış için Avrupa Birleşik Devletleri kurulmalıdır” demeci Avrupa’yı harekete geçirmiştir.
ABD bölgesel güvenliğini güçlendirmek ve ekonomik toparlanmaya ivme katmak için
Avrupa’ya destek vermekteydi. Komşularının iyileşmesi, kendisinin de iyileşmesi demekti.
Dolayısıyla hem Rusya’dan gelebilecek tehlikelere karşı hem kendi içinden kaynaklanabilecek
tehditlere karşı Avrupa’nın bütünleşme çabaları somut adımlara dönüşmüştür.
7-11 Mayıs 1948 LaHaye toplantısında Avrupa Konseyi’nin kurulmasına karar
verilmiştir. 9 Mayıs 1950’de Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman “Schuman Planı”nı
7

açıklamıştır. Plana göre; Fransa ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa’nın kömür ve çelik
sanayisinin tek bir çatı altında toplanmasını, bu bağlamda Batı Almanya ve Fransa’da çelik ve
kömür üretimini denetleyecek tek bir organın kurulması önerilmiştir.

1.1. Avrupa Birliği Fikrinin Temelleri
Avrupa’da devletler arası bütünleşmeyi sağlayacak bir birlik kurulmasına yönelik fikir
ve teşebbüslerin kökeni Eski Yunan’a kadar dayanmaktadır (Jrank, 2011).
Hemen hemen her dönemde farklı düşünsel temellerin hâkim olduğu birleşme ideali var
olmuştur. Orta Çağ öncesi siyasi bütünleşme eksenli fikirler öne sürülürken, sonrasında dinî ve
iktisadi (David Ricardo’nun “Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi” gibi) sebepler hâkim olmuştur.
Bütünleşme fikrinin temelleri tarih sırasına göre aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

8

Tablo 1.1: Avrupa Birliği Fikrinin Temelleri
Düşünürün
Adı

Pierre
Dubois

Dante
Alighieri

Emeric
Crucé

Hugo
Grotius

Duc de
Sully

William
Penn

İlgili Eserin
Yayın
Tarihi

1306

1312-1313

Eser Adı
“De
Recuperatione
Terre Sancte”
(Haçlı Ruhu ile)

De Monarchia
(Monarşi
Üzerine)

Eserden Elde Edilen Konu ile Bağlantılı
Sav

Din olgusunun devletlerin birleşmesi
üzerindeki etkisi vurgulanmıştır.
Eski Roma’daki örgütlenmeye benzer bir
yapı kurulursa, barış tesis edilebilir
denilmiştir.
Yani hem Roma İmparatoru’nun, hem de
Papa’nın insan olduğunu, ikisinin birbiri
üzerine üstünlüğü olmadığını, çünkü iki
tarafın da gücünü ve otoritesini doğrudan
Tanrı’dan aldığını belirtmektedir.

1623

Nouveau Cynée

Siyasal bütünleşme modelini önermiştir.
Örneğin, Venedik de bir meclis
kurulmasını, bu meclisin Avrupalı
hükümdarların elçilerinden oluşmasını ve
kurulacak Mecliste devletlerin
anlaşmazlıklarının tartışılması konularını
ele almıştır.

1625

Savaş ve Barış
Hukuku

Devletler aynı bireyler gibi hukuka bağlı
olmalıdır. Hukukun kaynağı ise toplum
halinde yaşama ihtiyacıdır.

Anılar

Avrupa’da barış ve düzen için bir
federasyon kurulmasını önermiştir. Bu
federasyon önerisine Rusya ve Osmanlı
dahil edilmemiş böylelikle coğrafi sınırlar
belirlenmiş. Birliğin temelini ise serbest
ticaret ve Hıristiyanlığa dayamaktaydı.

1638

Devletler arası sorunları çözme adına,
Avrupa devletlerinin temsilcilerinden
oluşan bir kurum oluşturma önerisinde
bulunmuştur. Barış ve düzenin tesisi adına
devletler atayacakları delegeler ile
24 maddelik Proje
“devletler meclisi”/”parlamento” gibi genel
bir “diyet meclisi” kurmalıydılar. Penn’in
ölümünden 200 yıl sonra Milletler
Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler
kurulmuştur.
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Abbé de
Saint-Pierre

JeanJacques
Rousseau

1713

18. yy.

Emmanuel
Kant

Avrupa için
Sürekli Barış
Projesi

Hristiyan devletler arasında barış
sağlanmalı amacını dile getirmiş ve
uluslararası bir senato/devletler meclisi
kurulması yönünde öneride bulunmuştur.

Sürekli Barış
Projesi

Abbé de Saint-Pierre’den etkilenmiştir.
Avrupa Konfederasyonu kurulmasını
önermiştir. Bu Konfederasyon genel olmalı
ve tüm devletleri kapsamalı. Adalet Divanı
kurulmalı, kanun ve hükümler belirlenmeli
ve gerekirse üyeleri hizaya getirmek için
silahlı bir güç kurulmalıdır. Diyet meclisi
için delege seçimleri yapılmalıdır.
Rousseau bu konfederasyona “Avrupa
Cumhuriyeti” demekte ve Türkleri bunun
dışında bırakmaktadır.

Ebedi Barış

Avrupa’da barışın tesis edilmesi için
Federasyon kurulması yönünde öneride
bulunmuştur. Diğer düşünürlerden ayrılan
noktası ise, üyelik için yönetimlerin halk
iradesine bağlı olma koşulunun
getirilmesidir.

19. yy. ile birlikte dünya ekonomisi gelişmiş, kapitalist ekonomi dönemine girilmiştir.
Güneyden kuzeye olan siyasi etki, kuzeyden güneye doğru olmuştur.

1814

Avrupa
Toplumunun
Yeniden
Örgütlenmesi

Avrupa Birleşik Devletleri projesi
önerilmiş ve Almanya bu projenin dışında
tutulmuştur.

Eduard
Herriot

1930

Avrupa

Avrupa devletlerin, Milletler Cemiyeti
içinde Gümrük Birliği (GB) temelli bir
Konfederasyon kurma önerisini getirmiştir.

Jean
Monnet

1940

Saint
Simon

Victor
Hugo

Altiero
Spinelli

Fransa-İngiltere Birliği önerisi yapılmıştır.
Dedeoğlu’nun eserinde en tutarlı öngörüde
bulunan kişi olarak tanımlama yapılmıştır.

1848

Örneğin Victor Hugo, insani değerler
üzerine inşa edilmiş bir “Avrupa Birleşik
Devletleri” hayal etmiştir.
Federalizmi Avrupa hastalıkları için bir
deva olarak görmüştür.
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Kaynak: (Dedeoğlu, 1996: 61-71; Wikipedia, 2011; Velidedeoğlu, 2011: 82-85; European
Union, 2011’den yararlanılarak düzenlenmiştir)
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Tablo 1.1’de görüldüğü gibi birçok düşünür, devlet adamı ve din adamı siyasi,
ekonomik ve dini nedenlerle Avrupa’da böyle bir Birlik kurulmasını savunmuşlardır. Örneğin,
Müslüman/Türk korkusundan dolayı gerçekleşen bütünleşme çabaları ve gerçekleşen ortak
hareketler (Örneğin: Haçlı seferleri; 1453’te İstanbul’un Türklerin eline geçmesi sonrası
1464’de Bohemia’nın Hussite Kralı George of Podebrady’nin Türklere karşı Hıristiyan Birliği
oluşturma teklifi gibi) (Dumitru, 2011); Avrupa mezhep farklılığından dolayı ortaya çıkan
bütünleşme çabaları; feodalitenin yıkılması ile birlikte büyük imparatorluklar arasındaki güç
mücadelesi ve sonrasında oluşan birleşme fikirleri; liberalizm ve ekonomik faaliyetlerin
sınırları aşması ve sosyalizm eksenli bütünleşme adımları vb.
Avrupa’da o zamana kadar görülmemiş boyutlarda büyük yıkımlara yol açan İkinci
Dünya Savaşı, bütünleşme yönündeki barışçıl içerikli çalışmalara yeniden ivme kazandırmıştır.
İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in 19 Eylül 1946’da Zürih’te yaptığı ünlü konuşmasında
Fransız-Alman iş birliğinin temel bir zorunluluk olduğuna dikkat çekmiş ve “Avrupa Birleşik
Devletleri”nin oluşturulması için çağrıda bulunmuştu. Ancak Churchill’e göre, Birleşik Krallık
bu bütünleşme hareketinin dışında kalacak, sadece bütünleşme hareketine destek sağlayacaktı.

1.2. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’ndan Avrupa Topluluklarına
İkinci Dünya Savaşı sonrası harap durumda bulunan Avrupa’yı yeni savaşlardan
korumak, bölge güvenliğini ve refahı sağlamak bir otoritenin hayata geçirilebilmesi ile
gerçekleşebilirdi. Bu noktadan hareketle savaşın temel etmenlerinden biri olan kömür-çeliğin
kontrol altına alınması amaçlandı. Bu bağlamda, Fransa Dışişleri Bakanı Schuman, 9 Mayıs
1950 tarihinde (“Avrupa Günü” olarak da kutlanmaktadır) “Schuman Planı”nı açıkladı.
Böylelikle AB’ye giden yolun ilk temelleri de atılmış oldu.
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile Avrupa Toplulukları (AT) arası
dönemdeki temel olaylar, tarih sırasına göre aşağıdaki gibi gelişmiştir:
18 Nisan 1951: Paris’te altı ülke (Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve
Lüksemburg) arasında Paris Antlaşması imzalandı ve AKÇT kuruldu. (Bu antlaşma, genel
çerçeveden ana noktalar itibarıyla değerlendirilecek olunursa; antlaşmanın amacı, Almanya ile
Fransa arasında meydana gelebilecek olası bir savaşı engellemek; Almanya-Fransa’nın kömürçelik sektörünün işletilmesi; bağımsız bir otoritenin kurulması ve yetkilerin devredilmesi; arzu
eden diğer Avrupa ülkelerinin bu teşkilata katılabilmesi olmuştur).
27 Mayıs 1952’de altı ülke, Paris’te “Avrupa Savunma Topluluğu” antlaşmasını
imzalamışlardır ve “Avrupa Savunma Bütünleşmesi” yolundaki ilk adım atılmıştır. Bu
antlaşmanın temeli ise Plevenen Planı’na dayanmaktadır. 1950 yılında Fransa Başbakanı René
Pleven’in adını taşıyan plana göre; Sovyet tehdidi ve Batı Almanya’nın yeniden
silahlandırılması sorunlarına karşı bir Avrupa ordusunun kurulması önerilmiştir. Ancak, 1954
Ağustos ayında Fransız Ulusal Meclisi’nde Avrupa Savunma Topluluğu Antlaşması’nın
onaylanmasının reddedilmesiyle birilikte, atılan bu adım da başarısız olmuştur (Kantörün,
2011).

12

1 Haziran 1955’de altı ülkenin katılımı ile Messina Konferansı gerçekleştirilmiştir.
Alınan karar doğrultusunda Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi
Topluluğu’nun (EURATOM) kurulması için çalışmalara başlanacaktır.
25 Mart 1957’de Roma Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte EURATOM ve AET
kuruldu. Amaç; AKÇT’den elde edilen kazanımların ve başarıların diğer sektörlere
aktarılmasıdır (yayılım etkisi-spill over effect).
EURATOM ile Topluluğun barışçıl amaçları için atom enerjisi, sanayi ve enerji üretim
alanlarında kullanılması amaçlanmıştır (Karluk, 2007: 12).
AET ile Avrupa’nın siyasal bütünlüğe ulaşması hedeflenmiş olup, bu bağlamda
ekonomik dengenin sağlanması için üye devletler arasında mal-hizmet-sermaye-emeğin
serbestçe dolaştığı bir ortak pazar ve GB’nin kurulması planlanmıştır. Zira AET’nin Roma
Antlaşması’nın 2. maddesinde de belirtildiği gibi: “Topluluğun görevi, ortak pazarın kurulması
ve üye ülkelerin ekonomik politikalarının giderek yaklaştırılması suretiyle, Topluluğun bütünü
içinde ekonomik etkinliklerin uyumlu olarak gelişmesini, sürekli ve dengeli bir yayılmayı, artan
bir istikrarı, yaşam düzeyinin hızla yükseltilmesini ve birleştirdiği devletler arasında daha sıkı
ilişkileri gerçekleştirmektir” (Legalisplatform, 2011).
De Gaulle, esnek bir yapıya sahip hükûmetler arası bir Topluluk kurmayı
amaçlamaktaydı. Bu amaçla, 1961 yılında Fransa’nın Kopenhag Büyükelçisi Christian
Fouchet, Avrupa’da dış politika alanında iş birliğinin ilkelerini belirlemek için çalışmalara
başlamıştır. 2 Kasım 1961 yılında birinci Fouchet planı komisyona sunulmuş, müzakereler
devam ettiği sırada da ikinci Fouchet planı taslağı komisyona sunulmuştur. Ancak iki planda
onaylanmamış ve başarısız olmuştur. Başarısız olmasının sebepleri ise hükûmetler arası bir
sistemin öngörülmesi, NATO’ya atıf yapılmaması (ki üye devletler kendi güvenlikleri için
NATO da yer almayı istemekteydiler) ve savunma konusunun siyasi konular altında
işlenmesidir (Efe, 2010: 42-44).
8 Nisan 1965: Füzyon Antlaşması imzalandı ve 1 Temmuz 1967’de de yürürlüğe girdi.
Bu antlaşma ile AKÇT-EURATOM-AET tek isim altında toplandı ve Avrupa Toplulukları
(AT) adını aldı. Üç topluluğa ait bulunan üç farklı yürütme organları ve karar organları
birleştirilmiş, birer tane Komisyon, Parlamento ve Konsey kurulmuş, ayrıca bütçe tek kalem
altında toplanmıştır.
Bu üç topluluk yasal açıdan farklı, siyasi açıdan ise tek bir kuruluştur. AT’nin diğer
kurum ve kuruluşlardan ayıran temel farklılık devletlerin egemenlik haklarının bir üst otoriteye
devretmeleridir. Bu özelliği ile dünyada AT, yani Avrupa Birliği (AB) tektir (Karluk, 2007:
12).

1.3. Avrupa Topluluklarından Avrupa Birliği’ne
Avrupa Topluluklarının Avrupa Birliği’ne dönüşümü bir noktada artık zorunluydu.
1989 yılında Orta ve Doğu Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmeler sonucu SSCB ve Doğu
Bloku’nun dağılması, İkinci Dünya Savaşı akabinde ikiye bölünmüş olan Almanya’nın
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birleşmesi ve Tek/Ortak Pazarın gerçekleştirilme hedefi bu dönüşümün temel hedefleri arasında
sayılabilir.
1 Temmuz 1968 tarihinde Gümrük Birliği, Roma Antlaşması’nda belirtilen tarihten bir
buçuk yıl önce kurulmuştur.
1969 yılında yapılan Zirvede, Lüksemburg Başbakanı Pierre Werner’den Avrupa
bütünleştirme doğrultusunda derinleştirmeye yönelik “Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)”
hakkında bir rapor hazırlanması istendi. 1970 Ekim ayında sunulan rapor, yedi aşamalı, on yılı
kapsayan bir plan sundu. 19-20 Ekim 1972’deki Paris Zirvesi’nde EPB’in 1980 de yürürlüğe
girmesi çağrısında bulunuldu. Ancak, 1970’lerde meydana gelen ekonomik durgunluk, yüksek
enflasyon ve artan ekonomik farklılık ile birlikte öngörülen 1980 hedefi anlamsızlaştı, plan
başarısız oldu (Dinan, 2005: 425,426).
Roma Antlaşması sonrası kaydedilen gelişmeler ve iktisadi kazanımlardan hareketle
kurulan bu iş birliğini genişletme ve derinleştirmek istenmiştir. Bu bağlamda 1970 yılında
“Avrupa Siyasal İşbirliği Antlaşması (ASİA)” imzalanmıştır. ASİA, Ortak Dışişleri ve
Güvenlik Politikası’nın temelini oluşturmaktadır. ASİA’da üye devletlerin dışişleri bakanları
düzenli olarak toplanmakta, kararlar almakta ama bu kararların bağlayıcı yönü
bulunmamaktaydı. Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht Antlaşması-ABA) ile birlikte
ASİA’nın varlığı sona ermiş ve yerini “Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası” almıştır.
Yapılmak istenen ve karşılaşılan zorluklar bir yerde üye devletlere bütünleşmenin çok
da hızlı gerçekleşmeyeceği sinyallerini vermekteydi. Karşılaşılan her bir problem, yeni bir
çözüm mekanizmasını bir anlamda AB’ye giden farklı bir yolu daha keşfetmelerine sebep
oluyordu.
1970’lerde ilk genişleme dalgası gerçekleşti. 1973 yılında İngiltere, Danimarka ve
İrlanda topluluklara üye oldu. Aynı yıl Dünya Petrol Krizi meydana gelmiş ve dünya genelinde
ekonomik durgunluk ve daralmaya neden olmuştur. Buda ülkeleri korumacı politikaları
uygulamaya sevk etmiştir. Bu sebeple de Gümrük Birliği aşamasından Ortak Pazar aşamasına
geçilememiştir.
1976 yılında Leo Tindemans’ın hazırlamış olduğu “Tindemans Raporu” açıklanmıştır.
Rapor Avrupa düşüncesi fikrinde bir uzaklaşma olduğunu, topluluk yapısında dengesizliklerin
bulunduğunu, ayrıca GB başarısı sonrası politikaların da bütünleştirilmesi gerektiğini ve
topluluk kurumlarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Rapor, 29-30 Kasım
1976 La Haye toplantısında Avrupa Toplulukları Konseyi’nce yayınlanan bir bildiri ile
belirtilen görüşlerin tamamına katıldıklarını beyan etmişlerdir (Karluk, 2007: 15).
1979 yılında Avrupa Parlamentosu’nda “Kanguru Grubu” oluşmuştur. Bu grup, farklı
üyelerden müteşekkil olup, AB ideallerine bağlı ve piyasa bütünleşmesini savunan üyelerden
meydana gelmekteydi. Ticaretin önündeki engellerin aşılmasını yani tek pazarın
oluşturulmasını istemekte ve desteklemekteydiler (Dinan, 2005: 72).
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Bütünleşme sürecine ivme kazandırmak, problemlerin üstesinden gelmek için
Komisyon 1985 yılında Beyaz Kitap’ı yayınlamıştır. Rapor, 282 yasa teklifini ve bu yasaların
yürürlüğe girişleri ile ilgili takvimi içermektedir. Bahsi geçen yasalar yürürlüğe girmesiyle
birlikte üye ülkeler arasında var olan ve ulusal pazarların bütünleşmesi önünde engel teşkil eden
ticari engellerin kaldırılması hedeflenmiştir. Burada amaçlanan üye ülkeleri kapsayan tek bir
pazarın oluşturulmasıdır (DTM, 2011). Bu amaçla Avrupa Tek Senedi (ATS) 17 ve 28 Şubat
1986'da imzalanmış ve Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ATS ile getirilen
değişiklikler kısaca sıralanacak olunacaksa: “Avrupa Toplulukları” ismi “Avrupa Topluluğu”
olarak değiştirildi; 1992 sonuna kadar “tek/ortak pazarın” kurulması kararlaştırıldı; Sosyal
Politika, Ekonomik ve Sosyal Uyum, Çevre, Teknolojik Araştırma ve Geliştirme gibi yeni
politika alanlarında yetki Topluluğa verildi ve kurumlara ilişkin bazı değişiklik ve
düzenlemelere gidilmiştir.
1988 yılında AET ile COMECON (Council for Mutual Economic Assistance- Karşılıklı
Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) arasında ortak bildirge imzalanmış ve böylelikle, söz konusu
ülkelerin AB ile olacak olan diplomatik ilişkilerin önü açılmıştır (Kahraman, 2003: 359).
28-29 Haziran 1988 yılında Hannover Zirvesi’nde aşamalı olarak bir ekonomik ve
parasal birlik oluşturmak hedeflenmiş, bu amaçla “Çalışma Komitesi”ne görev verilmiştir.
Çalışma komitesi “Delors Raporu” olarak da bilinen “Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik ve
Parasal Birlik Kurma Konusunda Rapor”u yayınlamıştır. Werner Raporu’ndan sonra Delors
Raporu, Avrupa’da ekonomik ve parasal birliğin gerçekleştirilmesine yönelik ikinci önemli
teşebbüs olarak bilinmektedir. 26-27 Haziran 1989 Madrid Zirve’sinde de Delors Rapor’u
onaylanmıştır. (Karluk-Tonus, 2011). Rapor’da euro (€)’ya geçiş için üç aşamalı bir program
düzenlenmiştir. Bu aşamalar:
1 Temmuz 1990: Birinci Aşama
-

Sermaye işlemlerinin serbest dolaşımı,

-

Merkez Bankalarının yakın iş birliği içerisinde olmasını,

-

Avrupa Para Birimi (European Currency Unit-ECU)’nin serbest kullanımını ve

-

Ekonomik uyum sürecinin gerçekleştirilmesini içermektedir.

1 Ocak 1994: İkinci Aşama
- Avrupa Para Enstitüsü (şimdi Avrupa Merkez Bankası olarak anılmaktadır) merkez
bankaları tarafından kamu sektörüne temin edilen kredilerin yasaklanması,
-

Para politikalarına koordinasyonun sağlanması,

-

Ekonomik uyumun güçlendirilmesi ve

-

Avrupa Merkez Bankaları sisteminin oluşturulmasını içermektedir.
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1997 yılında “İstikrar ve Büyüme Paktı (The Stability and Growth Pact)” kabul edildi.
Tek paraya geçilmesiyle birlikte üye ülkelerin bütçe disiplini yönünde gösterdikleri çabaları
sürdürmelerini sağlamayı amaçlayan Pakta göre:
Maliye politikaları birbirleri ile uyumlu olması ve Üye ülkelerin bütçe açıkları yıllık
bütçe açıklarının GSYİH’lerinin %3, kamu borçlarının ise üye ülkelerinin yıllık gelirlerinden
%60’ından fazla olmamasıdır.
İlerleyen süreçte 1998 yılında Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Avrupa Merkez
Bankaları Sistemi (AMBS) kurulmuştur.
1 Ocak 1999: Üçüncü Aşama
-

Kur değişim oranları sabitlenmesi,

-

€’nun tanıtılması,

- Para politikaları tek bir merkezden yani Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’nden
yönetilmesi,
-

Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM II) uygulanmaya başlanması ve

-

The Stability and Growth Pact’in (İstikrar ve Büyüme Paktı) yürürlüğe girmesidir.

10 Aralık 1991 yılında ABA imzalanmış, 1 Kasım 1993 yılında da yürürlüğe girmiştir.
Avrupa Birliği kavramı kullanılmaya başlamıştır. ABA, AB için dönüm noktası olarak
nitelendirmektedir. Üç sütunlu bir yapıya sahip olan AB aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Ancak
bu üç sütunlu yapı Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte geçerliliğini yitirmiştir.
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Şekil 1.1: Avrupa Birliğ’nin Üç Sütunlu Yapısı

Kaynak: (Nicholas Moussis, 2004: 29’dan yararlanılarak düzenlenmiştir)
Antlaşmada yer alan sosyal politikalar bölümüne İngiltere taraf olmaması tartışmalara
neden olmuştur bunun altında yatan sebep İngiltere’nin Anglosakson* yapıya sahip olması ve
Thatcher politikalarının burada belirleyici bir rol oynamış olmasıdır.

Anglosakson Kapitalizminde, devlet işsizliği önlemek için özel bir çaba harcamaz. Çünkü Anglosakson’un
temelinde bireysel başarı vardır. Bu sebeple de fakirlik, işsizlik gibi sorunlardan bireyin kendisi sorumludur
(Dağcı, 2005: 38).
*
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Uygulamalar

18

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa Birliği fikrinin temellerinin Antik Yunan’a dayandığını, savaştan
çıkan ülkelerin hangi aşamalardan geçerek Avrupa Birliği olduğu öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa toplulukları ismi hangi anlaşma ile Avrupa Topluluğu ismini almıştır?
a) Füzyon Antlaşması
b) Paris Antlaşması
c) Maastricht Antlaşması
d) Avrupa Tek Senedi
e) Avrupa Siyasal İşbirliği Antlaşması
2) Delors Raporu ile aşamalı bir şekilde ekonomik ve parasal birliği kurma amacı
hedeflenmiştir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

3) 1997 yılında kabul edilen İstikrar ve Büyüme Paktı’na göre, üye ülkelerin bütçe
açıkları yıllık bütçe açıklarının GSYİH’lerinin %….., kamu borçlarının ise üye ülkelerinin
yıllık gelirlerinin %…….ından fazla olmayacaktır.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşlukları doldurunuz.
4) Aşağıdaki ülkelerden hangisi kurucu ülkelerden (altılılar) biri değildir?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Hollanda
d) Lüksemburg
e) Belçika
5) 8 Nisan 1965 tarihinde imzalanan Füzyon Antlaşması ile EURATOM ve AET
kurulmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar
1)d, 2) Doğru, 3) %3, %60, 4) b, 5) Yanlış
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2. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YASAL ÇERÇEVESİ VE İŞLEYİŞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Avrupa Birliği’nin yasal çerçevesi ve işleyişi, yapılan antlaşmalar, karar alma
mekanizması ve Avrupa Birliği’nde yetki devri konuları incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Lizbon Antlaşması, karar alma mekanizmasında ne gibi yenilikler sunmuştur?

2. Avrupa Birliği’nin mevcut bir anayasası var mıdır? Varsa temel niteliklerini
açıklayınız.
3.

Hangi antlaşma ile Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avrupa Birliği’nin Yasal
Çerçevesi

Avrupa Birliğini, Birlik yapan
antlaşmaların neden - sonuç
ilişkisinde kavrama

Okuyarak, Fikir
Yürüterek, Araştırarak.

Avrupa Birliği’nin
İşleyişi

Karar alma prosedürlerinin Birlik
içinde nasıl gerçekleştiğini
kavrama

Okuyarak, Fikir
Yürüterek, Araştırarak,
Tartışarak

Avrupa Birliği Yetki
Antlaşmalar nezdinde Birliğin
Devri ve Sorumlu Olduğu hangi alanlarda daha fazla söz
Alanlar
sahibi olduğunu kavrama

Okuyarak, Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Avrupa Para Sistemi: Parasal Birliğin ilk adımı olup, 1979 yılında İngiltere
dışıındaki ülkelerin katılımıyla kurulmuştur.
 Subsidiarite Prensibi: Avrupa Birliği Antlaşması ile getirilmiş olan bu kavram
mevcut sorunun en küçük otorite mercilerince halledilmesidir. Bir diğer ifade ile merkezî
yönetim yerine yerel yönetim ön plana çıkar.
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Giriş
AB’nin yasal çerçevesi, birincil (kurucu antlaşmalar, tadil antlaşmalar ve katılım
antlaşmaları) ve ikincil kaynaklardan (tüzük, yönerge, karar, tavsiye ve görüş) oluşmaktadır.
Paris ve Roma Antlaşmalarından sonra imzalanan antlaşmalar, mevcut ve ihtiyaç duyulan
eksiklikleri gidermeye yönelik olmuştur. Lizbon Antlaşması’yla da AB’nin yasal çerçevesi
tekrar çizilmiştir.
AB’nin derinleşme ve genişlemesiyle birlikte, karar alma ve hukuksal düzenlemelerde
değişiklikler olmuş ve düzenlemelere gidilmiştir. AB’nin işleyişi ya da karar alma konusu,
Avrupa Tek Senedi ve AB Antlaşması ile nitelik kazanmıştır. AB işleyiş mekanizmalarında İş
Birliği, Danışma, Onay ve Ortak Karar Alma yöntemleri geliştirilmiştir.
Bu kapsamda, AB’nin yasal çerçevesi ayrıntılı olarak incelenerek, AB’nin işleyişi ve
işleyiş sürecinde uygulanan yöntemler analiz edilmiştir.
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2. Avrupa Birliği’nin Yasal Çerçevesi ve İşleyişi
AB nezdinde imzalanan antlaşmalar AB’nin yasal çerçevesini oluşturmaktadır. Yasal
çerçeveyi belirleyen kaynaklar birincil ve ikincil kaynaklardan müteşekkildir. Birincil
kaynaklar kurucu antlaşmalar, tadil antlaşmalar ve katılım antlaşmalarından oluşmaktadır.
İkincil kaynaklar ise tüzük, yönerge, karar, tavsiye ve görüşten oluşmaktadır. Bu bölümde
birincil kaynaklar üzerinde durulacaktır.
İmzalanan antlaşmaların temel özellikleri şunlardır: Üye devletlerin hukuklarından
üstün olup, iç hukuka aktarılır ve doğrudan yürürlüğe girmeleri; imzalanan antlaşmaların
yasama faaliyeti değil, devletler arası yapılan bir sözleşme olmaları (uluslarüstüdürler);
egemenlikten kaynaklanan bazı hakların tesliminin söz konusu olması (Bozkurt-Özcan-Köktaş,
2008: 162,163).
AB’nin karar alma mekanizması antlaşmalar çerçevesince belirlenmiştir ve bazı yönleri
itibarıyla ulusal hukuktan farklılık arz etmektedir.

2.1. Yasal Çerçevesi
Birliğin imzalamış olduğu antlaşmalar yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. İlk imzalanan
Paris (1951) ve Roma (1957) antlaşmalarından sonra imzalanan antlaşmalar mevcut olan
eksiklikleri kapamaya ve ihtiyaca bağlı olarak eksiklikleri gidermeye yöneliktir. En son Lizbon
Antlaşması ile AB’nin yasal çerçevesi tekrar çizilmiştir.

2.1.1. Roma Antlaşması (Avrupa Topluluğu’nu Kuran Antlaşma)
Batı Almanya, Fransa, İtalya ve BENELÜKS (Belçika, Lüksemburg ve Hollanda)
ülkeleri tarafından Roma’da, 25 Mart 1957 de imzalanmış ve 1 Ocak 1958 de yürürlüğe
girmiştir. Roma Antlaşması ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ve Avrupa
Ekonomik Topluluğu meydana gelmiştir. AKÇT ve EURATOM antlaşmaları sektörel nitelikli,
AET ise geneldir.
Roma antlaşması ile yeni organlar tanıtılmış ve böylelikle, kurum uluslarüstü bir nitelik
kazanmıştır. Topluluğun temel organları olan Konsey, Komisyon, Parlamento ve Adalet Divanı
ile karar alma mekanizmaları da oluşturulmuştur. Diğer taraftan, politikaların hayata
geçirilmesi, üye ülkeler arasında entegrasyonun geliştirilmesi ve ekonomik büyümede kaynak
tedariğini kolaylaştırmaya yönelik olarak birtakım kurumsal yapılar da oluşturulmuştur
(örneğin, Avrupa Yatırım Bankası). Ayrıca, Avrupa Sosyal Fonu gibi fonlarda yine bu antlaşma
ile tanımlanmıştır (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 20-22). Roma Antlaşması’nda nihai hedefi
sadece ekonomik değildir. Nitekim Antlaşmanın 2. maddesinde de belirtildiği gibi “Topluluğun
amacı, ortak bir pazarın kurulması ve üye devletlerin ekonomik politikalarının giderek
yaklaştırılması yoluyla Topluluğun bütünü içinde ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir şekilde
geliştirilmesini, sürekli ve dengeli bir büyümeyi, daha fazla istikrarı, yaşam standardının hızla
yükselmesini ve Topluluğun bir araya getirdiği devletler arasında daha sıkı ilişkilerin
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kurulmasını sağlamaktır”. Bu amaçla öncelikle ekonomik ilerlemenin önündeki engeller
kaldırılmak istenmiştir.
Orjinal metinde Ortak Pazar’ın oluşturulmasına yönelik hükümler bulunmaktadır. Bu
amaçla ilk olarak malların serbest dolaşımının sağlanması için üye ülkeler arası birtakım ticareti
engelleyen kısıtların kaldırılması (miktar kısıtlamaları, gümrük tarifeleri vb.) ve üçüncü
ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi benimsenmesiyle Gümrük Birliği’nin (GB) oluşturulması
hedeflenmiştir.* Dört serbestiden mal, hizmet, kişi ve sermayenin tam serbest dolaşımı için, üye
ülkelerin bu konulardaki mevzuat ve politikalarının uyumlaştırılmasını öngören maddeler
bulunmaktadır. Ortak Pazar’ın kurulmasının yanı sıra başta Ortak Tarım Politikası (OTP)
olmak üzere, diğer ortak politikaları da belirlemiştir. Orijinal metinde sadece tarım ve ulaştırma
alanlarında ortak bir politika belirlenmiştir. (İKV, 2011).
ATS, AB ve Nice ile yapılan değişiklikler sonrası Roma Antlaşması altı bölümden
oluşmakta ve antlaşmanın genel çerçevesi şu şekli almıştır (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 1821):
Birinci Bölüm: İlkeler (1-16.md)
Amaç, hedef ve Topluluk faaliyetlerinin kapsadığı alanın çerçevesi belirtilmiştir. Ayrıca
Topluluk, bir ortak Pazar ile ekonomik ve parasal birlik kuracaktır amacı bulunmaktadır.
İkinci Bölüm: Birlik vatandaşlığı (17-22.md)
Bu bölümde AB vatandaşlığı kavramına yer verilmiştir.
Üçüncü Bölüm: Topluluk politikaları (23-181.md.)
Toplamda 21 başlık bulunmakta ve Topluluk ortak politikaları meydana getirilmiştir.
Bu başlık altındaki 23. md.-31. md. arası malların serbest dolaşımı konusu, 32. md.-38.
md. arası tarım politikası konusu, 39. md.-42. md. arası yerleşme hakkı, 49. md.-55. md. arası
hizmetlerin serbest dolaşımı, 56. md.-60. md. arası sermayenin serbest dolaşımı, 61. md.-69.
md. vize, iltica, göç ve kişilerin serbest dolaşımı, 70. md-80. md. arası ortak taşıma politikaları,
81. md.-97. md. rekabet, vergilendirme konusuna ilişkindir.
Dördüncü bölüm: Denizaşırı ülke ve toprakların ortaklığı
Üçüncü ülkeler ile yapılacak antlaşmaların koşullarını içermektedir.
Beşinci bölüm: Topluluk organları

Roma Antlaşması, Kısım 2, 1. Başlık, 9. md./1: “Topluluk, mal ticaretinin tümünü kapsayan ve üye devletler
arasında ithalat ve ihracattaki gümrük vergileri ile eş etkili bütün yükümlerin yasaklanmasına ve üçüncü ülkelerle
ilişkilerde ortak bir gümrük tarifesinin kabulüne dayanan bir gümrük birliği temeli üzerine kurulmuştur.”
Serbest dolaşım ile ilgili, bkz. Roma Antlaşması Kısım 2, Başlık 1 ve Başlık 3.
*
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Organların kuruluş ve çalışması hakkındaki çerçeveyi ortaya koymaktadır.
Altıncı bölüm: Genel ve nihai hükümler
Ekler

2.1.2. Avrupa Tek Senedi
17 Şubat 1986 tarihinde Lüksemburg’da, 28 Şubat 1986’da da Lahey’de imzalanmıştır.
1 Temmuz 1987’de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi (ATS) ile 31 Aralık 1992’de Topluluk
iç pazarının tamamlanması öngörülmüştür. ATS ile Avrupa Topluluklarını kuran antlaşmaların
ilk kapsamlı düzenlemesi yapılmıştır.
Senet denmesinin sebebi “antlaşma” kelimesi ile oluşabilecek ihtilafların önüne
geçmektir. ATS’nin getirmiş olduğu en büyük yenilik, Konsey’in karar alma sürecindeki
sıkışıklığı kaldırması ve Tek Pazar mevzuatının yürürlüğe girmesini kolaylaştırmasıdır. (Dinan,
2008: 255,266). Tek Senet ile (Dinan, 2005a: 190,191):
- Ekonomik ve parasal birlik için zemin hazırlanmıştır, ayrıca
- Ekonomik ve sosyal uyumun artması,
- Ortak bir bilim ve teknoloji politikasının oluşturulması,
- Avrupa Para Sistemi’nin geliştirilmesi,
- Avrupa sosyal boyutunun oluşturulması,
- Çevre konusunda eş güdümlü hareket edilmesi planlanmıştır.
Karar alma konusunda ise tek Pazar ile ilgili mevzuatın büyük bir kısmı, nitelikli
çoğunlukla karar alınma konusunda yenilik getirilmiştir. Ayrıca, ATS ile AP’nin yasama yetkisi
iş birliği prosedürü ile arttırılmıştır. ATS ile altı alanda hedefler belirlenmiştir (Karluk, 2007:
49):
- Sınırların serbest ticaret için kaldırılması. Mal, hizmet ve sermayenin serbest
dolaşımının sağlanması,
-

Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin oluşturulması,

-

Çevrenin korunması,

-

İşçilerin sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi,

-

Araştırma ve teknolojik gelişmenin hızlandırılması,

-

Ekonomik ve parasal birliğin sağlanması.
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2.1.3. Maastricht (Avrupa Birliği) Antlaşması
7 Şubat 1992’de imzalanmış, 1 Kasım 1993’te yürürlüğe girmiştir. Bu Antlaşma ile
Avrupa siyasi bütünleşmesinin yolu açılmış ve bütünleşme süreci yeni bir döneme geçmiştir.
Antlaşma ile “Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması”, “Avrupa Topluluğu Kurucu
Antlaşması” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca var olan topluluğa ek olarak “Avrupa Birliği”
adında yeni bir birlik kurulmuştur.
İktisadi amaçlı Avrupa Topluluğu alanına ek olarak iki yeni alan daha oluşturulmuştur:
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Adalet ve İçişleri (Cezai Konularda Polis ve Adli İşbirliği).
Böylece, Birlik üç sütunlu bir yapıya sahip olmuştur.
Avrupa Birliği Antlaşması (ABA), sosyal ve ekonomik ilerlemeyi hızlandıran ve
güçlendiren üç ilke üzerine inşaa edilmiştir. Bunlar serbest piyasa ekonomisi (rekabete
dayanır), kamu maliyesinin sağlıklı yürütülmesi ve subsidiarite (yerindenlik) prensibi* (Karluk,
2007: 70). Ayrıca, antlaşmada Avrupa vatandaşlığı ile ilgili maddeyle, vatandaşlarının
oylamaya daha etkin katılması, Birliğin benimsenmesi ve aidiyet duygusunun arttırılması
amaçlanmıştır.
ABA ile EPB (Ekonomik ve Parasal Birlik)’nin ikinci aşamasına geçiş tarihi olarak 1
Ocak 1994 tarihi belirlenmiştir. ABA’nda EPB’in aşamaları, bu aşamalarda izlenecek
ekonomik ve parasal politikalar ve bu politikaların uygulanması için gerekli olan kurumsal
değişiklikler açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile üye ülkeler arasındaki
farklılıkların giderilmesi için bazı makro büyüklükler açısından “Maastricht Kriterleri” olarak
adlandırılan yakınlaşma kriterleri tespit edilmiş ve bunlara uyulmaması durumunda
uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Ayrıca üye devletler Merkez Bankalarını aşamalı olarak
bağımsız hâle getirilmesi için yasal değişiklikler yapılmalıdırlar. Maastricht Kriterleri şunlardır
(AGBS, 2011a):
- Her üyenin yıllık ortalama enflasyon oranı, fiyat artışı en düşük üç üye devletin
yıllık enflasyon oranı ortalamasını en fazla 1.5 puan geçebilecektir.
- Üye devletlerin planlanan ya da fiili kamu açıklarının gayrisafi yurtiçi hasılalarına
oranının yüzde 3’ü aşmaması gerekmektedir.
- Üye devletlerin planlanan ya da fiili kamu borç stoklarının, gayrisafi yurtiçi
hasılalarına oranının yüzde 60’ı geçmemesi zorunludur.

ABA’nın 5. maddesi (eski 3b); “Topluluk bu Antlaşma ile kendisine tanınan yetki ve hedeflerle sınırlı olarak
faaliyet gösterir. Kendi münhasır yetkisine girmeyen alanlarda ise Topluluk, subsidiarite ilkesine uygun olarak ve
söz konusu faaliyetin hedefleri üye devletler tarafından tatminkâr bir ölçüde gerçekleştirilemeyeceği ve dolayısıyla
öngörülen faaliyetin boyutları ile etkileri Topluluk seviyesinde daha iyi gerçekleştirilebileceği ölçüde müdahalede
bulunur. Topluluk faaliyeti, bu Antlaşma hedeflerine erişmek için gerekli olan sınırı aşamaz”.
Subsidiarite prensibi: ABA çerçevesince bu kavram şu şekilde yorumlanmaktadır. Söz konusu tasarruf üye
devletler tarafından yapılacak ise, mümkün olduğu kadar yönetimin en alt kademeleri tarafından yapılacak icraatla
belirlenen hedefe ulaşılması sağlanmalıdır. Eğer halk icraatta bulunamayacaksa, en alt kademe devreye girer
(Bozkurt-Özcan, 2011: 8).
*
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Her üye devlet, fiyat istikrarı bakımından en iyi sonucu sağlayan üç üye devletin
ortalama nominal uzun vadeli faiz oranını en fazla 2 puan aşabilecektir.
Üye devletlerin ulusal paraları, Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasının izin verdiği
“normal” dalgalanma marjı içinde kalmalıdır.

2.1.4. Amsterdam Antlaşması
17 Haziran 1997’de imzalanan Amsterdam Antlaşması, 1 Mayıs 1999’da yürürlüğe
girmiştir.
Antlaşmanın amacı, vatandaşların azalan ilgisini çekme ve şüphelerini gidermek için
AB’yi daha anlaşılır ve ilgi çekici yapmak, ayrıca doğuya doğru genişlemenin karşısındaki
zorlukları azaltmaktır. Ancak antlaşma, dönemin şartlarından dolayı beklenen başarıyı
sağlayamamıştır. Kilit nitelikteki kurumsal sorunlar çözülememiştir. Antlaşma ile ilgili
getirilen temel eleştiriler (Dinan, 2005a: 57-60):
-

Metin dili ve uzunluğu ve

-

Metinde antlaşmalara ithafen çok sayıda referansın olmasıdır.

Antlaşma altı başlıktan oluşmaktadır. Bu dönemde ortak vize uygulamasına geçilmiştir
ve Schengen Anlaşması Topluluk hukukuna aktarılmıştır. Antlaşma ile “Her Avrupa Devleti
Birliğe üyelik için başvurabilir” ibaresi, “özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları
ile temel özgürlüklere saygı ilkelerine bağlı her Avrupa Devleti’nin üyelik için başvurabileceği”
şeklinde değiştirilmiştir.
Amsterdam Antlaşması ile meydana gelen en önemli sonuçlarından biri, adalet ve
içişleri konularının büyük bir kısmının, ABA’daki üçüncü sütundan alınıp “birinci sütun”
kapsamına alınmasıdır. Böylelikle, AT kapsamında bulunan konularda komisyon inisiyatif
kullanabilecek ve nitelikli oy çoğunluğu ile karar alabilecektir. Diğeri ise, yeni öncelikler
belirleyerek adalet, güvenlik ve özgürlük alanının oluşturulmasıdır.

2.1.5. Nice Antlaşması
Nice Antlaşması 21 Şubat 2001’de imzalanmış, 1 Şubat 2003’te yürürlüğe girmiştir.
Beşinci genişleme dalgası öncesi AB kurumlarında ve işleyişlerinde değişikliklere gidilmiştir.
“Avrupa Toplulukları Resmî Gazetesi”nin adı “Avrupa Birliği Resmî Gazetesi” şeklinde
değiştirilmiştir.
Nice Antlaşması’yla yeni katılacak ülkeleri de kapsayacak şekilde Avrupa Konseyi,
Avrupa Parlamentosu’ndaki üye ülkelerin oy dağılımları ve Avrupa Komisyonu üye sayıları
yeniden düzenlenmiştir (Bkz. Antlaşmaya ekli “Genişleme Hakkında Protokol” ve 20 nolu
“Genişleme Hakkında Bildiri”). Nice Antlaşması’nda yer alan bazı konular şunlardır (Karluk,
2007: 115-119):
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- Oy birliği ilkesinin uygulandığı 70 antlaşma maddesinin 29’unda nitelikli çoğunluk
sistemine geçilmesi,
- ABA’nın 7. maddesinin değiştirilmesi (buna göre bir üye ülkenin temel ilkeleri ihlal
ettiğine karar vermek için üye ülkelerin 3/5’nin bu yönde karar vermesi şartının gelmesi),
-

Euro alanı ve sınır kontrollerinde güçlendirilmiş iş birliğinin uygulanması,

-

Parlamento’da üye sayısının 626’dan 732’ye çıkarılması ve

-

Oy birliği ile alınan kararların sayısının azaltılması.

2.1.6. Avrupa Birliği Anayasası
“Avrupa için bir Anayasa oluşturan Antlaşma Taslağı”, 17-18 Haziran 2004
tarihlerinde, Belçika da düzenlenen Zirve’nin sonunda kabul edilmiştir. Avrupa Birliği
Anayasası, üye ve aday ülke liderleri tarafından İtalya’nın Roma kentinde imzalanmış, Fransa
ve Hollanda’da yapılan referandumlarda çıkan “hayır” kararı ile yürürlüğe girememiştir.
AB Anayasası ile yapılması düşünülen temel değişiklikler şunlardır (Bozkurt-ÖzcanKöktaş, 2008: 57- 60):
- Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi’ne “Avrupa Konseyi” adı verilmiş, kurum
statüsü kazandırılmıştır. Avrupa Konseyi kendi başkanını 2,5 yıllık bir dönem için nitelikli
çoğunlukla seçer. Bu madde ile dönem başkanlığı da kaldırılmıştır.
- Anayasanın yürürlüğe girmesine müteakip, ilk dönemde her ülkeden bir komisyon
bulunacak, ama sonraki dönemlerde komiser sayısı üye ülke sayısının 2/3 oranında olacaktır.
- Avrupa Parlamentosu (AP) üye sayısı 750’dir. Her üyeden minimum 6, maksimum
96 milletvekili seçilir.
-

Konseyin adı “Bakanlar Konseyi” olarak değiştirilecektir.

- Birlik Dış İşleri Bakanlığı kurulacaktır. Bu madde ile ortak dış ve güvenlik
politikasında var olan eksikliğin önüne geçilmek istenmiştir. AB Dışişleri Bakanı’nın iki farklı
sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar: (i) Birliğin ortak güvenlik ve dışişleri yüksek temsilcisi
olması, (ii) Dış ilişkilerden sorumlu komiseri olmasıdır. Yani, AB Dışişleri Bakanı’nın “çifte
kasketli” olma durumu söz konusudur (Tezcan, 2011).
- Adalet Divanı’nın yeni adı “Avrupa Birliği Adalet Divanı”dır. ABAD, AD, Yüksek
Mahkeme ve uzmanlaşmış mahkemelerden oluşacaktır.
Taslağın ikinci bölümünde “Temel Haklar Şartı” bulunmaktadır. Şartın dâhil
edilmesiyle, şartın hükümleri bağlayıcı bir konuma kavuşmuştur (Tezcan, 2011).
Anayasa ile ilk defa birlik üyeliğinden çekilme düzenlenmiştir.
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ABA’da bulunan üç sütunlu yapı taslakta bulunmamaktadır. Bu AT ve AB ayrımının
son bulduğunu ve böylece bu sütunlu yapıdaki karmaşıklığın kaldırıldığını gösterir (Tezcan,
2011).

2.1.7. Lizbon Antlaşması
13 Aralık 2007 tarihinde Lizbon’da imzalanmış ve 27 üye ülkenin onayından sonra
(referandum ile) 1 Aralık 2009 tarihinde resmen yürürlüğe girmiştir.
Bu Antlaşma, Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısında bazı önemli değişikliklere yol
açmıştır. Bu değişiklikler ve özellikler şunlardır (Bilici, 2010: 45; Bozkurt-Özcan-Köktaş,
2008: 67-71):
- Lizbon
bulunmamaktadır.

Antlaşması

ile

Avrupa

Anayasası

arasında

çok

ciddi

farklar

- Bayrak, marş, Avrupa günü gibi birlik sembolleri kaldırılmış, “Anayasa”
adlandırılması çıkarılmıştır.
- Mevcut antlaşmalar yürürlükten kaldırılmamış, düzenlemelere gidilmiştir. ABA
ismini korumakta; ama “Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması” ismi “Avrupa Birliği’nin
İşleyişine Dair Antlaşma” olarak değiştirilmiştir.
- AB zirvesine başkanlık edecek yeni Daimi Konsey Başkanlığı getirilmiştir. İki
buçuk yıl görevde kalacaktır. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi
oluşturulmuştur. Bu temsilci AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Dış İlişkiler Komiseri’nin
yerini alacaktır. Konsey Başkanı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile
dış dünyada güçlü ve tek sesli bir temsil amaçlanmıştır.
- AB vatandaşlarına, üye devletlerin önemli bir bölümünden asgari bir milyon imza
toplanması hâlinde, Komisyon’a yasa taslağı önerme hakkı tanınmıştır.
- Karar alma mekanizması ile ilgili olarak Konsey kararlarına çifte (ikili) çoğunluk
sistemi getirilmiştir. 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sisteme göre karar için AB nüfusunun
en az %65’ini oluşturacak şekilde ve üye devletlerin en az %55’inin karar alınabilmesi için
onay vermesi şartı gelmektedir. Kararın reddedilmesi için ise en az 4 üye devlet gerekir.
- Ioannina Uzlaşısı (Ioannina Compromise) paragrafı antlaşmaya dâhil edilen bir
diğer önemli gelişmedir. Buna göre, eğer bir kararın alınmasına engel teşkil edebilecek bir grup
varsa, karşıt grubu çözüme dâhil etmek için görüşmeler sürdürülür.



Ioannina Uzlaşısı: Bu uzlaşmaya göre engelleyici azınlık oluşturmaya yakın, fakat bunu sağlayamamış devletler
ile ilgilidir. Nice Antlaşması’nda kabul edilen oylama mekanizması ile yürürlükten kaldırılan bu mekanizma,
Lizbon ile yeniden gündeme gelmiştir. Buna göre, Konsey’de nitelikli çoğunluk ile kabul edilen bir karar yeniden
değerlendirilmeye tabii tutulabilecektir. Uygulamanın 2014’te başlaması öngörülmektedir. Buna göre, üye
devletlerin üçte biri veya Birlik nüfusunun %25’ini temsil eden devletler, bir kararı durdurma yetkisine sahiptir.
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- Avrupa Parlamentosu (AP)’nda 786 olan üye sayısı 750’ye düşürülmüştür. AP’de
ülkelerin temsil edeceği üye sayısı minimum 6, maksimum 96’dır.
-

Antlaşma ile AB Temel Haklar Şartı, hukuki olarak bağlayıcı hâle getirilmiştir.

- 6 aylık atanan dönem Başkanlığı sisteminde yapılan değişiklik ise üç üye ülkeden
on sekiz (18) aylık bir “Başkanlık Takımı” oluşturulmasıdır. Böylece, görevi yürütecek ülkeler
bu süre zarfında ortak bir gündeme sahip olacaktır.

2.2. Avrupa Birliği’nin İşleyişi
AB’nin derinleşme ve genişlemesi ile birlikte karar alma ve hukuksal düzenlemelerde
değişiklikler olmuş, düzenlemelere gidilmiştir. AB’de işleyiş bir diğer ifade ile karar alma
konusu ATS ve ABA ile nitelik kazanmıştır. ABA sonrası Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri
artırılmış, Lizbon sonrası karar alma sürecinde ise AP’nin sözünün geçtiği alanlar
genişletilmiştir. Başvurulan yöntemler organlar arasındaki ilişkiyi de göstermektedir.
Genişleme ile birlikte karar alma mekanizmasında değişiklik iki açıdan gerçekleşmiştir.
Bunlar: (i) oy birliğinin kapsadığı alan daraltılmakta, oy çokluğunun kapsadığı alan
artırılmaktadır. Böylece, ulus devletlerin veto hakkının olduğu alanlarda daralmaktadır. (ii)
AP’nin karar alma mekanizması içindeki yetkisi artmakta ve böylece, üye ülke AB
vatandaşlarının sürece dâhil olması sağlanmaktadır.
Yöntemler arasındaki temel farklılık AP’nin yetkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu
yöntemler arası farklılık daha geniş çerçevede ele alınırsa, şöyle bir tablo ortaya konulabilir:
AP’nin kendisine danışılması hakkından (danışma usulü) veto etme hakkına kadar (ortak karar
ve onay usulleri) değişebilen yetkilerden farklılıklar doğabilmektedir. Danışma, ortak karar ve
onay yöntemleri arasındaki temel farklılık ise konseyde nitelikli çoğunluğun geçerli olup
olmadığıdır (Dinan, 2005b: 74). AB Konseyi üç farklı yolla karar almaktadır: (i) Basit
çoğunluk: Az kullanılır. (ii) Oy birliği: Bütün üye devletlerin uzlaşması gerekir. Kapsadığı alan
sınırlıdır. (iii) Nitelikli çoğunluk: Üye ülkelerin konseydeki toplamı 345’dir, karar alınması
için, oy sayısının en az %73,91’inin (255 oy) olumlu olması, kullanılan oyların AB nüfusunun
%62’sini temsil etmesi ve üye devletlerin yarısından fazlasının karar yönünde oy kullanmış
olmaları gerekmektedir (İKV, 2011b).
Kullanılan yöntemlerde ATA çerçevesinde komisyonun teklifte tekel olduğu, Konsey’e
teklifin iletilmesi ile konseyin inisiyatife tamamen sahip olduğu görülmektedir (Tezcan, 2003:
72). Bu dört yöntemde Konsey ve AP, Komisyondan bir teklif hazırlamasını talep
edebilecekleri gibi, Komisyon da istisnai durumlar haricinde resmi inisiyatif kullanma hakkına
sahiptir.
Lakin Lizbon Antlaşması ile her alanda olduğu gibi bu alanda da birtakım değişiklikler
getirilmiştir. İş birliği, danışma, onay ve ortak karar alma yöntemleri Lizbon Antlaşması ile
Eğer alınan karara karşı gelen devlet sayısı yetersiz ise, bütün üye devletler bir çözüm bulmaya çalışmakla
yükümlüdürler (İKV, 2011a ).
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getirilen değişiklikler ile farklılaştırılmış ya da bir alt konu olarak yeni karar alma aşamalarının
içine dâhil edilmiştir. Bu dört temel yöntem burada bilgi verme amacıyla anlatılacak izleyen alt
bölümlerde ise Lizbon’un getirdiği yeni karar alma usulleri sıralanacaktır.

2.2.1. İş Birliği Yöntemi
ATS ile temeli atılmış ve ABA ile geliştirilmiştir. AET Antlaşması’nın 149/2
maddesindeki hükme göre bazı topluluk tasarruflarında Konsey ve AP iş birliği hâlinde hareket
edecektir. Ancak burada, AP’nin yetkisi sınırlıdır (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 37).
İki okuma mevcuttur. Komisyon öneriyi hazırlar, ilk önce AP’ye gönderir. İlk okumayı
yapan AP, öngörüş bildirir. Ayrıca, Bölgeler Komitesi ile Ekonomik ve Sosyal Komite’nin
(ESK) de görüşleri alınır (ESK’ya danışma durumu eğer kurucu antlaşmada belirtilmişse ve
danışılması şart koşulmuşsa zorunlu danışma; ortak savunma politikaları gibi konular da ise
ihtiyari danışmadır). Konsey; Komisyon, AP, Bölgeler Komitesi ile ESK’nın da görüşlerini
alarak ortak bir tutum belirler ve AP’ye ikinci kez okunması için gönderir. AP, 3 ay içinde
aşağıda belirtilmiş olan seçeneklerden birini seçmek durumundadır. Bunlar (Ayhan, 2009: 74):
Seçenek 1: Tasarı kabul edilir ve nitelikli çoğunlukla kesin karara dönüşür.
Seçenek 2: AP belirtilen süre zarfında görüş bildirmez, konsey tasarıyı nitelikli
çoğunlukla kesin karara dönüştürür.
Seçenek 3: AP tasarıyı reddeder, konsey tasarıyı kesin karara dönüştürmek için “oy
birliği” mekanizmasını kullanır. Oy birliği ile karar almak zor olduğu için, bu seçenekte genelde
kararlar reddedilmekte dolayısıyla AP bu seçeneği pek seçmemektedir.
Seçenek 4: AP değişiklik talep eder. Komisyon talep edilen değişiklikleri kabul ederse
konsey nitelikli çoğunlukla tasarıyı kesin karara dönüştürür. Eğer Komisyon AP tarafından
talep edilen değişiklikleri reddederse, Konsey nitelikli çoğunlukla tasarıyı kabul eder.
Bu yöntemde, AP ve Komisyon’un, Konsey’in üzerinde baskısı bulunmaktadır çünkü
tasarı üzerinde tekrar düşünülmesi için konseye mesaj veriliyor. Konsey eğer bu önerileri göz
önüne almazsa ise, konsey tarafından yasama süreci de facto dondurulabilir.
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Şekil 2.1: İş Birliği Prosedürü

Kaynak: (Ercüment Tezcan, 2003: 89)
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2.2.2. Danışma Yöntemi
Roma Antlaşması ile tanıtılmıştır. “komisyon önerir, konsey karar verir” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Komisyon teklifi verir. AP, ESK ve bölgeler komitesi görüş bildirir. AP, komisyon ve
konsey üçlemi, aşağıda sunulan çerçevede işler (Abbilgi, 2009):
-

AP teklifi reddeder.

-

AP teklifi onaylar

- AP teklif üzerinde bir değişiklik yapılması talebinde bulunur. Komisyon
değişiklikleri kabul ederse konseye iletir. Konsey komisyonun teklifinde bir değişiklik
öngörüyorsa bu oy birliği olur.
ABA’nın 189/a maddesi uyarınca “komisyondan gelen önerileri kabul eder ya da
etmez” dolayısıyla Konsey’i hukuki açıdan bu alınan görüş ve öneriler bağlamamaktadır
(Ayhan, 2009: 71).
-

Şekil 2.2: Danışma Prosedürü

Kaynak: (Ercüment Tezcan, 2003: 88)
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2.2.3. Onay Yöntemi
ATS ile tanıtılmıştır. Kararlar basit çoğunluk ve mutlak çoğunluk ile alınabilmektedir.
Danışma yöntemine benzemektedir. Eğer önemli bir karar alınıyorsa Konsey, AP’nin onayını
almak zorundadır. Diğer taraftan AP teklifte bir değişiklik talebinde bulunamaz; teklifi ya
reddeder ya da kabul eder. Teklifin onayı için tam çoğunluk gerekmektedir. Bu yöntem yeni bir
üye ülkenin birliğe katılımı durumunda ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmalarda kullanılır
(Abbilgi, 2009).

2.2.4. Ortak Karar Alma Yöntemi
ABA ile tanıtılmıştır. (Bkz. madde 189/b). Bu yöntemde süreç komisyonun önerisi ile
başlar. AP birinci okumayı yapar ve görüşünü Konsey’e iletir. Konsey nitelikli çoğunlukla
(Özdemir, 2011):
AP öneriye değişiklik talep ediyorsa ve Konsey’de bu değişiklileri uygun gördüyse,
Komisyon’un önerisi talep edilen değişiklikler ile birlikte kabul edilir.
AP herhangi bir değişiklik önermemişse, komisyonun önerisi aynen kabul edilir.
Konsey ortak tutum belirler. Tutum gerekçeleri ile birlikte AP’a bildirilir ve AP ikincil
okumayı gerçekleştirir. AP, konseyin ortak tutumu bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde:
Konseyin ortak tutumunu onaylar veya karar almaz, dolayısıyla komisyonun mevzuat
önerisi konseyin ortak tutumu uyarınca kabul edilir ve teklif yasallaşır.
Mutlak çoğunluk kararı ile ortak tutum reddedilirse, teklif yasallaşır.
Mutlak çoğunlukla değişiklik önerilirse, konseyin ortak tutumunun değiştirilmiş metni
konseye iletilir.
Konsey, ikinci kez gelen değişiklikleri içeren bu teklifi eğer kabul ederse, teklif
yasallaşır. Eğer değişiklikleri reddederse, bu durumda bir “Uzlaşma Komitesi” kurulur. Bu
Komite, Parlamento ve Konsey’den eşit sayıda temsilcinin bir araya gelmesiyle oluşur ve bu
aşama ile iş birliği yönteminden farklılaşır. AP’nin yetkisini artırmak için veto yetkisi
verilmiştir. Komite’nin sunacağı karardan sonra; eğer AP mutlak çoğunlukla ortak pozisyonu
reddederse, Konsey takip eden 6 hafta içerisinde hareketsiz kalırsa, teklif tamamen reddedilmiş
sayılır (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 39).
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Şekil 2.3: Ortak Karar Prosedürü

Kaynak: (Ercüment Tezcan, 2003: 90)
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2.2.5. Lizbon Antlaşması’nın Karar Alma Mekanizmalarına Getirdiği
Yenilikler
Lizbon antlaşması ile alınan karar alma prosedürü nitelik ve kararın alındığı alana göre
üç başlık altında sınıflandırılabilir, bunlar (Tezcan, 2012: 288, 289, 290, 293,)

2.2.5.1. Yasama Usulüne Tabi Konular
Bu konular kendi altında olağan yasama usulü ve özel yasama usulü olmak üzere iki
başlık altında incelenebilir. Bu ayrım ise antlaşmalarda açık bir şekilde belirtilir, her madde
başında hangi yasama usulüne göre tasarruf çıkarılacağı belirtilmektedir. Ancak özel yasama
usulü özellikle bütçe, adalet ve iç işleri gibi alanları kapsar.
Olağan yasama usulü, ortak karar alma prosedürüdür. Lizbon Antlaşması bu prosedüre
daha genel bir isim vermekle kalmamış uygulama alanınıda genişletmiştir (Ayrıntılı bilgi için
Lizbon antlaşmasına bakınız). Asıl yasama usulü bu usul olmakla birlikte diğer usuller ise özel
yasama usulü altında bir araya getirilmiştir. Olağan yasama usulünde organların yetkisi eşit
iken (Parlemanto ile Bakanlar konseyi eşit hakka sahiptir), özel yasama usulünde yetkiler
farklılaşmaktadır. Özel yasama usulünde iki tür prosedür vardır, bunlar: istişare ve onay.
İstişarede parlamentoya sadece danışılırken, onay prosesüründe parlamentonun evet ya da hayır
deme hakkı vardır.

2.2.5.2. Yasama Usulüne Tabii Olmayan Konular
Kurucu metinlerin revizyonu, katılım anlaşmaları, üçüncü ülke ve örgütlerle yapılan
uluslararası anlaşmalar, ortak dış güvenlik konusuna ilişkin konular yasamayı gerektirmeyen
konulardır. Fakat Ortak Dış Güvenlik Politikası (ODGP) tamamen hükûmetler arası nitelikte
olup, ne olağan yasama usulü ne de özel yasama usulü bu alanda geçerli değildir. ODGP
alanında karar alma mercii Avrupa zirvesindeki devlet ve hükûmet başkanları nezdinde alınır.
Güçlendirilmiş iş birliği de bu alanda değerlendirilir. Duruma göre ya komisyon ya da konsey
güçlendirilmiş iş birliğinde ön plana çıkar.

2.2.5.3. Açık Koordinasyon Yöntemi ile Alınan Kararlar
Topluluk kurumlarının normal işleyişi dışında hedefler belirlenmesi ve
gerçekleştirilmesi yolunda ilk defa 1990 yılında ortaya çıkmıştır. Burada komisyon tarafından
belirli hedefler belirlenir ve bu hedefler üye ülkelerin inisiyatifinde değerlendirilir (yani
inisiyatif üye devletin takdirine bırakılmıştır). Komisyonun görevi ise üye devletler arasındaki
koordinasyonu sağlamaktır. En son aşamada ise üye devletlerin ne kadar bu hedef
doğrultusunda yol aldığına bakılır. Bu yöntemle alınan kararlar diğerlerine göre esnek olup,
bağlayıcılığı azaltılmıştır.
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2.3. Avrupa Birliği Yetki Devri ve Sorumlu Olduğu Alanlar
Avrupa Birliğinde yetki kullanımı her zaman için sorun olmuştur. Bir konunun üye
devlete mi yoksa AB düzeyinde mi ele alınması gerektiği, AB’nin bir faaliyete ne kadar
müdahil olacağı iki önemli ilke ile belirlenmiştir. Bu iki önemli ilke şu şekilde açıklanmaktadır:
Subsidiyarite (İkincilik) ilkesi: Münhasır yetkilerin dışında tüm yetki alanlarında
kullanılan bir ilkedir. Bir faaliyetin üye devletlerin boyutunu aştığında AB seviyesinde
yapılmasının uygun olduğu alanlarda geçerlidir. Bu ilke ile beraber AB düzeyinde temel ilkeler
belirlenerek uygulama üye devletlere bırakılmaktadır.
Oranlılık ilkesi: Avrupa Birliği’nin bir faaliyete ne kadar müdahale olacağı ile ilgilidir.
Bu müdahalenin amaca uygun olması amacın dışına çıkmaması gerekmektedir (Tezcan, 2012:
284).
Lizbon Antlaşması’na göre Avrupa Birliği’ne ait yetki sınıflandırılması 4 ana bölüme
ayrılmıştır. Bunlar* (ABGS, 2011b):
Münhasır yetkiler (AB’nin tek başına sorumlu olduğu alan): Gümrük birliği, iç
pazarın işleyişi için gerekli olan rekabet kurallarının oluşturulması, para birimi avro olan üye
devletler için para politikası, ortak balıkçılık politikası çerçevesinde biyolojik deniz
kaynaklarının koruma altına alınması, ortak ticaret politikası.
Paylaşılmış yetkiler (AB-üye devlet arasında paylaşılan alan): İç pazar, Lizbon
Antlaşması’nda düzenlenen yönüyle sosyal politika, ekonomik, sosyal ve yersel uyum,
biyolojik deniz kaynaklarının koruma altına alınması hariç, tarım ve balıkçılık, çevre,
tüketicinin korunması, taşımacılık, trans-Avrupa ağları, enerji, özgürlük, güvenlik ve adalet
alanı, antlaşmada sağlanan yönüyle halk sağlığını ilgilendiren ortak güvenlik meseleleri.
Ekonomi ve İstihdam Yönlendirici İlkeler ve Tedbirler: Ekonomi politikaları
koordine edilmesi, para birimi avro olan üye devletlere uygulanan özel hükümler.
Destek- Koordinasyon Yetkileri: İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, sanayi,
kültür, turizm, eğitim, mesleki eğitim, gençlik ve spor alanları.
Lizbon antlaşması çerçevesinde karar alma mekanizması ayrıntılı bir şekilde madde
294’de belirtilmiştir, bunlar:
Madde 294
1. Antlaşmalar’da bir tasarrufun kabul edilmesi için olağan yasama usulüne atıf
yapıldığında, aşağıdaki usul uygulanır.

Bakınız Avrupa Birliği İşleyişi Hakkında Antlaşma’da yer alan “Birliğin Yetki Kategorileri ve Yetki
Alanları” bölümündeki Madde 3, 4, 5 ve 6.
*
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2. Komisyon, Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e bir öneri sunar.
İlk okuma
3. Avrupa Parlamentosu, ilk okuma sırasında tutumunu belirler ve bunu Konsey’e
bildirir.
4. Konsey Avrupa Parlamentosu’nun tutumunu onaylarsa, ilgili tasarruf Avrupa
Parlamentosu’nun tutumuna uygun şekilde kabul edilir.
5. Konsey, Avrupa Parlamentosu’nun tutumunu onaylamazsa, ilk okuma sırasında kendi
tutumunu belirler ve bunu Avrupa Parlamentosu’na bildirir.
6. Konsey, ilk okuma sırasında belirlediği tutumunun gerekçeleri hakkında Avrupa
Parlamentosu’nu tam olarak bilgilendirir. Komisyon, kendi tutumuna ilişkin olarak Avrupa
Parlamentosu’nu tam olarak bilgilendirir.
İkinci okuma
7. Avrupa Parlamentosu, bu bildirimden itibaren üç ay içinde:
a) Konsey’in ilk okumadaki tutumunu onaylarsa veya karar almazsa, ilgili tasarruf
Konsey’in tutumuna uygun şekilde kabul edilmiş sayılır,
b) Konsey’in ilk okumadaki tutumunu üye tam sayısının çoğunluğuyla reddederse,
önerilen tasarruf kabul edilmemiş sayılır,
c) Üye tam sayısının çoğunluğuyla Konsey’in ilk okumadaki tutumunda değişiklik
yapılmasını önerirse, bu yönde değiştirilen metin, söz konusu değişiklikler hakkındaki
görüşlerini bildirmeleri için Konsey’e ve Komisyon’a iletilir.
8. Konsey, Avrupa Parlamentosu tarafından yapılan değişiklikleri almasından itibaren
üç ay içinde, nitelikli çoğunlukla hareket ederek:
a) Bu değişikliklerin tümünü onaylarsa, söz konusu tasarruf kabul edilmiş sayılır,
b) Değişikliklerin tümünü onaylamazsa, Konsey Başkanı, Avrupa Parlamentosu
Başkanı ile mutabık kalarak, altı hafta içinde Uzlaşma Komitesi’ni toplar.
9. Konsey, Komisyon’un olumsuz görüş bildirdiği değişiklikler için oy birliğiyle
hareket eder.
Uzlaşma
10. Konsey üyeleri veya bunların temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu’nu temsil eden
eşit sayıda üyeden oluşan Uzlaşma Komitesi, toplanmasından itibaren altı hafta içinde, Avrupa
Parlamentosu’nun ve Konsey’in ikinci okumadaki tutumları temelinde, Konsey üyelerinin veya
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onların temsilcilerinin nitelikli çoğunluğu ve Avrupa Parlamentosu’nu temsil eden üyelerin
çoğunluğuyla ortak bir metin üzerinde mutabakata varmakla görevlidir.
11. Komisyon, Uzlaşma Komitesi’nin çalışmalarına katılır ve Avrupa Parlamentosu ile
Konsey’in tutumlarını birbirine yaklaştırmak için gerekli her türlü girişimde bulunur.
12. Uzlaşma Komitesi, toplanmasından itibaren altı hafta içinde ortak metni
onaylamazsa, önerilen tasarruf kabul edilmemiş sayılır.
Üçüncü okuma
13. Uzlaşma Komitesi bu süre içinde ortak bir metni onaylarsa, Avrupa Parlamentosu
kullanılan oyların çoğunluğuyla ve Konsey nitelikli çoğunlukla hareket ederek, bu onaydan
itibaren altı hafta içinde, söz konusu tasarrufu ortak metne uygun olarak kabul ederler. Aksi
takdirde, önerilen tasarruf kabul edilmemiş sayılır.
14. Bu maddede öngörülen üç aylık ve altı haftalık süreler, Avrupa Parlamentosu’nun
veya Konsey’in girişimiyle, sırasıyla en fazla bir ay ve iki hafta uzatılabilir.
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Uygulamalar

45

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin temelini teşkil eden antlaşmaları, karar alma
mekanizmasının Lizbon öncesini ve sonrasını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki belgelerden hangisi ile Avrupa Topluluğu, “Avrupa Birliği” adını almıştır?
a) Nice Antlaşması
b) Roma Antlaşması
c) Lizbon Antlaşması
d) Maastricht Antlaşması
e) Amsterdam Antlaşması
2) “Avrupa için bir Anayasa oluşturan Antlaşma Taslağı”, 2004 tarihinde imzalanmış,
2008 Aralığında Avrupa Birliği resmî gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

3) Lizbon antlaşması ile alınan karar alma prosedürü nitelik ve kararın alındığı alana
göre üç başlık altında sınıflandırılabilir, bunlar ………………, ………………….. ve
……………………..’dür.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Yasam usulüne tabi konular, yasama usulüne tabi olmayan konular ve açık
koordinasyon yöntemi
b) Yasam usulüne tabi konular, danışma yöntemi ve açık koordinasyon yöntemi
c) Ortak karar alma, danışma ve onay yöntemleri
d) Ortak karar alma, danışma ve açık koordinasyon yöntemi
e) Hiçbiri
4) Aşağıdakilerden hangisi Maastricht kriterleri çerçevesince öngörülen üyelik kriterleri
arasında yer almaz?
a) Yıllık enflasyon oranı
b) Kamu açığının GSYİH’ye oranı
c) Ortalama uzun vadeli faiz oranı
d) Kamu borç stokunun GSYİH’ye oranı
e) Üye ülkenin para biriminin Euro karşısındaki değeri
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5) Lizbon Antlaşması ile Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı oluşturulmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar
1) d, 2) Yanlış, 3)a, 4) e, 5) Yanlış
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3. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GENİŞLEME SÜRECİ VE AVRUPA
KOMŞULUK POLİTİKASI

50

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin genişleme sürecini, bu bağlamda birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci genişlemeler ile Avrupa komşuluk politikası
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Avrupa Birliği’nin ilk genişlemesi ne zaman olmuştur?
2. İngiltere neden Birliğe geç katılmıştır?
3. Genişlemelerin altında yatan temel neden sizce nedir? Açıklayınız.
4. Avrupa komşuluk politikasının amacı nedir? Hangi ülkeler bu komşuluk politikası
kapsamındadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Avrupa Birliğinin
Genişleme Süreci

İlk genişlemeden, son
genişlemeye kadar ki süreci ve
genişlemedeki etkili olan
faktörleri değerlendirmek

Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek.

Avrupa Komşuluk
Politikası

Avrupa Birliği’nin komşuluk
politikasındaki hedeflerini ve bu
bağlamda attığı adımları
kavrayabilmek

Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek.
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Anahtar Kavramlar
 Avrupa Komşuluk Politikası: Avrupa Birliği’nin, Birlik üyesi olmayan ülkeler ile
iş birliği ve ticaret anlaşmaları yoluyla ilerlettiği politikalardır bir diğer ifade ile AB ve her bir
partner ülke arasında bölgesel ve çok taraflı iş birlikleriyle zenginleştirilen ikili (bilateral)
politikalardır.
 Avrupa Antlaşmaları: AB ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin
hukuki çerçevesini oluşturmaktadır. Bu anlaşmalar her bir ortak devletin özel durumuna göre
siyasi, ekonomik ve ticari hedefler koymuştur.
 Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı: Somut destek eylemleri aracılığıyla
Komşuluk Politikası’nı destekleyen finansal araçtır.
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Giriş
Genişleme ve derinleşme ile gelişimini sürdüren Avrupa Birliği, komşu ülkelerin
potansiyel aday listesinde olup olmamasına bağlı olarak, istikrar ve ortaklık antlaşmaları ile
komşuluk politikasından oluşan iki paralel politika uygulamaktadır.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin genişleme süreci ele alınarak, Avrupa komşuluk
politikası analiz edilmiştir.
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3. Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci ve Avrupa Komşuluk Politikası
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa dinamik bir yapı sergilemiştir. Hem genişleme
hem de derinleşme ile gelişimini sürdürmektedir. Her bir genişleme farklı sorunları getirmiş ve
her bir sorun da yeni çözüm yolları ile birlikte hem birliğin genişlemesine hem de
derinleşmesine yol açmıştır. 2004 genişlemesi ile birlikte edinilen yeni komşular, bir yerde yeni
fırsatlar, bir yerde de güvenlik gibi sebeplerden dolayı yeni zorluklar anlamına gelmekteydi.
Güvenliğin tesis edilmesi, sorunların çözümü ve komşular ile iyi ilişkilerin kurulması ve
sürdürülebilmesi amacıyla Avrupa Komşuluk Politikası oluşturuldu. Komşuluk politikasının
amacı yeni bir genişlemeden ziyade yeni komşularla arasındaki bağların tesisine ve
güçlendirilmesine dayanmaktadır.
Avrupa Birliği (AB) komşu ülkelerin potansiyel aday listesinde olup olmamasına bağlı
olarak iki paralel politika uygulamaktadır. Bunlar (EU, 2011):
İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları: Burada ilgili ülkenin müzakere süreci sonunda AB
üyeliğine aday olma olasılığı mevcuttur. İlk tür anlaşmaların ilk örnekleri Hırvatistan ve
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti’dir. Bu iki ülkeyi Arnavutluk izlemiştir. Diğer
potansiyel adaylar Bosna-Hersek, Karadağ ve Sırbistan’dır.
Komşuluk Politikası: Güney Akdeniz'deki ve Güney Kafkaslar da AB üyesi olmayan
ülkeler ile ve AB üyeliği şimdilik belirsiz olan Doğu Avrupa ülkeleri ile ticaret ve iş birliği
anlaşmaları yapılmaktadır.
Avrupa Birliği’nin 2004 yılındaki genişlemeden sorumlu komiseri Günter Verheugen,
Komşuluk Politikası’nı şu şekilde tanımlamıştır: “Avrupa Komşuluk Politikası, üyelik
konusundan farklı. Şu anda hiçbir üyelik şansı olmayan devletlere yöneliktir.” (DW-World,
2004). İzleyen bölümlerde genişleme süreci, aşamaları ve komşuluk politikası irdelenecektir.

3.1. Avrupa Birliği’nin Genişleme Süreci
Kopenhag’da 21-22 Haziran 1993 tarihlerinde yapılan zirvede, Merkezi ve Doğu
Avrupa ülkelerinin Birliğe üye olmaları doğrultusunda karar alınmıştır (Aktan-DileyiciÖzkıvrak, 2011). Bundan önceki genişlemelerden alınan derslere ek olarak birlik içi bölgesel
farklılıkların artması ve yeni ülkelerin adaylık başvurularını göz önüne alan zirve, tam üyelik
için gerekli birtakım siyasal ve ekonomik şartlar belirlemiştir. Amsterdam Antlaşması’nın 6.
maddesine göre “Avrupa Birliği özgürlük, demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlüklere
saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulmuştur”. Kopenhag Kriterleri olarak da
bilinen söz konusu kriterler aşağıdaki gibidir (TBMM, 2011a; Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008:
44-46 ):
i) Siyasi Kriter: Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlık
haklarını güvence altına alan kurumların varlığı. Aday ülke dört temel kriter etrafında ele alınır,
bunlar:
-

İstikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması,
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-

Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü,

-

İnsan haklarına saygı ve

-

Azınlıkların korunması.

ii) Ekonomik Kriter: İşleyen ve aynı zamanda Birlik içinde rekabetçi baskılara ve diğer
serbest piyasa güçlerine dayanabilecek bir serbest piyasa ekonomisinin varlığı.
Etkin bir piyasa ekonomisi için:
-

Arz-talep dengesinin piyasa güçlerinden bağımsız oluşması,

-

Ticaretin ve fiyatların liberal olması,

- Piyasaya giriş ve çıkışlarda yani firma açma ve iflas durumlarında engel
bulunmaması,
-

Fikrȋ-sınaî mülkiyet haklarını içeren düzenlemelerin bulunması,

-

Ekonomik politikaların gerekleri hususunda konsensüs olması,

- Sürdürülebilir dış dengenin varlığı ve fiyat istikrarını da içeren bir ekonomik
istikrara ulaşılması ve
- Mali sektörün, tasarrufları üretim yatırımlarına yönlendirebilecek gelişmişliğe
sahip olması.
Rekabet edebilme kapasitesi için:
- Öngörülebilir ve istikrarlı bir ortamda karar alabilen ekonomik kurumların
makroekonomik istikrarının olması ve bununla beraber işlevsel bir piyasa ekonomisinin varlığı,
- Alt yapı, eğitim ve araştırmayı içeren yeterli miktarda fiziki ve beşerî sermayenin
olması ve
-

Firmaların teknolojiye uyum sağlama kapasitesinin bulunması gerekmektedir.

iii) Topluluk Mevzuatının Benimsenmesi: Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin
hedeflerine bağlı kalmak üzere üyelik için gerekli yükümlülükleri yerine getirebilme
kapasitesine sahip olmak.

AB’nin siyasi birlik ile ekonomik ve parasal birlik hedeflerini kabul etmek

57

Bu bağlamda Ekonomik ve Parasal Birlik ile ilgili olarak, merkez bankasının
bağımsızlığı, ekonomik politikaların koordinasyonu, İstikrar ve Büyüme Paktına katılım,
merkez bankasının kamu sektörü açıklarını finanse etmesinin yasaklanması gibi konularda üye
ülkelerin aldıkları kararlara katılmak gerekmektedir.
AB’nin aldığı kararlara ve uyguladığı yasalara uyum sağlamak
Gümrük Birliği, malların serbest dolaşımı, sermayenin serbest dolaşımı gibi ortaklık
anlaşmaların da belirtilen şartlara uyum sağlaması,
Tek pazara geçişi gerektiren Topluluk müktesebatına uyum sağlanması,
Topluluğun tarım, iletişim ve bilgi teknolojileri, çevre, ulaşım, enerji, taşımacılık,
tüketici hakları, adalet ve içişleri, iş gücü ve sosyal haklar, eğitim ve gençlik, vergilendirme,
istatistik, bölgesel politikalar, genel dış ve güvenlik politikası gibi alanlardaki her türlü
düzenlemesine uyum sağlanması.
Katılım süreci ilgili ülkenin üyelik başvurusunu konsey başkanlığına sunmasıyla başlar.
Konsey değerlendirmeye gerek gördüğü ülkeyi komisyona iletir. Komisyon, adayın üyeliğinin
hem aday ülke hem de AB nezdinde doğabilecek siyasi ve ekonomik sonuçlarını değerlendirir
ve Konsey’e görüş bildirir. Konsey aldığı görüşü eğer kabul ederse kendi arasında, üye ülkeler
ile ve başvuran ülke ile müzakerelere başlar. Komisyon, müzakere gruplarında aracı olarak
görev alır ve görevi AB’yi en iyi şekilde temsil etmektir. Katılım müzakerelerinin olumlu
sonuçlanması durumunda konsey başkanı, komisyon başkanı ve başvuruda bulunan ülkenin
temsilcisi arasında “Katılım Antlaşması” imzalanır. Bu antlaşmanın imzalanmasını AP onay
süreci izler. Eğer tüm taraflar onaylarsa aday ülke birliğe üye olma hakkını kazanır. (Dinan,
2005b: 83,84).

3.1.1. İlk Genişleme
AKÇT, AET ve Ortak Pazardan elde edilen başarılar, topluluğu tekrar eski günlerine
döndürmeye başlamış olması AT’nin bir anlamda albenisini artırmış ve dışarıdaki ülkeler için
cazibe merkezi durumuna gelmeye başlamıştı.
Diğer taraftan AT açısından bakıldığında AET bünyesinde krizler yaşamakta, üye
devletler arasında uzlaşma ve iş birliği gittikçe imkânsız olmaya başlamıştır. Kurucu
antlaşmalar çerçevesince üye devletlerin yasalarını uyumlaştırma zorunluluğu karşılaşılan
sorunlardan biriydi (Güngörmüş-Özonur, 2006). Derinleşmede daha fazla yol alamayan
topluluk, sorunlarına mola verip yeni bir soluk için genişleme sürecine başlamıştır.
1947’den itibaren sömürgeler Büyük Britanya’dan ayrılmakta ve özgürlüklerini ilan
etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla İngiltere’nin sömürgelerinden elde ettiği iktisadi faydalar
azalmıştır. Topluluğun oluşmasında katkısı olan ama içinde yer almak istemeyen İngiltere 1959
da ekonomik hedef eksenli “Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’nin (European Free Trade
Association-EFTA)” kurulmasına öncülük etmiştir. İngiltere, EFTA’dan arzu ettiği başarıyı,
AET ile kıyasladığında tam anlamıyla elde edememiştir. Bu durum İngiltere’nin topluluğa
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adaylık başvurusuna sebep olmuştur. İlk başvurusunu Şubat 1962 yapmış ama De Gaule
tarafından veto edilmiştir. İkinci başvurusunu ise 10 Mayıs 1967’de yapmış fakat De Gaule
eksenli Fransa yine veto etmiştir. Ancak diğer üye ülkeler açısından İngiltere’nin FransaAlmanya ağırlığını dengeleyecek güç konumunda olması, İngiltere’nin ticaret olanakları gibi
faktörler sebebiyle DeGaule’un veto ettiği İngiltere artık desteklenen ve istenen ülke konumuna
erişmiştir.
21 Temmuz 1967 tarihinde adaylık başvurusu yapan Norveç ise yapılan halk oylaması
sonucu Topluluğa üye olmaktan vazgeçmiştir.
Danimarka ve İrlanda 11 Mayıs 1967’de başvurmuşlardır. İngiltere, Danimarka ve
İrlanda’nın AT üyeliği ise 1 Ocak 1973’te kabul edilmiştir.
İngiltere ve Danimarka’nın Topluluğa katılımları ile birlikte Topluluk, EFTA ülkeleri
ile ilişkilerini yeniden düzenlemiştir (İKV, 2011).

3.1.2. İkinci Genişleme
Yunanistan, topluluk ile 1961 de katılım antlaşması imzalamış, ancak 1967 de askeri
cuntanın başa gelmesi ile demokrasiden uzaklaşmıştır. Buna tepki olarak AT antlaşmayı tek
taraflı dondurma kararı almıştır. 1974 yılında diktatör Albaylar Cuntası’nın yıkılmasıyla başa
Konstantin Karamanlis gelir. Karamanlis Topluluğu, yoksulluk içinde bulunan Yunanistan’ın
siyasi istikrar sağlamada, ekonomisini iyileştirmede, politik manada sınıf atlamada bir anahtar
olarak görmektedir. Ayrıca AT, Türkiye ile ilişkileri çerçevesinde ele alındığında bir güvenlik
duvarı gibi görülmektedir (Dinan, 2008: 213-214). Topluluk nazarınca ise Yunanistan’a karşı
aslında Eski Yunan özlemi vardır. Çünkü Avrupa köklerini Eski Yunana bağlamaktadır, Eski
Yunan ise demokrasinin beşiği, bilimin üst seviyelere ulaştığı ülkedir.
1976 yılında tam üyelik başvurusu yapan Yunanistan, 28 Mayıs 1979’da Atina
Antlaşması’nı imzalamış ve 1 Ocak 1981’de Topluluğa katılmıştır.

3.1.3. Üçüncü Genişleme
İspanya ve Portekiz de Yunanistan gibi diktatör rejimlerle yönetilmekteydi. İspanyada
Franco Rejiminin (1939-1975) ve Portekiz de Salazar Rejimi (1932-1968)’nin sona ermesi, bu
iki ülkenin demokrasiye geçişlerini de beraberinde getirmiştir.
Portekiz ve İspanya ile 12 Ocak 1985’te katılım antlaşması imzalanmış, 1986’da
yürürlüğe girmesi ile topluluk üyesi olmuşlardır.
Bu üç ülkenin iktisadi durumları, işsizlik, göç sorunları topluluktaki bölgesel
farklılıkları arttırmış ve bölgesel yardım programlarının genişletilmesine neden olmuştur. Diğer
taraftan, Topluluğun Güney Avrupa’daki varlığını güçlendirmiş, gücü artmıştır (Fontaine,
2006: 10).
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3.1.4. Dördüncü Genişleme
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte iki Almanya birleşmiştir. SSCB’nin
dağılması ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin demokratikleşme sürecine girmiştir (Fontaine,
2006: 11). 1 Kasım 1993’te ABA imzalanmış ve topluluk birlik kimliğine bürünmüştür. Tek
Pazar’ın oluşması ile birlikte üye ülkeler arasında malların, sermayenin, hizmetlerin ve
insanların serbest dolaşımı sağlanmıştır.
1993’teki Kopenhag Zirvesi’nde Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerini (MDAÜ)
kapsayacak yeni bir genişletme kararı alınmış ve üyelik kriterleri oluşturulmuştur. MDAÜ ile
AT arasında imzalanan “Avrupa Antlaşmaları*” ortaklık ilişkisi oluşturmakta ve kısa vadede
serbest ticaret alanı uzun vadede ise Topluluğa üyeliği hedeflemektedir (Kavalalı, 2005: 26 ).
Bu dönemde Birlik, İsveç, Avusturya ve Finlandiya’yı 1 Ocak 1995’te üyeliğe kabul
etmiştir. Bu ülkeler, aynı zamanda EFTA üyesiydiler.

3.1.5. Beşinci Genişleme
Beşinci genişleme AB tarihinde meydana gelen en büyük çaplı gelişmedir. On ülkenin
katılımıyla, AB nüfusuna 75 milyon kişi enjekte edilmiş, bölgesel gelişmişlik farkları artmıştır.
1993 Haziran’ında gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, Orta ve
Doğu Avrupa ülkeleri ile ortaklık ilişkilerinin olduğu ülkelerden arzu edenler Birliğe katılabilir
beyanında bulunmuştur ancak katılmak isteyen ülkeler Kopenhag kriterlerini de karşılamaları
gerektiği belirtilmiştir. Aday ülkeler iki gruba ayrılmaktadır: Birinci grup “Lüksemburg
Ülkeleri” (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Kıbrıs), ikinci grup
ise “Helsinki Ülkeleri” (Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya ve Slovak
Cumhuriyeti) olarak adlandırılmaktadır. Aralık 1997 de Lüksemburg zirvesinde birinci grup
aday ülkeler ile müzakerelere (negotiations) başlanacağı bildirilmiş ve 31 Mart 1998’de
başlamıştır. 12 Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki Avrupa Konseyi’nde ise ikinci grup
ülkeler ile görüşmeleri başlatma kararı alınmış ve 15 Şubat 2000’de resmen başlamıştır.
2002’de on ülke ile görüşmeler tamamlanmış, 2003 Nisan ayında Katılım Antlaşması
imzalanmış olup, 2004 Mayıs’ta yürürlüğe girmiştir (EC, 2011a).

3.1.6. Altıncı Genişleme
Bulgaristan ve Romanya genişleme sürecine 1997 yılında başlamış, Aralık 2004’te
görüşmeler tamamlanmıştır. 25 Nisan 2005’te Katılım antlaşması imzalanması ile birlikte 1
Ocak 2007’de AB’ye üye olmuşlardır.

Avrupa Antlaşmaları: AB ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin hukuki çerçevesini
oluşturmaktadır. Bu anlaşmalar her bir ortak devletin özel durumuna göre siyasi, ekonomik ve ticari hedefler
koymuştur. AB’ne katılım bağlamda, katılım sürecinin uygulanması için de bir çerçeve oluşturmuştur (EC, 2010a).
*
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3.1.7. Yedinci Genişleme
Hırvatistan 2003 yılında AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuştur. 1 sene sonra başvuru
kabul edilmiş olup 2005 yılında üyelik müzakerelerine başlanmıştır. 2011 yılının Aralık ayında
Katılım anlaşması imzalanarak 1 Temmuz 2013 yılında AB’nin 28. Üyesi olmuştur.
Son durum: Aday ülkeler (parantez içi bilgi adaylığın tanınması tarihidir): İzlanda
(2010), Makedonya (2005), Karadağ (2010) ve Türkiye (1999). Potansiyel aday ülkeler:
Arnavutluk, Bosna ve Hersek, BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı uyarınca Kosova
ve Sırbistan (EC, 2011b).

3.2 Avrupa Birliği’nden Çekilme
Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden önce, 1962 yılında Cezayir ve 1985
yılında Grönland gibi birçok denizaşırı ülke ve eski koloni ülkeleri Avrupa Ekonomik
Topluluğu ile ilişkilerini sona erdirmiştir. Ancak Avrupa Birliği’nin kuruluşundan itibaren
çekilmeye ilişkin hukuki bir düzenleme yapılmamış ve hiçbir bağımsız devlet üyelikten
çekilmemiştir.
Lizbon Antlaşmasının 50. Maddesi ile her üye devletin, “kendi anayasal kurallarına
uygun olarak Birlik’ten çekilmeye” karar verebileceği belirtilmiştir. Aynı Maddenin ilerleyen
fıkralarında çekilme sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılar yer almıştır:
Çekilme kararı alan üye devlet, niyetini Avrupa Birliği Zirvesi’ne bildirir. Birlik, söz
konusu devletle, Avrupa Birliği Zirvesi tarafından belirlenen yönlendirici ilkeler ışığında, bu
devletin Birlik ile gelecekteki ilişkisinin çerçevesini dikkate alarak, çekilmeye ilişkin kuralları
belirleyen bir anlaşmayı müzakere eder ve akdeder. Bu anlaşma, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 218. maddesinin 3. paragrafına uygun olarak müzakere edilir.
Anlaşma, Birlik adına, Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra, nitelikli
çoğunlukla hareket eden Konsey tarafından akdedilir.
Antlaşmalar’ın ilgili üye devlete uygulanması, çekilme anlaşmasının yürürlüğe girdiği
tarihte, bunun gerçekleşmemesi halinde, Avrupa Birliği Zirvesi oybirliğiyle ve ilgili üye devletle
mutabık kalarak süreyi uzatmadığı takdirde, 2. paragrafta belirtilen bildirimden iki yıl sonra
sona erer.
2 ve 3. paragrafların amaçları doğrultusunda, çekilen üye devletin Avrupa Birliği
Zirvesi’ndeki veya Konsey’deki temsilcisi, Avrupa Birliği Zirvesi veya Konsey’de kendisini
ilgilendiren görüşmelere ve kararlara katılamaz. Nitelikli çoğunluk, Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 238. maddesinin 3. paragrafının (b) bendine göre belirlenir.
Birlik’ten çekilen bir devlet Birliğe yeniden katılmak isterse, talebi 49. maddede
belirtilen usule tabi olur.

Lizbon Antlaşmasının 50. Maddesini işleten ilk ülke İngiltere’dir. İngiltere, sağ
partilerin seçmen tabanını genişletmesi, artan Avrupa Birliği karşıtlığı, artan göç ve göçmen
karşıtlığı, ulus-devletin egemenlik alanının aşındığı düşüncesi ve ekonomik problemlerin
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sorumlusu olarak Avrupa Birliği’nin gösterilmesi gibi gerekçeler ile Lizbon Antlaşmasının 50.
Maddesine uygun şekilde bir referandum gerçekleştirerek ve kendi anayasal kurallarına uygun
olarak Avrupa Birliği’nden çekilme kararı almıştır.
Başbakan David Cameron Mayıs 2015 genel seçimleri öncesinde seçiminin kazanılması
halinde Avrupa Birliği üyeliğinin referanduma götürüleceği ve Britanya’nın üyelik koşullarının
Avrupa Birliği kurumları ve üye devletleri ile yeniden müzakere edileceği seçim vaatlerinde
bulunmuştur. Seçimlerin Muhafazakâr Parti tarafından kazanılmasının ardından Cameron
Avrupa Birliği ile ilişkilerde “yeni düzen” kurma amacıyla müzakerelere başlamıştır. İngiltere,
Avrupa Birliği’nden ekonomik yönetişim, egemenlik, rekabetçilik ve göç konularında revizyon
talebinde bulunmuştur. 20 Şubat 2016 tarihinde müzakereler bir sonuca bağlanmış ve
İngiltere’nin Birliğin geleceğindeki konumu, göç ve göçmen, ekonomik yönetişim
konularındaki taleplerini karşılayan bir anlaşma sağlanmıştır (Jensen and Snaith, 2016). Söz
konusu anlaşmaya karşın İngiltere, Avrupa Birliği üyeliğini halkoyuna sunma kararı almış ve
23 Haziran 2017 tarihi referandum tarihi olarak belirlenmiştir.
Ayrılma kampanyasını (Vote Leave), Michael Gove ve Boris Johnson başta olmak
üzere; Muhafazakâr Parti milletvekillerinin yarısı, bazı İşçi Partili Milletvekilleri ve Britanya
Bağımsızlık Partisi (UKIP), halkın refahının düşmesi, egemenlik kaybı, artan göç, Avrupa
Birliği bürokrasisi gibi argümanlarla yürütmüştür. Bunun yanı sıra Türkiye’nin üyeliği ile 77
milyonun serbest dolaşıma gireceği ve Türkiye ile yapılan vize müzakereleri sonucu 77
milyonun Schengen alanına gireceği argümanları da sıklıkla kullanılmıştır. Kalma
kampanyasını (Remain) David Cameron başta olmak üzere; İşçi Partisi başkanı ve
milletvekilleri, İskoç Ulusal Partisi, Galler Bölgesi Partisi ve Liberal Demokrat Parti
yürütmüştür.
23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen referandumun resmi sonucuna göre, seçime
katılanların %48.1’i (16.141.241) kalma yönünde oy kullanırken, %51.9’u (17.410.742)
ayrılma yönünde oy kullanmıştır. Çekilme süreci bağlamında; İngiltere’nın Tek Pazara erişim
sağlayıp sağlamayacağı, yeni ilişki modelinde kişilerin serbest dolaşımı konusu, İngiltere’de
yaşayan AB vatandaşlarının haklarının korunması, AB’de yaşayan İngiltere vatandaşlarının
haklarının korunması, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın tutumu, İngiltere ve Avrupa Birliği
ekonomisinin geleceği, İngiltere’nin tutumunun diğer üye devletlerce benimsenme ihtimali
(domino etkisi) gibi konular başlıca tartışma konularıdır.
Referandumun ardından Sterlin, dolar karşısında 1985' yılından itibaren en düşük
değerden işlem görmüştür. Siyasi açıdan, Başbakan David Cameron istifasını sunmuş ve
Theresa May Başbakan olmuştur. Avrupa Birliği açısından, Birlik liderleri Lizbon
Antlaşmasının 50. Maddesinin işletilmesi ve çekilme müzakerelerinin en kısa zamanda
başlatılması çağrılarında bulunmuştur (Hobolt, 2016: 1).

Referandumun hemen ardından 24 Haziran 2016 tarihinde Avrupa birliği tarafından
yapılan ortak açıklamada “27 üyeli Birlik yoluna devam edecektir. Avrupa Birliği Konseyi’nin
18-19 Şubat 2016 tarihli toplantısında kararlaştırıldığı üzere, ‘AB İçinde Birleşik Krallık İçin
Yeni Düzen (New Settlement for the United Kingdom within the European Union)’ bundan
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böyle devreye sokulmayacak ve yok hükmünde olacaktır. Yeniden müzakere edilmeyecektir”
ifadeleri ile İngiltere ile ilişkilerde alınan revizyon kararının geçerli olmayacağı ve İngiltere ile
ilişkilerde yeni bir sürece girildiği belirtilmiştir. 29 Mart 2017 tarihinde İngiltere, Avrupa
Birliği’nden ayrılma kararını resmi olaral Birliğe iletmiştir. Bunun üzerine Avrupa Konseyi 29
Nisan 2017 tarihinde toplanarak Brexit görüşmelerinin yol haritası üzerinde oybirliği ile
uzlaşmışlardır. 3 Mayıs 2017 tarihinde Komisyon Konsey’e Brexit müzakerelerine yönelik,
taslak müzakere yönergesini de içeren bir tavsiyede bulunmuştur (European Council, 2017).
İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nden çekilmesinin ve müzakere sürecinin sonuçlanmasının
2018 yılının sonunda tamamlanması beklenmektedir (Kierzenkowski v.d., 2016: 6). Bunun
ardından İngiltere ve Avrupa Birliği’nin nasıl bir ilişki sürdüreceği belirlenecektir. Bu
bağlamda çeşitli senaryolar belirlenmektedir. Bu senaryolardan birisi Norveç modeli olarak
adlandırılan, İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı’na eklemlenmesini öngören modeldir. Bir
diğeri İsveç modeli olarak tanımlanan ve İngiltere’nin Avrupa Birliği ile ikili anlaşmalar yolu
ile ticari ilişkilerini devam ettireceğini öngören senaryodur. Bunun dışındaki bir başka seçenek
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden herhangi bir alternatif ilişki modeli geliştirmeden ayrılacağını
öngören ve İngiltere’nin Avrupa Birliği ve dünyanın geri kalan ülkeleri ile ticari ilişkilerinin
Dünya Ticaret Örgütü’nün kuralları ile devam edeceğini öngören senaryodur. Avrupa Birliği
üye devletlerinin oluşturduğu ortak ticaret politikası Avrupa Birliği’nin tüm uluslararası
anlaşmalarda bir bütün olarak hareket etmesini sağlamaktadır. Brexit sonrası İngiltere,
uluslararası ticaret müzakerelerinde bağımsız bir oyuncu haline gelecektir. Bu durumda
İngiltere, Avrupa birliği ile yeni bir ilişki modeli geliştirmek ve anlaşma sağlamak yerine,
dünyanın geri kalanı ile daha yakın bir bütünleşme modelini izleyebilecektir (Dhingra ve
Sampson, 2017).
Tüm bu senaryolar tartışmalı olmakla birlikte, mevcut durumda, Lizbon Antlaşması’nın
50. Maddesinde yer alan çekilme prosedürüne göre ilerleyen, İngiltere ve Avrupa Birliği
arasındaki müzakerelerin seyri önem kazanmakta ve müzakereler sonucu alınacak kararların
gelecekteki ilişki modelini de belirleyeceği düşünülmektedir.

3.3. Avrupa Komşuluk Politikası
Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa Topluluğu dönüşüm sürecine girmiştir. 1992’de
imzalanan ABA ile birçok alanda reformlar geliştirilmiştir. ABA’nın 49. maddesi uyarınca
Avrupa ülkeleri AB’ye üyelik için başvurabileceklerdir.
2004 yılında genişleme ile on ülke birliğe üye olmuş ve yeni komşular ile ilişkiler
dönemi başlamıştır. İlk defa 2003 yılı mart ayında Komisyon “Daha Geniş Avrupa” bildirimini
yayınlamıştır. 12 Mayıs 2004’de ise “Avrupa Komşuluk Politikası (AKOPO) Stratejisi” belgesi
yayınlanmıştır.
Komşuluk politikasının amacı; AB’nin yeni koşularının istikrar, güvenlik ve refahına
destek olarak, tarafların çıkarlarına da uygun faaliyetler yürütmektir. Bu kapsamda komşulara
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AB’nin eylemlerine katılma, iş birliği faaliyetleri yürütme imkânlarını tanıyarak bir yerde dış
sınırları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. (Dinan, 2005a: 141).
AKOPO, AB ve her bir partner ülke arasında bölgesel ve çok taraflı iş birlikleriyle
zenginleştirilen ikili (bilateral) politikalardır. AKOPO ile ülkelere ticarette kolaylıklar
tanınması ve AB’nin teşvik programları ile ekonomik ve toplumsal reformların desteklenmesi
planlanmıştır. AKOPO kapsamında 2009 Mayısı’nda Doğu Ortaklığı, 2008 Temmuz da tekrar
başlatılan Akdeniz için Birlik ve 2008 Şubatı’nda Karadeniz Sinerjisi bulunmaktadır. Bu
ülkeler Cezayir, İsrail, işgal altındaki Filistin toprakları, Ermenistan, Ürdün, Suriye,
Azerbaycan, Lübnan, Tunus, Beyaz Rusya, Libya, Ukrayna, Mısır, Moldova, Gürcistan ve
Fas’dır (EC, 2011c; DW-World, 2004; EC, 2011d). AKOPO’ya Irak ve İran’ın dâhil
edilmemesi şu şekilde açıklanmaktadır: Türkiye üye olduğu takdirde, AB Irak ve İran ile komşu
olur. Dolayısıyla, adayın komşusu politika kapsamında bulunmamaktadır. Türkiye’nin sınır
komşuları söz konusu olduğunda AKOPO sadece Avrupa idealini paylaşan, reformlarını
Avrupa kimliğine dayandıran, ortak bölgesel kimliğe sahip olan ve ayrıca Gürcistan örneğinde
görüldüğü gibi Bulgaristan ve Romanya ile deniz sınırı olan Güney Kafkasya’yı (Gürcistan,
Azerbaycan, Ermenistan) kapsamaktadır. Türkiye’nin AKOPO kapsamında olmamasının
sebebi ise adaylık statüsünde olmasından dolayıdır (EC, 2011e).
Lizbon Antlaşması’nda komşuluk ilişkilerine önem verilmekte, iyi komşuluk
ilişkilerinin tesis edilmesi gerekliliğine vurgu yapılmaktadır (EC, 2011f). Komşularla kurulan
bu faklı platformda ele alınan ilişkilerde hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygı,
azınlık haklarına saygı, pazar ekonomisi yani kısaca ortak değerlerin karşılıklı güvence altına
alınması esastır.
Komşuluk politikası kapsamında ele alınan projelerdeki ortak amaçlar ise şunlardır
(DTM, 2011):
-

Özgürlük ve demokrasiyi yayma,

- Komşu ülkelerde refah düzeyini arttırmak: Ekonomik alanda bütünleşme ve
ekonomik reform süreçlerini desteklemeye bu bağlamda ağırlık verilmesi,
- İstikrar ve güvenliğin arttırılması: Avrupa Güvenlik Stratejisi’yle paralel bir şekilde
komşu ülkelerle kalkınma, çevre, silahsızlanma ve terörizm konularında ortak çalışmalar
yürütme.
AB ve her bir partner ülke arasında ikili eylem planları yapılır. Bu eylem planları 3-5
senelik dönemler için (kısa veya uzun vadeli) bir takvim belirler, bu takvimde yerine getirilmesi
gereken ve önceliği bulunan siyasi ve ekonomik reformlar bulunmaktadır. Eylem planlarının
temel özelikleri: ortak değerlere bağlılık, daha etkili ve siyasi diyalog, ekonomik ve sosyal
kalkınma politikası, ticaret ve iç pazar, enerji ve ulaşımdır (DTM, 2011). AB, reformların
gerçekleştirilme sürecinde Twinning ve TAIEX gibi programlar ile teknik destekte bulunur.
Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (European Neighbourhood and Partnership
Instrument-ENPI), somut destek eylemleri aracılığıyla Komşuluk Politikası’nı destekleyen
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finansal araçtır. Politik, sosyal ve kültürel anlamda farklı özelliklere sahip coğrafyalarda “iyi
komşuluk” ilişkileri kurma amacına yönelik oluşturulmuştur. ENPI ile TACIS (Technical
Assistance to the Commonwealth of Independent States-Bağımsız Devletler Topluluğu ve
Moğolistan için Teknik Destek) ve MEDA (Mediterranean Economic Development AreaAkdeniz Ekonomik Kalkınma Alanı Programı: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde 1995
yılında oluşturulan mali destek programı) gibi programlar kalkmıştır. ENPI’nin iki amacı
bulunmaktadır: Partner ülkeler ile AB arasında hem politik iş birliğini hem de kademeli bir
şekilde ekonomik entegrasyonun teşvik edilmesi; AB ve komşu ülkeler arasında bölgesel
yakınlık sebebiyle ortaya çıkan fırsat ve güçlüklere dikkat çekilmesi. ENPI’nin özelde AKOPO
Aksiyon Planlarının uygulanması için kullanılmakta, bunun yanı sıra söz konusu ülkelerin AB
iç pazarına dâhil etmeye yönelik önlemlerin desteklenmesinde kullanılmaktadır (Ayman ve
Kılıçdağı, 2007).
AB’nin 2014 bütçesinde Küresel Avrupa başlığı altında Avrupa Komşuluk Aracı rakamı
2.192.2 euro million olarak belirlenmiştir. Bu rakam Küresel Avrupa için ayrılan bütçenin
yaklaşık %26’sı kadardır (EC, 2014). Rusya, fon ihtiyacı olmadığı için yararlanmıyor. Cathrine
Ashton, söz konusu bütçe artışı ile ilgili “Biz komşu ülkelere politik bir birlik ve ekonomik
entegrasyon sunuyoruz. Bu amacımıza ulaşabilmek için bütçede artırıma gitmek bizim için çok
önemli” demiştir (TAV, 2010).
Avrupa-Akdeniz Ortaklığı: Latincesi “mediterraneus” olan Akdeniz “iç kara”
anlamına gelmektedir. Türkçe ve Arapçada “Akdeniz”, Romalılar döneminde “Mare Nostrum”
yani “Bizim Deniz” denilmiştir. Hem kültürel, hem tarihi hem de coğrafi açıdan önemli olan
bu bölge tarihi boyunca güç oyunlarına neden olmuştur (Balkır, 2007: 8).
AT-Akdeniz ilişkileri 1960’larda ikili anlaşmalar çerçevesinde gelişmiştir; ama
Akdeniz politikası diye politika yoktur. Fransa ve İtalya’nın girişimleriyle 1972 Paris
Zirvesi’nde “Küresel Akdeniz Politikası” oluşturulmuştur. Bu çerçevede Akdeniz ülkeleri ile
ikili antlaşmalar imzalanmış ve sanayi mallarında serbest ticaret alanı, tarımda ise bazı
ürünlerde kısıtlı gümrük indirimlerine gidilmiştir.
1973’te Arap-İsrail savaşı, OPEC krizi, topluluğun ortak tarım politikasını uygulamaya
başlaması gibi etkenler sebebiyle ilişkiler zarar görmüştür. Topluluk 1980’lerde yaşadığı
genişlemeler ile Akdeniz ülkelerinden Yunanistan, Portekiz ve İspanyayı bünyesine almıştır.
Yeni üyeler ile birlikte yeni komşular kazanan topluluk için Akdeniz’in yıldızı tekrar
parlamıştır.
Aralık 1989’da, Avrupa Konseyi, “Yenileştirilmiş Akdeniz Politikasını” açıklamıştır.
Oluşturulan bu yeni çerçevede Orta Doğu ülkelerine yönelik mali yardımlar 1992-1996 arası
dönemde yaklaşık iki kat arttırılmıştır. 1992’de ise AT ile Akdeniz ülkeleri arasında MED
programları (Akdeniz ülkeleriyle yerel düzeyde iş birliğini geliştirmek amacıyla oluşturulan
program, birçok alanda proje bazında mali destek sağlanmaktadır) olarak bilinen yatay iş birliği
projesi başlatılmıştır (Kurtbağ, 2003: 79).
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AT’nin yapmış olduğu girişimler ve verilen destekler var olan problemleri çözmemiştir.
Bölgede yüksek işsizlik, sosyoekonomik zorluklar, siyasi istikrarsızlık hâlâ bir sorundur,
topluluk açısından bölgeden gelen göç engellenememektedir. Artık Akdeniz Havzası’nda
zengin ve fakir ülkeler arasında refah farklılıkları artmış, buda topluluğun var olan politikayı
tekrar gözden geçirmesine sebep olmuştur. 27-28 Kasım 1995 tarihlerinde gerçekleştirilen
Barselona Konferansı sonucu, Barselona Deklarasyonu’yla “Avrupa-Akdeniz Ortaklığı”
kurulmuştur (Eylemer, 2007: 84). Taraf ülkeler Türkiye, Avrupa Birliği (AB), Fas, Tunus,
Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye, Kıbrıs ve Malta’dır. Artık ülkeler bir
bütün olarak ele alınıyor, tek tek veya gruplar hâlinde değil. Akdeniz bölgesinde barış, istikrar
ve refah alanı oluşturma hedefi ile çıkılan bu yolda en önemli hedeflerden biri bölgede 2010’a
kadar serbest ticaret alanı oluşturmaktır, ama bu gerçekleştirilememiştir.
Barselona sürecinin başarısızlık sebepleri (Güler, 2010: 9):
-

Petrol ve enerjide çıkarların ön plana geçmesi,

-

Ekonomik istikrarın arkasında göçü engelleme ana hedefi,

- Serbest ticaret alanı hedefi için gereken anlaşmaların 2010 itibarıyla
tamamlanmaması,
-

AB tarafından vaat edilen yatırımların küçük bir kısmının gerçekleşmiş olması,

- Avrupa-Akdeniz İstikrar Paktı, Akdeniz ülkelerinin talebi üzerine şart olmuş; ama
ilan edilememiş olması,
-

Cezayir, Filistin iç kargaşaları, uyuşturucu ve göç dalgası gibi etkenler ve

-

Bu süreçte ekonomik sorunlardan ziyade, güvenlik sorunlarının ön planda olması.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin girişimleriyle 13 Temmuz 2008’de
“Akdeniz için Birlik” kurulmuştur. AB ve Akdeniz’e komşu ülkeleri bir çatı altında toplamak
amaçlanmıştır. Oluşturulan bu yeni birliğe birtakım eleştiriler getirilmiştir. Bunlar (TBMM,
2011b):
-

Detaylı bir kurumsal yapısının olmaması,

-

Akdeniz İçin Birlik ile mevcut Euro-Med arasındaki ilişki,

-

Akdeniz Birliği’nin Euro-Med çerçevesinde geliştirilen politikalara olumsuz etkisi

-

Bölgesel ilişkilerin değişik kurumsal yapılar çerçevesinde tekrarlanması.

ve

Akdeniz için Birlik ve Barselona sürecinin ortak yanı ve farklılıklar ise şunlardır (Güler,
2010: 11,12):
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-

Temel hedefi tanımlama şekli ortaktır. Yani mali iş birliği, barış ve güvenlik.

- Barselona’da, siyasal ortaklık, güvenlik, serbest ticaret alanı oluşturma ve insanikültürel konuları ele almakta, alt yapısını çizmektedir. Akdeniz Birliği’nde ise göç politikası,
ekolojik strateji, su kaynakları, terörizm, suç gibi konularda yapılanma içinde
-

Akdeniz, Barselona’dan daha fazla üye içeriyor.

-

Her ikisinde de ticaret var ama güvenlik ön planda.

- Barselona’da Avrupa Yatırım Bankası ve MEDA’dan oluşan mali altyapı var.
Akdeniz Birliği’nde ise bu yok (Akdeniz Yatırım Bankası kurulması düşünülmüş; ama hayata
geçirilmemiş).
- İkisinde de Birliğin kota, tarife, ortak tarım politikasından kaynaklanan kotalardan
dolayı ticaret hacmi istendiği kadar arttırılamamış.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

69

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Birliğin genişleme süreci, aşamaları öğrenildi. Ayrıca Birlik üyesi olmayan
üçüncü ülkelere yönelik uygulanan Avrupa Komşuluk Politikası ve bu politikada kullanılan
finansal araçlardan biri olan Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracına değinildi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Kopenhag kriterleri ile getirilen tam üyelik kriterleri
arasında yer alır?
a) Hukuk devleti olması
b) İşlevsel bir piyasaya sahip olması
c) Topluluk mevzuatını benimsemesi
d) Azınlıkları koruması
e) Hepsi
2) Topluluğun ilk genişleme dalgasında İngiltere, İrlanda ve Norveç yer alır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

3) 1993 yılında Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerini (MDAÜ) ile AT arasında
……………………… imzalanmıştır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğu doldurunuz.
4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Fransa ve İtalya’nın girişimleriyle, 1972 Paris Zirvesi’nde “Küresel Akdeniz
Politikası” oluşturulmuştur.
b) 1989’da, Avrupa Konseyi, “Yenileştirilmiş Akdeniz Politikasını” açıklamıştır.
c) 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Barselona Konferansı sonucu, Barselona
Deklarasyonu’yla “Avrupa-Akdeniz Ortaklığı” kurulmuştur.
d) 13 Temmuz 2008’de “Akdeniz için Birlik” kurulmuştur.
e) Hiçbiri
5) Avrupa Komşuluk Politikası’nın amacı Avrupa Birliği’nin yeni koşularının istikrar,
güvenlik ve refahına destek olarak, tarafların çıkarlarına da uygun faaliyetler yürütmektir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar
1) e, 2) Yanlış, 3) Avrupa Antlaşmaları, 4)e, 5) Doğru.
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4. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUMSAL YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin karar alma mekanizmasında yer alan kurumlar tek tek
ele alınarak ayrıntılı bir şekilde öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Avrupa Birliği Karar Alma Mekanizması nasıl çalışmaktadır?
2. Avrupa Birliği Karar Alma Mekanizması’nda AP’nin rolünde ne gibi değişiklikler
olmuştur?
3. Ombudsman’ın görevi nedir? Açıklayınız.
4. Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

AB Kurumsal Yapısı

AB Karar Alma
Mekanizması’ndaki kurumların
yetkilerini incelemek

Okuyarak, Tartışarak

AB Danışma
Organları

Karar Alma Mekanizması’nda
görüş bildirmek, araştırmalarda
ve incelemelerde bulunmak.

Okuyarak, Tartışarak
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Anahtar Kavramlar
 Avrupa Birliği Kurumları: Avrupa Parlamentosu, AB Zirvesi, Konsey,
Komisyon, Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Sayıştayı, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler
Komitesi, Avrupa Merkez Bankası, Topluluk Ajansları, Ombudsman ve Avrupa Yatırım
Bankasıdır.
 Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi: Lizbon Antlaşması ile
getirilen Birliği dış dünyada temsil etmek amacıyla kurulan aynı zamanda Konsey yardımcılığı
görevini yürüten temsilcidir.
 Subsidiarite İlkesi: Yerellik ilkesi de denir. AB’nin direk yetkili olmadığı
alanlarda üye devletlerin kendi çabalarıyla yeterli olmadığı durumda AB’ye verilen yetkidir.
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Giriş
Avrupa Birliği’nin kurumlarını; Avrupa Parlamentosu (AP), Konsey, Avrupa Konseyi,
Komisyon, Adalet Divanı ve İlk Derece Mahkemesi, Sayıştay; organlar ve kuruluşlar: (i)
Anlaşmalarla öngörülen organlar: Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa
Yatırım Bankası, Ekonomik ve Parasal Birlik çerçevesinde öngörülen organlar [Avrupa Para
Enstitüsü, Avrupa Merkez Bankası (AMB), Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS), Para
Komitesi], diğer spesifik organlar, (ii) Kurumlar tarafından oluşturulan kuruluşlar: topluluk
ajansları ile ikinci ve üçüncü sütun çerçevesindeki kuruluşlar (topluluk ajansları), kurumlar
arası kuruluşlar oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ayrıntılı olarak analiz edilmiştir.
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4. Avrupa Birliği’nin Kurumsal Yapısı
Avrupa Birliği Antlaşması (ABA) ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma
(ABİHA) çerçevesinde Avrupa Birliği’nin kurumları şunlardır: Avrupa Parlamentosu, Avrupa
Birliği Zirvesi, Konsey, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Merkez
Bankası ve Sayıştay; Organlar ve kuruluşlar: (i) Anlaşmalarla öngörülen organlar: Ekonomik
ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası, Ekonomik ve Parasal Birlik
çerçevesinde öngörülen organlar [Avrupa Para Enstitüsü, Avrupa Merkez Bankası (AMB),
Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS), Para Komitesi], diğer spesifik organlar, (ii)
Kurumlar tarafından oluşturulan kuruluşlar: topluluk ajansları ve kurumlar arası kuruluşlar.

4.1. Avrupa Parlamentosu
AKÇT ile kurulan “Avrupa Parlamenter Meclisi” ile temeli atılmıştır. Bu meclis üye
devlet halk temsilcilerinden oluşmakta ve üyeler her bir üye devlet tarafından ulusal
parlamentolarından seçilen temsilcilerden oluşmaktaydı. Görevi görüşme ve kontrol yetkisi
çerçevesi ile kısıtlıydı. Karar verme prosedüründe, aslında karar alma parlamentonun asli
görevi iken bu konseye verilmekteydi. Amaç siyasi belirsizlik kaynaklı sorunların önüne
geçmekti. En kapsamlı yetkisi ise komisyona karşı kullanacağı gensoru yetkisiydi. 1962’de isim
değişikliğine gidilmiş ve “Avrupa Parlamentosu” adını almıştır. 1976 yılında AP seçimlerinde
tek biçim seçim sistemi oluşturuldu. 1986 ATS ile birlikte Kurucu antlaşmalarda yer almaya
başlamıştır (Tezcan, 2005, 8-10).
AP’de ele alınacak konular ve ilgili çalışmalar ise Daimi Komisyonlar tarafından
yapılmaktadır. Ayrıca, bir konunun araştırılması için alt komisyonlar veya geçici komisyonlar
da kurulabilmektedir (ABA, 193.madde). Brüksel, Strasburg ve Lüksemburg’da faaliyet
göstermektedir. Çalışma sistemi ise şu şekildedir: AP’ye konu gelir, AP bunu komisyona iletir,
komisyon ilgili konu hakkında rapor hazırlanması için bir raportör atar, raportör raporu hazırlar
ve komisyona sunar. Komisyonda tartışılır, komisyon bu konudaki görüşünü kabul eder, genel
kurulda görüşülür ve AP’nin görüşü biçiminde resmiyet kazanır (Tezcan, 2005: 17,18).
Yetkileri; yasama, bütçe, kontrol başlıkları altında toplanmaktadır. Yasama yetkileri
zaman içinde artmıştır. Önceleri istişari yetkisi varken, ATS ile iş birliği ve uygun görüş
bildirme yetkilerine sahip olmuştur. Ayrıca, ABA ile getirilen ortak karar prosedüründe yetki
artışı görülmektedir (Tezcan, 2005: 20).
AP seçimleri 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçim 2014 yılı 22-25 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleşmiştir. Seçimlere katılım %43 civarında olmuştur. Son antlaşmaya göre AP
sandalye sayısı 751 olarak belirlenmiştir. 221 sandalye sayısı ile Hristiyan Demokrat grubu 1.
sırayı alırken 191 sandalye sayısı ile Sosyal Demokrat grubu Hristiyan Demokratları takip
etmiştir. Diğer grupların temsili su şekildedir: Muhafazakâr ve Reformist grup 70, Liberal ve
Demokratlar Birliği 67, Solcular 52, Yeşiller 50, Özgürlük ve Direk Demokratlar grubu 48,
Hiçbir gruba üye olmayanların sayısı 52’dir (EUROPARL, 2014).

79

4.2. Avrupa Birliği Zirvesi
Avrupa Birliği Zirvesi’nin (Avrupa Konseyi) karar alma sürecinde önemli bir yeri
bulunmaktadır. ATS ile tanıtılmış ama görevleri konusunda bir açıklık getirilmemiştir. 1960’lı
yıllarda fiilen toplantılar yapılmakta, 1974 Paris Zirvesi ile yarı resmiyet kazanmıştır.
ABA’nın 15, ABİHA’nın 235 ve 236. maddelerinde Avrupa Birliği Zirvesi’nin önemi,
amaçları, görevleri ve karar alma süreçleri yer almaktadır.
Devlet ve hükûmet başkanları, kendi başkanı ve komisyon başkanından oluşmaktadır.
Dışişleri ve Güvenlik Politikası Birlik Yüksek Temsilcisi de toplantıda görev almaktadır. Karar
alma sürecinde, birliğin siyasi yönelimlerini belirlemektedir. Yasama fonksiyonunu
uygulamaz. Lizbon ile kurum statüsü verilmiştir. Her altı ayda bir toplanır, ayrıca gerekli
durumlarda da Avrupa Konseyi özel toplantılar gerçekleştirir. Alınan kararlarda aksi
belirtilmedikçe oy birliği ile karar alınır. Avrupa Konseyi başkanını nitelikli çoğunlukla iki
buçuk yıllığını seçer ve bu başkan sadece bir defa yeniden seçilir. Aldığı kararları içeren raporu
da AP’a sunar (European Union Council, 2011).

4.3. Konsey
Konsey üye ülkelerin bakan düzeyindeki temsilcilerinden meydan gelen yürütme ve
yasama organıdır. AT antlaşması 202-210. maddeleri çerçevesinde kurulmuştur. Konseyin
merkezi Brüksel’dedir.
ABA 16 ve 17 ve ABİHA 237- 243 maddelerinde Konseyin görev ve sorumlulukları,
karar alma süreci, diğer kurumlarla ilişkileri ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Konseyin
üyeleri, üye devleti taahhüt altına sokabilecek, imza yetkisine sahip, bakan seviyelerindeki
temsilcilerden oluşur. Konsey gündemdeki ele alınacak konularla ilgili bakanlar nezdinde
toplanabildiği (çevre konseyi gibi) gibi özel durumlarda (eğer temel ilkelerden biri üye devlet
tarafından ihlal ediliyorsa, para politikası çerçevesinde karar alınması durumları gibi) devlet
veya hükûmet başkanları düzeyinde de toplanabilir. Üye ülkelerin dışişleri bakanlarından
oluşmakla birlikte, Birlik düzeyinde temsilcilerden de oluşturulabilir (Tezcan, 2005, 46,47).
Lizbon Antlaşması ile birlikte Konsey Başkanlığı 18 aylık süre için 3’erli ülke grupları
hâlinde seçilir (Bilici, 2012a). Bunun amacı altı aylık geçiş dönemlerinde uyumun olması
içindir. Bulunduğu süre zarfında toplantıları ayarlar ve toplantılara başkanlık yapar, yasal ve
politik kararlar alır, üye devletler arasında arabuluculuk vazifesinde bulunur. Bulunduğu
konum itibarıyla konsey başkanı tutarlı karar almalı ve sürekliliği sağlamalıdır (Bozkurt, Özcan
ve Köktaş, 2008: 100- 101).
Lizbon Antlaşması ile birlikte Konsey yapılanmasında farklılık gerçekleşmiştir. Genel
İşler ve Dış İlişkiler Konseyi birbirinden ayrılarak Genel İşler ve Dış İlişkiler olarak 2 ayrı
yapılanmaya gidilmiştir. Dış İlişkiler Konseyi’nin başına AB Dışişleri olarak da bilinen Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adı altında bir başkan getirilmiştir (Bilici,
2012b). On faklı Konsey yapılanması vardır: Genel İşler; Dış İlişkiler; Ekonomik ve Mali İşler
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(Ecofin); Adalet ve İçişleri (JHA); İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları;
Rekabetlilik; Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji; Tarım ve Balıkçılık; Çevre; Eğitim,
Gençlik ve Kültür. Konseydeki her bakan kendi ulusal parlamento temsil ettiği vatandaşlara
karşı sorumludur bu Konsey'in kararlarında demokratik meşruiyet sağlar. Konsey’in temelde
altı tane sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar (EUROPA, 2011a):
- Yasama: Antlaşmalarca belirtilen birçok alanda bu sorumluluğu Avrupa
Parlamentosu ile paylaşır.
-

Üye devletlerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonu.

- AB ile diğer ülkeler veya uluslararası örgütler arasında uluslararası anlaşmalar
imzalanması.
-

Avrupa Parlamentosu ile AB bütçesinin onaylanması.

- Avrupa Konseyi tarafından ortaya koyulan yönlendirici ilkelere dayanarak AB’nin
ortak dış ve güvenlik politikasının geliştirilmesi.
- Cezai konularda ulusal mahkemeler ve polis güçleri arasında iş birliğinin
koordinasyonu.
Konsey’de alınan kararlarda ülke başına oy dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir:
Tablo 4.2: Oy Dağılım Tablosu
İtalya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık

29

İspanya ve Polonya

27

Romanya

14

Hollanda

13

Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan ve Portekiz

12

Avusturya, Bulgaristan ve İsveç

10

Danimarka, Hırvatistan, İrlanda, Litvanya, Slovakya ve
Finlandiya

7

Kıbrıs, Estonya, Letonya, Lüksemburg ve Slovenya

4

Malta

3
345

TOPLAM
Kaynak: (EUROPA, 2011b)
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COREPER (Daimi Temsilciler Komitesi): Konseyin çalışmalarını hazırlar yani konseyi
asiste eder. İkiye ayrılır, bunlar COREPER-I (Üye devletlerin birlik nezdinde görev alan
büyükelçilerin yardımcılarından oluşur. Teknik konularla ilgilenir.) ve COREPER-II (Üye
devletlerin birlik nezdinde görev alan büyükelçilerinden oluşur. Siyasi konularla ilgilenir.)

4.4. Komisyon
Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır. Görevleri Avrupa Birliği politikalarını hazırlama,
Avrupa Birliği Adalet Divanı ile birlikte birlik hukukunun doğru uygulanmasını sağlama,
uluslararası platformlarda ve uluslararası antlaşmaların müzakerelerinde Avrupa Birliği'ni
temsil etme ve aday ülkelerle olan müzakerelerini yürütmektir.
Komisyon tek başına hukuk koyma ve hukuk konulması için teklifte bulunma hakkına
sahip tek organdır (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 117).
Komisyon üyeleri her bir üye devleti temsil eden, komiserlerden oluşur. Bu komiserler
bir bütün olarak AB'nin çıkarlarını temsil eder (EC, 2011a). Bu noktada Komisyon ile Konsey
üyeleri arasında bir fark vardır. Komisyon üyesi, üye devletlerin çıkarlarını temsil eden
Konsey’in aksine, hükûmetlerden bağımsızdır ve bir bütün olarak AB çıkarlarını korur.
Dolayısıyla komiserlerin tarafsızlığı önem kazanır ve göreve başlamadan önce tarafsızlık
yemini ederler.

4.5. Avrupa Adalet Divanı
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 1952 yılında kurulmuştur. AB’de yer alan en
yüksek mahkeme olup AB hukukunu ilgilendiren konularda son sözü söyleyen kurum vasfına
sahiptir.
ABAD; Avrupa Birliği kurumlarının eylemlerinin yasal olup olmadığını inceler, üye
devletlerin antlaşmalar çerçevesinde belirlenmiş yükümlülüklerine uymalarını sağlar ve ulusal
mahkemeler ve mahkemelerin talebi üzerine AB hukukunu yorumlar.
ADAD, 3 adet divandan oluşmaktadır, bunlar Adalet Divanı (28 yargıç ve 8 umumi
vekilden oluşmaktadır. Umumi vekiller, mahkemeyi asiste eder.), Genel Mahkeme (1988- eski
adı “İlk Derece Mahkemesi”dir. Genel olarak bireyler ve şirketler tarafından açılan davalara
bakmakla yükümlüdür.) ve Sivil Hizmet Mahkemesidir (2004- konsey tarafından atanan 7
yargıçtan oluşmaktadır. Avrupa Birliği kamu hizmetindeki uyuşmazlıklara bakmaktadır.)
(CVRIA, 2011).

4.6. Avrupa Sayıştayı
22 Temmuz 1975 Brüksel Antlaşması ile kurulmuştur. ABA 246-248. maddeleri
uyarınca düzenlenerek yasal bir statüye sahip olmuştur. Görevi, gelir ve giderleri denetleyerek
mali yönetimin hukuka uygunluğu ve düzgün işleyişini sağlamaktır. Sayıştay’ın sunmuş olduğu
raporlar istişari niteliklidir, yani Sayıştay’ın hukuki yetki ve işlevi yoktur. Denetçiler,
sahtekârlık veya usulsüzlük tespit ederse durumu OLAF (Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi82

The European Anti-Fraud Office)’a iletir. Mali işlerinin dış denetçisi konumundadır, genel
bütçenin uygulanmasını, Avrupa Kalkınma Fonlarını ve diğer Avrupa Birliği kurum ve
ajanslarını denetlemekten sorumludur. Her bir üye devletten, Konsey tarafından atanan toplam
27 üyeden müteşekkildir. Üyeler kendi arasından 1 kişiyi başkan seçerler. Üyeler altı yılda bir
yenilenir (İKV, 2011; EUROPA, 2011c).

4.7. Ekonomik ve Sosyal Komite
ABİHA’nın 301-304 maddelerinde Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görev, sorumluluk
alanları ve çalışma şekli ayrıntılı şekilde yer almaktadır. Birliğin danışma organlarından biridir.
Karar alma mekanizması çerçevesinde görüş bildirir ve bazı konularda araştırma ve incelemeler
de bulunur. ESK’nin almış olduğu tüm kararlar, Topluluk karar alma prosedüründeki ilgili
kurumlara tebliğ edilir, ayrıca AB’nin resmî gazetesi Official Journal’de yayımlanır. ESK,
görev alanına giren konularda üç şekilde görüşte bulunur, bunlar: zorunlu görüşler (refferal
opinions: hukuki dayanağı Avrupa Birliğinin kurucu antlaşmalarıdır), ihtiyari görüşler
(Optional Opinions: istişari bir kurum olması sebebiyle kurucu antlaşmalardan kaynaklanan bir
zorunluluk bulunmasa bile, başta AB Konseyi ve AB Komisyonu olmak üzere, diğer tüm
Avrupa Birliği kurumları Komiteye danışmak ve görev alanlarına giren sosyoekonomik
konularda görüş istemek yetkisine sahiptirler.) ve resen açıklanan görüşlerdir (Own-initiative
Opinions: ESK kendi inisiyatifini kullanarak AB’yi ilgilendiren konular ve sorunlar hakkında
görüş de bulunma yetkisine sahiptir.). ESK’nın görevleri (Ateş, 2006: 5,6,8.27-31; İKV, 2011):
Danışma Görevi: ABİHA md 300’de istişari nitelikte bir statüye ait olduğu
belirtilmiştir.
Diyalog Görevi: ESK’nin Avrupa toplumlarına ve vatandaşlarına olan yönüdür.
İş Birliği Görevi: Hem AB üye ülkelerine hem de üçüncü ülkelere karşı işleyen bir
fonksiyondur. Üye ülkeler yönü sivil toplumları arasında iş birliğini sağlama üzerine olmakta
olup dışa dönük yönü ise üçüncü ülkeler ile arasındaki sosyoekonomik ilişkileri
oluşturmaktadır. ESK’nın üçüncü ülkelerle olan ilişkilerindeki amacı yeni kurumların
oluşturulmasında ve mevcut sivil toplum kurum ve örgütlerinin güçlendirilmesinde yer
almasıdır.

4.8. Bölgeler Komitesi
ABA ile kurulmuştur. ABA’ya göre, Konsey ve Komisyon'un bölgesel çıkarlarının söz
konusu olduğu antlaşma çerçevesince belirlenmiş konularda (eğitim, gençlik, kültür, toplum
sağlığı, ekonomik ve toplumsal bütünleşme, ulaşım, telekomünikasyon ve enerji ağları gibi)
Bölgeler Komitesi'nin görüşüne başvurmalarını hükme bağlamıştır. Ayrıca Bölgeler Komitesi
resen de görüş bildirebilmektedir. Yerel ve bölgesel mercileri temsil eden 27 ülkeden 344 üyesi
bulunmaktadır. Çalışmaları 6 farklı komisyonda düzenlenmiştir. Önemli konularda resmi görüş
bildirmek için incelemelerde bulunur. Amsterdam Antlaşması'yla bağımsız bir yapıya
kavuşmuştur. Topluluk müktesebatıyla ilgili yerel konuları gündeme getirir ve subsidiarite
ilkesi ile faaliyetlerini sürdürür (ABGS, 2011; COR, 2011).
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Kurulma amacı; yerel ve bölgesel kurumların en iyi şekilde temsil edilebilmesini
sağlamaktır. Komite yerel ve bölgesel yönetimlere danışma kurumu görevi bulunmakla birlikte
aslında AB’nin bir yerde temsilcisi olduğu için önemli bir kurumdur. Komite’nin üç temel ilkesi
bulunmaktadır, bunlar (Cihangir, 2011): (i) yerindenlik; yani AB’de kararların halka en yakın
merciler tarafından alınmasıdır, (ii)Yakınlık; hükûmetlerin her seviyede halka yakın olması ve
halkın yetki dağılımlarından haberdar edilmesidir, (iii) Ortaklık: karar alma sürecinde AB ile
ulusal, yerel ve bölgesel hükûmetlerin beraber çalışmaları gerektiğini ortaya koyar.
Antlaşmalarda belirtilen durumlar ve sınır ötesi iş birliği konularında Konsey ve
Komisyon bölgeler komitesine danışır. Eğer zaruri bir durum mevcutsa, bölgeler komitesi de
kendi inisiyatifi ile görüş bildirebilir (Tezcan, 2005: 97) .

4.9. Avrupa Merkez Bankası
Frankurt’da bulunan AMB, Almanya MB’nı (Bundesbank) model alarak
oluşturulmuştur. Avrupa tek parası Euro için kurulmuştur. Yakınsama kriterlerini yerine getiren
18 AB üyesi (Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, Letonya, Malta ve
Lüksemburg) bulunmaktadır. Yönetim komitesi ve yönetim konseyinden müteşekkildir. Görevi
euro bölgesinin satın alma gücünü ve fiyat istikrarını sağlamaktır (ECB, 2011; Bilici, 2010: 90).

4.10. Topluluk Ajansları
Subsidiarite ilkesinin sonucu olarak yani Topluluk kurumlarının yetkilerini yerine
getirilmesi için kurulmuşlardır (AT antlaşması 308.md). Ajanslar ile ilgili sorunlara Avrupa
Topulukları Adalet Divanı’nda bakılır. Kurulan her bir ajansın bir misyonu ve görevi vardır.
Ajanslar (Tezcan, 2005: 101,102):
-

Topluluk faaliyetlerini merkezden, merkeze bağlı yerel birimlere yönlendirir.

-

Belirli bir alanda teknik veya bilimsel uzmanlığın geliştirilmesi gerekliliğine olanak

-

Sosyal veya uluslararası partnerler arası diyalog kurar.

sağlar.

AB ajansları beş gruba ayrılmıştır. Bunlar (EU, 2011d):
- Topluluk ajansları: Avrupa kamu hukuku tarafından yönetilmektedir. Kendi tüzel
kişiliği vardır. Çok özel teknik, bilimsel ya da idari görevi ifa etmek için ikincil mevzuat
çerçevesinde kurulmuştur.
- Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ajansları: Avrupa Birliği Ortak Güvenlik
ve Savunma Politikası çerçevesinde çok özel teknik, bilimsel ve yönetim görevlerini yerine
getirmek üzere kurulmuşlardır.
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- Polis ve cezai konularda adli iş birliği ajansları: AB üye devletlerine uluslararası
organize suçlarda mücadele kapsamında kurulmuşlardır.
- Yürütme ajansları: Bir veya daha fazla Topluluk programlarının yönetimi ile ilgili
bazı görevler çerçevesince kurulmuş örgütlerdir. Bu ajanslar belirli bir süre için kurulur.
- EURATOM Kurum ve kuruluşları: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması
(EURATOM) amaçlarını desteklemek için oluşturulmuşlardır.

4.11. Ombudsman
Şikâyet merciidir, ABA ile kurulmuştur. AB konseyi, AB komisyonu ve AP gibi kurum
ve kuruluşların yapmış olduğu yanlış uygulama ve şikâyetleri değerlendirir, araştırır ve
raporlamaktan sorumludur. Sadece Adalet Divanı, İlk Derece Mahkemesi (Genel Mahkeme) ve
Sivil Hizmet Mahkemesi, yetkisi dâhilinde değildir. Ombudsman, Adalet Divanındaki bir
yargıç ile aynı haklara sahiptir. Üye devletlerdeki ulusal, bölgesel veya yerel otoritelere karşı
yapılan şikâyetler, ulusal mahkemeler ya da ombudsmanların faaliyetlerini ve işletmeler veya
özel kişilere karşı yapılan şikâyetleri araştırmaz (Ombudsman, 2011; Karluk, 2007: 209).

4.12. Avrupa Yatırım Bankası
1958 yılında ABİHA md 308- 309 (ATA md.266-267) çerçevesince kurulmuş olup
bağımsız bir kurumdur. Merkezi Lüksemburg’dadır ve AB’nin kâr gütmeyen finans
kurumudur. Hissedarları 28 AB üyesidir. Temel görevi yatırım projelerinin desteklenmesi için
uzun vadeli finansman sağlamaktır. Bütünleşme faaliyetlerinin önemli bir kısmını finanse eder
ayrıca AYB fiilen gerek kamu gerek özel sektörde faaliyet hâlinde olan iktisadi ajanslar ile
iletişim kuran tek AB kurumudur. Birlik içi ve dışı sağladığı bu destekler şunlardır (2010 da
toplam desteklerin yaklaşık %88i birlik içi faaliyetlere aktarılmıştır) (EIB, 2011; Dinan, 2005:
210):
Birlik içi desteklenen alanlar:
-

KOBİ (küçük işletmeler yoluyla yatırım teşviki),

- Uyum ve yakınsama (dezavantajlı bölgelerde ekonomik ve sosyal dengesizlikler
belirleme),
-

İklim değişikliğine karşı mücadele,

-

Çevre koruma ve sürdürülebilir toplumlar (temiz, doğal ve kentsel çevre yatırımı),

- Rekabetçi, sürdürülebilir ve güvenli enerji (alternatif enerji üretme ve ithalat
bağımlılığının azaltılması),
- Bilgi ekonomisi (bilgi ve iletişim teknolojileri ile insan ve sosyal sermayeye yatırım
yoluyla bilgi ve yaratıcılığın olduğu bir ekonomiyi teşviki),
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- Trans-Avrupa ağları (ulaştırma, enerji ve iletişim alanlarında sınır ötesi ağların
oluşturulması).
Birlik dışı alanlar
- 150 ülkede faaldir. Bu ülkelere AB dış iş birliği ve kalkınma politikaları (özel sektör
geliştirme, altyapı geliştirme, enerji arz güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliği) çerçevesince
finansman sağlanmaktadır.
- Finanse edilen projelerin önemli bir bölümü, AB içerisindeki ekonomik açıdan geri
kalmış bölgelerin kalkınması amaçlı projelere yöneliktir. Desteklenecek projelerin sınır-ötesi
niteliğe sahip olması tercih edilmekte olup kredi oranı genel olarak projenin toplam yatırım
maliyetinin %50’sini aşmamaktadır (İKV, 2011).
- AYB guvernörler (bakanlar) kurulu, direktörler kurulu, yönetim komitesi ve izleme
komitesinden müteşekkildir. Guvernörler kurulu üye ülkelerin Maliye Bakanlarından
oluşmakta olup başlıca görevleri bankaların kredi politikalarını belirleme, yıllık rapor ve gelirgider hesaplarını onaylama, üye devletlerden alınan paranın arttırılmasına karar verme ve
direktörler kurulu, yönetim komitesi ve izleme komitesinin üyelerini atamaktan sorumludur.
Direktörler kurulu 28 üyeden oluşur (komisyondan 1 kişi, Fransa-Almanya-İngiltere-İtalya’dan
3 üye, İspanya’dan 2 üye diğer ülkelerden ise 1er üye). Bu kurul faiz oranlarını belirler ve ödünç
para alma görevlerinden sorumludur. Yönetim komitesi 8 üyeden oluşur (başkan ve yedi
yardımcısı), görevi direktörler komitesinin kararlarını hazırlamak ve uygulamaktır. İzleme
Komitesi ise 3 üyeden oluşur ve AYB’nin işlemlerinin yasalara göre işleyip işlemediğini
gözlemler (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 156,157).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Birliğin kurumsal yapısı ayrıntılı bir şekilde öğrenildi. Ayrıca karar alma
mekanizmasında önemli üç kurum olan Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve
Komisyon’un yetkileri ve görevleri incelendi.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin resmi kurumları arasında yer almaz?
a) Avrupa Merkez Bankası
b) Avrupa Parlamentosu
c) Avrupa Birliği Zirvesi
d) Konsey
e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
2) Komisyon ile Konsey üyeleri arasındaki fark: Komisyon üyesi, üye devletlerin
çıkarlarını temsil eden Konsey’in aksine, hükûmetlerden bağımsızdır ve bir bütün olarak
Avrupa Birliği’nin çıkarlarını korur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

3) Bölgeler komitesinin üç temel ilkesi:……………., ………………… ve
…………….’dir.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşlukları doldurunuz.
4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Lizbon Antlaşması ile Avrupa Konseyi’ne kurum statüsü verilmiştir.
b) Konsey, Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği bütçesini onaylar.
c) Daimi Temsilciler Komitesi-I (COREPER-I) teknik konularla, Daimi Temsilciler
Komitesi-II (COREPER-II) ise siyasi konularla ilgilenir.
d) Avrupa Birliği’nde en yüksek mahkeme AB Adalet Divanı’dır.
e) Kâr güden Avrupa Yatırım Bankası, yatırım projelerini destekler.
5) Ombudsman, AB Konseyi, AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Adalet Divanı,
İlk Derece Mahkemesi ve Sivil Hizmet Mahkemesi gibi kurum ve kuruluşların yapmış olduğu
yanlış uygulama ve şikâyetleri değerlendirir, araştırır ve raporlamaktan sorumludur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar
1) e, 2) Doğru, 3) Yerindenlik, Yakınlık, Ortaklık, 4) e, 5) Yanlış
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5. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖREV ALANLARI VE ORTAK
POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Avrupa Birliği’nin hemen hemen her alanda yürüttüğü politikalar yirmi başlık altında
ayrıntılı şekilde öğrenilecektir. Bu politikalar adalet ve içişleri, balıkçılık, bilgi toplumu, bilim
ve araştırma, bölgesel politika, çevre, eğitim ve kültür, ekonomik ve parasal birlik, enerji,
gümrük birliği, küçük ve ortak büyüklükteki işletmeler, ortak dışişleri ve güvenlik, rekabet,
sanayi, sosyal politika, tarım, taşımacılık, ticaret, tüketici politikası ve vergilendirmedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Adalet ve içişleri alanındaki çalışmalar nasıl yürütülmektedir?
2. Bölgesel politika kapsamında çevre politikasının amaçları nelerdir?
3. Ekonomik ve Parasal Birlik kaç aşamada kurulmuştur? Açıklayınız.
4. Avrupa Birliği’nin ilk ortak politikası hangisidir ve amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

AB Politikaları

Kazanım

AB’nin kuruluşundan bu yana
uygulamakta olduğu politikaları
başlıklar hâlinde incelemek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak, Tartışmalara
katılarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Avrupa Birliği Politikaları: AB’nin kuruluşundan bu yana hemen hemen her
alanda yürütmüş olduğu politikaları kapsamaktadır.



Ekonomik ve Parasal Birlik: AB üyelerinin tek bir para birimi kullanarak ve tek
merkez bankasından yönetilerek oluşturduğu alandır.
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Giriş
Avrupa Birliği’nin görev alanları ve ortak politikaları kapsamında; adalet ve içişleri,
balıkçılık, bilgi toplumu, bilim ve araştırma, bölgesel politika, çevre, eğitim ve kültür,
ekonomik ve parasal birlik, enerji, gümrük birliği, küçük ve ortak büyüklükteki işletmeler, ortak
dışişleri ve güvenlik, rekabet, sanayi, sosyal politika, tarım, taşımacılık, ticaret, tüketici
politikası ve vergilendirme ele alınmıştır.
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5. Avrupa Birliği’nin Görev Alanları ve Ortak Politikaları
5.1. Adalet ve İçişleri
AB’nin üçüncü sütununu oluşturmaktadır. Adalet ve içişleri alanındaki sorunlar, üye
devletlerin egemenlik ve güvenliğini doğrudan tehdit etmektedir. Dolayısıyla bu alanlarda iş
birliği önem arz etmektedir.
Şekil 5.1: Siyasal Birliğin Temelleri

Kaynak: (Moussis, 2004: 159’dan yararlanılarak çizilmiştir)
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1992’de Maastricht Antlaşması’yla temeli atılmış, 1 Mayıs 1999’da Amsterdam
Antlaşması ile yürürlüğe girmiştir. Amacı, serbest dolaşım hakkının adil ve güvenlik içinde
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle birlikte özgürlük, güvenlik ve adalet alanı
olarak korumak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. Nitekim Lizbon Antlaşması’nın V. başlık,
madde 67/1’de amaç şu şekilde ifade edilmiştir: “Birlik, temel haklara ve üye devletlerin farklı
hukuk sistemlerine ve hukuk geleneklerine saygı göstererek, bir özgürlük, güvenlik ve adalet
alanı oluşturur.” Madde 67/2 çerçevesince AB üçüncü ülke uyruklarına karşı adil bir ortak
politika geliştirir ve vatansız kişileri üçüncü ülke uyruklarıyla aynı muameleye tabi tutar.

5.2. Balıkçılık
Balıkçılık politikasının yasal temelleri Roma Antlaşması’nın 38. md’e dayanmaktadır.
Topluluk sınırlarının genişlemesi, AB’nin filosunun artması ile birlikte balıkçılık üzerine ortak
bir hareket oluşturma ihtiyacı duyulmuştur.
1970 yılında “Balıkçılık Ortak Piyasa Düzeni” oluşturulmuş, 1976’da avlanma hakları
ve yapısal politikalar üzerine konsey yönetmeliği çıkarılmıştır. 1983’te OBP ayrı ve daha
kapsamlı bir politika hâline dönüştürülmüştür. Diğer önemli gelişmeler; 20 Aralık 1992 tarih
ve 3760/92/AET sayılı Konsey Yönetmeliği ile balıkçılık ve yetiştiricilik için bir Topluluk
sisteminin kurulması; filo kayıt sistemi çerçevesinde tüm filonun kayıt altına alınması; her
balıkçılık gemisine ayrı bir numara verilmesi; bölgesel sulara ilişkin politika olan Akdeniz
balıkçılık politikasına göre balık neslinin korunması ve çevreye zarar verici avlanma
şekillerinin yasaklanmasıdır. OBP’nin başlıca amaçları (Özel, 2011);
-

Stoklarla balıkçılık arasında bir dengenin oluşturulması,

-

Balıkçıların geçim kaynağının garanti altına alınması,

-

Balıkçılıkla ilgili bölgelerin canlandırılması,

-

Balıkçılık sektöründe rekabetin düzenlenmesi,

-

Balıkçılığın lokomotif bir iş kolu olarak geliştirilmesi,

-

Balıkçılık ürünlerinin değerinin arttırılması,

- Tüketicilerin ve balık ürünleri işleme endüstrisinin, uygun fiyatlardan balık tedarik
edebilmelerinin sağlanması.
OBP’nin faaliyette olduğu başlıca alanlar şunlardır (EC, 2011a):
- Balıkçılık Kuralları: Avrupa balıkçılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
deniz ortamına zarar vermesini engellemek için kurallar koymak.
- Balıkçılık Denetimleri: Ulusal otoriteleri, kuralların uygulanmasını ve suçluların
cezalandırılmasına yönelik yaptırım uygulamalarını sağlamak.
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- Balıkçılık Filosu: Avrupa balıkçılık filosunun büyüklüğünü izleme ve daha da
büyümesini engelleme.
- AB ülkeleri adına diğer uluslararası balıkçılık kuruluşları ve AB üyesi olmayan
ülkeler ile müzakere yapmak.
- Avrupa Balıkçılık Fonu: Sektörün daha sürdürülebilir yapabilmek fon ve teknik
desteğin sağlanması.
- Üreticileri, işleyiciler ve distribütörlerin ürettikleri için adil fiyat biçmelerinin ve
tüketicilerin yedikleri deniz mahsulleri konusunda güvenlerinin tesis edilmesini sağlamak.
-

AB su yetiştiriciliğinin kalkınmasını sağlamak.

-

Bilimsel araştırma ve veri toplanmasına fon aktarmak.

5.3. Bilgi Toplumu
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgi ve iletişimin artması farklı bölgelerde yaşayan
insanları bir anlamda karşı karşıya getirmektedir. Bilgi politikası, bilginin üretimi, yönetimi,
işletimi, erişimi ve kullanılmasını düzenlemekte ve bu bağlamda kanun, yönetmelik, tüzük gibi
araçlardan yararlanmaktadır (Hız, 2011: 281). AB’nin bu alandaki en önemli adımı 1994’de
kabul edilen “Avrupa ve Küresel Bilgi Toplumu: Avrupa Konseyi’ne Öneriler (Europe and the
Global Information Society: Recommendations to the European Council)” (Bangemann Raporu
olarak bilinir) Raporu’dur. Bu rapora bağlı olarak “Avrupa'nın Bilgi Toplumu’na Yolu” Eylem
Planı kabul edilmiştir (TUBİTAK, 2011: 8).

5.4. Bilim ve Araştırma
Bu politikanın oluşmasındaki temel etken, AB vatandaşlarının ve sanayinin
ihtiyaçlarına daha etkin çözümler bulmaktır. İlk girişim AET ve EURATOM antlaşmalarına
dayanır. Kurumsal manada oluşum ise 1970’lere dayanmaktadır, nitekim 1972 Paris ve 1973
Kopenhag zirvelerinde alınan kararlar doğrultusunda ilk eylem planları kabul edilmiştir, daha
sonra bu eylem planı 1. çerçeve programına dönüşmüştür. Politikanın birliğin yetkisine girmesi
Avrupa Tek Senedi (ATS) ile gerçekleşmiştir. 23-24 Mart 2000 zirvesinde birliği dünyadaki en
rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomisi hâline getirme kararı çıkmıştır. Bu bağlamda
“bilgi iç pazarı” olan Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) oluşturulması önerilmiştir (Akses,
2010: 6-8). Lizbon Antlaşması 179. md.de de “Birlik, araştırmacıların, bilimsel bilginin ve
teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak bilimsel ve teknolojik
temelini güçlendirmeyi, sanayisininki de dâhil olmak üzere rekabet edebilirliğini teşvik etmeyi
ve antlaşmaların diğer bölümlerinde gerekli görülen tüm araştırma faaliyetlerini desteklemeyi
amaçlar” ifadesi ile ERA tanımlanmış ve hukuki bir nitelik kazandırılmıştır. AB bilim ve
teknoloji alanındaki önemli programlar: Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için büyük
sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge
iş birliklerinin arttırılmasını amaçlayan EUREKA; Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim
ve iş birliğini destekleyerek, Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada
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güçlendirme misyonuna sahip olan COST (European Cooperation in Science and TechnologyBilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) ve AB’de çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme
projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı olan AB Çerçeve Programları’dır.

5.5. Bölgesel Politika
AB bölgesel politikasının amacı; Avrupa bölgeleri arasında hâlâ var olan ekonomik,
sosyal ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmaktır. Bu farklılıklar görmezden gelindiği takdirde tek
pazar, para birim avro gibi AB’nin temel taşları zayıflayacaktır. Bir tür dayanışma manası olan
bölgesel politika bir bütün olarak bölgelerin sürdürülebilir gelişimini desteklemek için birtakım
entegre programlar yürütür. Özellikle her bölgede en iyiyi ortaya çıkarma, bütün bölgeleri
rekabetçi hâle getirme ve daha fazla daha iyi işler yaratmaya çalışır. Bölgesel politika
kapsamında 2007-2013 dönemi için 47 milyar € ödenek ayrılmıştır (EC, 2011b).
Bölgesel politikanın hukuki dayanağı, Roma Antlaşması’na dayanmaktadır.
Antlaşmanın ön sözünde geri kalmış bölgelerin kalkındırılması ve farklılıkların azaltılması
gerektiği belirtilmiş; ancak, ortak bölgesel politikalara değinilmemiştir. Bunun yanında, birçok
madde de bölgesel farklılıkların azaltılmasına yönelik atıflar yapılmıştır. Örneğin, tarım
politikası ve işçilerin serbest dolaşımı hususunda alınan kararda bölgesel farklılıklar dikkate
alınmıştır.
1975 yılında, Bölgesel Kalkınma Politikası’nın temelini oluşturan Bölgesel Kalkınma
Fonu’nu kurulmuştur. Bu fondan yardım alacak bölgeler, Topluluk Gayrisafi Yurt İçi Hasılası
(GSYİH)’nın %75’inin altında kalan bölgeler olarak tanımlanmıştır. 1980’lerin ortalarında, İç
Pazarın tamamlanması hedefi anlamında, mevcut kaynakların bölgesel farklılıkların giderilmesi
hususunda yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunun üzerine 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe
giren Avrupa Tek Senediyle (ATS) AET Antlaşması’na Ekonomik ve Sosyal Yakınlaşma
Başlığı içinde, (130D maddesi) bölgesel politika konusu getirilmiştir. Buna göre Avrupa
Birliği’nin (AB) bölgesel politikaları çerçevesinde kullanabileceği üç fon belirlenmiştir.
Bunlar; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Tarımsal
Yönlendirme ve Garanti Fonudur (Karluk, 2007: 360-362).
Bölgesel farklılığın belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan kriterler şunlardır: (1)
Ekonomik uyum: Kişi başına GSYİH ve ulusal hasılanın zaman içindeki trendi. (2) Sosyal
uyum: İşsizlik seviyesi ve gelişimine bakılır. (3) Yerleşim bölgesine göre uyum: Ulaşılabilirliğe
bakılır (Karluk, 2007: 362-363).
Kullanılan önemli fonlar: JASPERS (Avrupa Bölgelerinde Destekleme Projeleri Ortak
Yardımı), JEREMIE (Mikro ve Orta Ölçekli İşletmeler için Ortak Avrupa Kaynakları),
JESSICA (Kent Alanlarında Sürdürülebilir Yatırım için Ortak Avrupa Desteği), ERDF (Avrupa
Bölgesel Kalkınma Fonu), ESF (Avrupa Sosyal Fonu), FEOGA (Avrupa Tarımsal
Yönlendirme ve Garanti Fonu), FIFG (Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı) ve CF (Uyum
fonu)’dir. Bunların dışında genişleme sürecinin temel mali aracı ISPA ve SAPARD
bulunmaktadır. Bu fonlar dışında bölgesel farklılıkları azaltmaya yönelik programlar vardır.
Bunlardan bazıları: Interreg III, Leader+, Equal ve Urban.
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5.6. Çevre
1972 yılında Stockholm de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı yapılmış ve “çevre
programı” (UNEP) kabul edilmiştir. Bunu izleyen süreçte komisyon özgün bir topluluk
politikası benimseme kararı almış ve bunun üzerine 1972 Avrupa Konseyi taahhütleri temelinde
1973 yılında ilk “Çevre Eylem Planı” kabul edilmiştir (Hey, 2011: 18). Roma antlaşmasında
çevre politikasına dair bir madde yoktur. ATS ile Roma Antlaşması’na 2 madde eklenmiş,
böylelikle Birliğin Çevre Politikasına (ÇP) Roma Antlaşması’nda ayrı bir başlık altında yer
verilmesi sağlanmıştır.
Çıkarılan eylem programlarının ilk üçü önleyici nitelikte, dördüncüsü ise çevre korunma
fikri, sosyal ve ekonomik politikaların temelini oluşturmuştur. ATS ile Roma Antlaşması’nın
130. maddesine “kirleten öder” ilkesi eklenmiştir ancak sürdürülebilirlik yoktur. ÇP amaçları
ise 130. maddede yer almaktadır. Avrupa Birliği Antlaşması (ABA) ile çevre alanına politika
statüsü verilmiştir ve AB hukukunda “sürdürülebilir kalkınma” kavramı resmen
oluşturulmuştur. Ayrıca, amaçlara dördüncüsü eklenmiştir. 1997 Amsterdam Antlaşması ile
“sürdürülebilir kalkınma” kavramı AB’nin ana hedeflerinden birisi hâline gelmiştir. Ayrıca,
üyelerin somut yükümlülüklere entegre edilmesini sağlayacak, bir nevi yol gösterici olan ilkeler
sıralanmıştır (Karluk, 2007: 382).
Lizbon çerçevesinde 20. Başlık Çevre ile ilgilidir. Bu kapsamda çevre politikasının
hedefleri 191. md de şöyle ifade edilmiştir: “Birliğin çevre politikası, şu hedeflerin takibine
katkıda bulunur: Çevre kalitesinin muhafaza edilmesi, korunması ve iyileştirilmesi; insan
sağlığının korunması; doğal kaynakların basiretli ve rasyonel biçimde kullanılması ve bölgesel
veya dünya çapındaki çevre sorunlarının ele alınmasına yönelik uluslararası düzeydeki
tedbirlerin teşvik edilmesi ve özellikle iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi.”
ÇP kapsamında uygulanan LİFE programının adı 2007’den itibaren LİFE+ olmuştur,
2007-2013 bütçesi 2,19 milyar eurodur. Gelecekte LİFE+’ın çevre alanında topluluğun tek
finans kaynağı olması hedeflenmektedir. İki bileşeni vardır. Bunlar; uygulama ve yönetişim ile
bilgi ve iletişimdir (Karluk, 2007: 382,385).

5.7. Eğitim ve Kültür
Günümüz dünyası bilgiye dayalıdır. Bu bağlamda hem eğitim kalitesinin hem de
seviyesinin artması önemlidir. Eğitim politikası ile üye ülkeler arası bilgi alışverişi
hedeflenmektedir.
Mesleki eğitim konusunda Roma Antlaşması’nda hukuki temeller bulunmasına rağmen
genelde mesleki eğitim alanı için düzenlemeler bulunmaktadır (AT ant. Madde 150). (Mousiss,
2004: 258). AB’nin eğitim ve öğretim alanlarında uyguladığı eylemlerindeki temel amacı
öğrenme sistemlerinin kalitesini artırmak ve hayatlarının her aşamasında insanlar için büyük
fırsatlar sunmaktır. Dolayısıyla eğitim anlayışı durağan değil dinamiktir.

101

Eğitim politikası, yapısı itibarıyla üye ülkelere göre farklılık arz etmektedir. Tüm
ülkelerin ortak katılımının olduğu bir forum niteliğine sahiptir, ayrıca üye ülkeler eğitimin
içeriği ve organizasyonu açısından özgürdürler (Cansever, 2009: 224).
2000 yılında kabul edilen Lizbon Stratejisi’nde AB’ni dinamik ve bilgiye dayanan
rekabetçi bir ekonomi hâline getirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda herkesin erişebileceği
eğitim olanakları oluşturmak için 2001’de “Eğitim ve Öğretim 2010 Çalışma Programı”
başlatılmış, 2009’da “Eğitim ve Öğretimde Avrupa İş Birliği İçin Stratejik Çerçeve (ET 2020)”
kabul edilmiştir.
Lizbon antlaşmasında eğitim ve kültür alanında bir değişiklik getirilmemiştir. Bu
alandaki topluluğun faaliyetleri iki başlık altında toplanabilir. Bunlar: (i) Eğitim ve Öğretim
2020: Eğitim ve öğretim ile ilgili iş birliği, iyi uygulama ve reformların teşvik edilmesi ile
desteklenmesidir; (ii) Yaşam Boyu Öğrenim Programı: Öğretim elemanları, öğrenciler ve
yetişkinlerin dolaşımının desteklenmesi ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin teşvik
edilmesine yönelik çeşitli topluluk programları yer alır (CPS, 2013: s.7, 9 ).

5.8. Ekonomik ve Parasal Birlik- EPB
EPB, AB üyesi ülkelerin Avrupa Tek Pazarı kurmak adına ulusal paraları yerine tek bir
ödeme aracını (Avro) kabul eden bir parasal birliktir (Akçay, 2010: 326).
EPB üç aşamada oluşmuştur, süreç 1 Ocak 1990’da başlamış 1 Ocak 2002’de bitmiştir.
Bu aşamalar (ECB, 2011):
İlk aşama: Sermaye işlemlerinin herhangi bir sınırlama olmaksızın serbestçe
gerçekleştirilmesi, merkez bankaları arasında daha yakın bir iş birliğinin sağlanması, ECU’nün
serbest kullanımı ve ekonomik uyumun geliştirilmesini kapsar.
İkinci aşama: 1 Ocak 1994’te geçilmiştir. Avrupa Para Enstitüsü’nün, merkez
bankaları tarafından kamu sektörüne temin edilen kredilerin yasaklanması, para politikalarında
koordinasyonun sağlanması, ekonomik uyumun güçlendirilmesi, Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi’nin oluşturulması.
Üçüncü aşama: 1 Ocak 1999 tarihinde geçilmiştir. Kur değişim oranlarının geriye
dönülmeyecek şekilde sabitlenmesi, euronun yeni para birimi olarak tanıtımı, para
politikalarının tek bir merkezden (Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ile) yönetilmesi, Avrupa
Döviz Kuru Mekanizması’nın (ERM II) uygulanmaya başlanması ve kabul edilen “The
Stability and Growth Pact”ın yürürlüğe girmesini kapsar.
Avro ilk olarak 1999’da bankacılık işlemlerinde kullanılmaya başlanmış, 2001 yılında
da euro tedavüle çıkmıştır. Lizbon Antlaşması 3. md (4.fıkra) “Birlik, para birimi avro olan bir
ekonomik ve parasal birlik kurar”, ayrıca 66. md e göre “istisnai durumlarda, üçüncü ülkelere
yönelik veya bu ülkeler kaynaklı sermaye hareketleri, ekonomik ve parasal birliğin işleyişi
bakımından ciddi zorluklara neden olduğunda veya bir tehlike oluşturduğunda, Konsey,
Komisyon’un önerisi ile üzerine ve Avrupa Merkez Bankası’na danıştıktan sonra, mutlak
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surette gerekli olması kaydıyla, altı ayı aşmayan bir süre için üçüncü ülkelere karşı korunma
tedbirleri alabilir.”

5.9. Enerji
Paris, Euratom ve Roma Antlaşmalarında ayrı ayrı enerji politikasına değinilmiştir. Bazı
önemli gelişmeler şu şekildedir:
-

1974’te “Topluluk içi enerji politikası stratejisi” ve

-

1986’da 1995 yılına kadarki enerji politikası stratejisi ve amaçları belirlenmiş,

- 1995’te AB enerji iç pazarı için genel ilkeleri ve hedefleri koyan “Avrupa Birliği
için Bir Enerji Politikası” başlıklı Beyaz Kitap çıkarılmış ve
-

25 Ekim 2005’te “Enerji Topluluğu Antlaşması” imzalanmıştır.

“Enerji Topluluğu Antlaşması”na 25 üye ve 9 güney doğu Avrupa ülkesi taraftır. Yasal
olarak bağlayıcıdır. AB’nin dışa bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca birlik,
enerji politikasını desteklemek amaçlı son yıllarda ALTENER II, SAVE, COOPENER,
SYNERGY ve MEDA gibi birtakım programlar oluşturmuştur (Karluk, 2007: 392). Enerji
alanında tarafsız olmak istediği için Türkiye bu anlaşmaya taraf değildir.
AB enerji politikasının amaçları Lizbon Antlaşması’nın 194. md.de şu şekilde
belirlenmiştir: “Birliğin enerji politikası, iç pazarın kurulması ve işleyişi çerçevesinde ve
çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ihtiyacını göz önünde tutarak, üye devletler arasında
dayanışma ruhu içinde, aşağıdakileri hedefler:
-

Enerji pazarının işleyişinin sağlanması,

-

Birlik içinde enerji arz güvenliğinin sağlanması,

- Enerji verimliliğinin, enerji tasarrufunun, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
geliştirilmesinin desteklenmesi ve
-

Enerji ağlarının birbiriyle bağlantısının desteklenmesi.”

5.10. Gümrük Birliği
Gümrük birliği (GB), üye devletler arasında ticaretin tamamen serbestleştirildiği bir
iktisadi bütünleşme şeklidir. 1 Temmuz 1968 yılında Gümrük Birliği (Gümrük Birliği ile ilgili
ilk teklif Avrupa Savunma Topluluğu taslak anlaşmasında sanayi mallarında gümrük birliğinin
kurulması teklifidir) tamamlanmıştır. Böylece, Topluluk üyesi devletler arasında gümrük
vergileri kaldırılmış ve üçüncü ülkelerle ortak gümrük tarifesi uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu aşama, Birlik içi liberizasyonu da simgelemektedir.
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Lizbon Antlaşması 30. md. (Üye devletler arasındaki ithalat ve ihracatta, gümrük
vergileri ve eş etkili vergiler yasaktır. Bu yasak, mali nitelikteki gümrük vergilerine de
uygulanır.) ve 31. md. (Ortak Gümrük Tarifesi vergileri, Komisyon’un önerisi üzerine Konsey
tarafından belirlenir.) gümrük birliğinin genel bir çerçevesini çizmektedir.

5.11. Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
1983 yılının Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmeler yılı olarak kabul edilmesi ile
birlikte ilk KOBİ eylem planı ortaya çıkmıştır. KOBİ politikasının temel amacı KOBİ’lerin iş
ortamlarının iyileştirilmesidir. İlerleyen süreçte 1986’da KOBİ’lerin gelişim ve sorunlarının
çözümü için “Çalışma Gücü” oluşturulmuştur. Avrupa’daki işletmelerin %99,8’i KOBİ’lerin
oluşturduğu bilinmektedir, bu bağlamda KOBİ’ler Avrupa ekonomisinin temel taşlarından
biridir (Doğan, 2010: 46,47,77).
KOBİ’ler çalışan sayısı, yıllık ciro veya bilançolara göre tanımlanır, bu bağlamda KOBİ
tanımı: “çalışan sayısı 250’den az, yıllık cirosu 50 milyon avroya, bilanço değeri 43 milyon
avroya kadar olan işletmelerdir” (Dura ve Atik, 2007: 444).
Lizbon 173. md.de “başta küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmak üzere, Birlik
çapında işletmelerin kurulması ve gelişmesine yönelik elverişli bir ortamın teşvik edilmesi,”
gerektiği ifade edilmiştir.

5.12. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Amsterdam Antlaşması ile ODGP’ye sınırlı da olsa askeri kapasite kazandırmak için
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nda (AGSP) önemli atılımlar başlatılmıştır. Aralık
2001 Laeken Zirvesi’nde ise Birliğin bazı kriz yönetimi görevleri resmi olarak tanınmıştır.
ODGP’de karar alma prosedüründe Konsey oy birliği ile karar vermek durumundadır yani
uygulamada her ülkenin veto hakkına sahip olması anlamına gelmektedir (İKV, 2011a). Bu
nokta ülkelerin egemenlik hakkının paylaşma isteksizliğini ortaya koymaktadır.
Lizbon Antlaşması’nda Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın adı “Ortak
Güvenlik ve Savunma Politikası” (OGSP, Common Security and Defence Policy) olarak
değiştirilmiştir. 24. md.de ODGP yetkisi ortak bir savunmaya dönüşebilecek ortak bir savunma
politikasının aşamalı olarak belirlenmesi de dâhil olmak üzere, dış politikanın bütün alanlarını
ve Birliğin güvenliğine ilişkin tüm meseleleri kapsadığı belirtilmiştir.

5.13. Rekabet
AB Ortak Rekabet Politikası tüketicinin faydalanması, piyasanın rahat işleyebilmesi
için kurulmuştur. Üç temel ilkesi vardır: etkin rekabet ilkesi, dürüst rekabet ilkesi ve ortak
pazarın birliği ilkesi. Paris Antlaşması, Roma Antlaşması’ndan daha ayrıntılı bir şekilde rekabet
politikasını işlemektedir. Roma Antlaşması’nda anlaşmalar üye ülkeler arasında ticareti
olumsuz etkiliyorsa yasak iken, Paris Antlaşması’nda ise hem üye ülkeler arası hem de ülke içi
ticaret olumsuz etkiliyorsa yasaklanmıştır. Rekabet politikasının temeli, sübvansiyon ve
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tekelleşme gibi alanlarda getirilen kısıtlayıcı hükümleridir. Yatay ve dikey anlaşmalara* yönelik
uygulanan yasaklar, küçük ve orta ölçekli şirketlere uygulanmamaktadır. Şirketlere uygulanan
kurallar şunlardır (Karluk, 2007: 315-330):
- Kartel Yasağı: AB’de kartelin yasaklanabilmesi için uluslararası ticarete zarar
vermiş olması gerekir.
- Piyasa gücünün kötüye kullanılması: Bir mal üretimi veya hizmetimin tedarikinde
bir veya birden fazla şirketin, topluluğun tümünde veya önemli bir bölümüne egemen olması
ve kötüye kullanması durumunda bu şirketler yasaklanır.
- Hâkim durum kriterleri: Etken kriter (bir piyasada şirketin sahip olduğu piyasa
payı) ve diğer kriterler yani rakiplerin piyasaya girmesini engelleyen faktörler.
- Rekabet kurallarından sorumlu organlar: Üye ülke mahkemeleri yetki alanlarına
giren durumları denetleyebilir, gerçek veya tüzel kişiler ile üyeler komisyona müracaatta
bulunabilir.
- Uygulama: Roma Antlaşması’nda bulunan rekabet politikası ile ilgili hükümler,
tarım hariç her alana uygulanabilir.
Ayrıca, sübvansiyonlar ve damping de rekabeti olumsuz etkilediğinden yasaktır.
2000li yılların başında yayınlanan Lizbon gündeminde AB’nin dış pazardaki rekabet
gücünü sağlamak adına verimliliği artırmak için tedbirler yer almıştır. Ancak başarısız
olmuştur. 2006 yılında AB komisyonu “Küresel Avrupa: Dünyada Rekabet Gücü” başlıklı bir
tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğnin amacı gelişen dünya koşullarında AB rekabeti önündeki fırsat
ve tehditlerin bulunması ayrıca hâlen uygulanmakta olan dış ticaret araçlarının yeterli ve etkili
olup olmadığının tespit edilmesidir. (Sevinç, 2012: s.548). Lizbon Antlaşması, AB’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma bölümünde, yedinci başlık, bölüm birde rekabete ilişkin kurallar yer
almaktadır.

5.14. Sanayi
Sanayi politikası sermaye, enerji, çevre, bilim ve araştırma, rekabet, istihdam gibi
alanları da kapsayan bir politikadır. Bu konuda önemli tarihler şu şekildedir:
- AB sanayi politikası ilk defa 1970’te gerçekleştirilen “AB Sanayi Politikası” başlıklı
memorandumla ele alınmış olması.
- 1973’te ilk sanayi eylem politikasının kabul edilmesi.

Anlaşmalar, yatay ve dikey olabilmektedir. Yatay anlaşma rakipler arasında, dikey anlaşma ise üretici
ile dağıtıcı, sanayi işletmesi ile servis, imtiyaz anlaşması (franchise) tarafları, patent sahibi ve lisans edinen vs.
arasında olmaktadır (İKV, 2010: 7).
*
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- 5 Ekim 2005’te “AB Bütünleştirilmiş Yeni Sanayi Politikası”nın açıklanmış olması.
Birlik nezdinde kabul edilen bazı programlar ise “Avrupa İletişim Teknolojileri
Programı”(1984-ESPRIT), “Avrupa Haberleşme Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme
Programı” (RACE), “Avrupa Sanayi Teknolojilerinde Temel Araştırma Programı” (BRITE) ve
“Avrupa Teknolojik İşbirliği Anlaşması” (EUREKA)’dır.
Sanayi politikası üç ana unsurdan oluşmaktadır, bunlar yüksek tekonolojiye dayanıklı,
yüksek istihdam kapasiteli yeni sanayi dallarını geliştirme; geleneksel sanayi sektörlerinin
desteklenmesi, korunması ve geliştirilmesi ve KOBİ’lere işsizliğin azaltılması ve girişimciliğin
yaygınlaştırılması bakımından önem verilmesidir (Güney-Akbay, 2008: 149).
Sanayi politikası Lizbon Antlaşması’nda sanayi başlığı altında düzenlenmiştir. Birlik ve
üye devletler nezdinde sanayi politikaları birtakım amaçlara hizmet etmelidir. Bunlar sanayinin
yapısal değişikliklere uyumunun hızlandırılması; girişimciliği (özellikle KOBİ’lerin)
gerçekleştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik edecek ortamların oluşturulması; girişimler
arasında iş birliğinin geliştirilmesini sağlayacak ortamın yaratılması ve yenilikçilik, Ar-Ge ve
teknoloji politikalarının sanayi potansiyellerinden daha iyi yararlanılması şeklinde sıralanabilir
(ABGS, 2012).

5.15. Sosyal Politika
Topluluğun sosyal politikası istihdam, işçi sağlığı ve güvenliği, sanayide sosyal
maliyetler ile iş gücü mobilitesi ve sosyal harcamalar ile ilgilidir. Her üye kendi sosyoekonomik
yapısına uygun sistemi uygular (Karluk, 2007: 375). Sosyal politika alanındaki temel gelişmeler
şunlardır:
edilmesi,
-

1 Ocak 1974 de “Sosyal Politikalar Hakkında Faaliyet Programı Kararı”nın kabul

1977 de “Avrupa Eğitim Kalkınma Merkezi”nin açılması,

- 9 Aralık 1989 da İngiltere hariç diğer üyelerin “Avrupa Sosyal Şartı”nı (işçilerin
temel sosyal haklarına ilişkin topluluk şartı) kabul etmesi (bu sosyal şart hukuki anlamda
bağlayıcı değildir),
- ABA ile subsidiarite ilkesinin kabulü (Antlaşma öncesinde sosyal politika
devletlere ait bir alan olarak görülüyordu ve Topluluğun norm koyma yetkisi yoktu) ve ek
protokol de “sosyal politikaya ilişkin protokol”ün dâhil edilmesidir.
AB sosyal politikasının diğer sosyal politikalardan farkı, uluslarüstü olması ve ulus
devlet sosyal politikasından farklı olmasıdır. AB sosyal politikasının üç esası vardır. Bunlar:
bölüşüm (bölgesel politika ve bölgesel fonlar), düzenleme (kurumsallaşma ve kapasite
geliştirme) ve etkililik (ekonomik bütünleştirme ve uyumlaştırma) (Özcüre, 2010: 25).
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AB 2010 Sosyal politikasının ana eylem alanları: büyüme ve istihdam; fırsat eşitliği;
insana yatırım; serbest dolaşım hakkı; çalışanların korunması ve sosyal korumadır (Keskin,
2010: 54). “Avrupa Sosyal Fonu”na ek olarak, yaşanan küresel krizler ile mücadele amacıyla
“Avrupa Küreselleşme Fonu” adında bir fon oluşturulmuştur. Fon 2007 Ocak’ta yürürlüğe
girmiş ve 2013’e kadar 500 milyon avro kadar bir kaynağın ülkelere tahsis edilmesine karar
verilmiştir (Özsöz, 2010: 27).
Lizbon Antlaşması, AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma bölümünde, onuncu başlıkta
yer almaktadır. 151. maddede sosyal politikanın amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Birlik ve
üye devletler, 18 Ekim 1961 tarihinde Torino’da imzalanan Avrupa Sosyal Şartı ve 1989 tarihli
İşçilerin Temel Sosyal Haklarına Dair Topluluk Şartı’nda yer alanlar gibi temel sosyal hakların
bilincinde olarak, istihdamın teşvikini, iyileştirme sürerken yaklaştırılmalarını da mümkün
kılacak şekilde yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini, yeterli sosyal korumayı, sosyal
diyaloğu, devamlılık gösteren yüksek bir istihdam seviyesine ulaşılması için insan
kaynaklarının geliştirilmesini ve dışlanmayla mücadeleyi amaçlar.”

5.16. Tarım
Ortak Tarım Politikası (OTP), AB üyesi ülkelerin tarım politikalarının ekonomik ve
siyasal alanda ortak bir çerçevede belirlenmesi, düzenlenmesi ve yönetilmesine dayanan
AB’nin ilk ve önemli bir politikasıdır. Roma antlaşmasının 33. md.de amaçlar belirtilmiştir.
Bunlar:
- Teknik ilerlemenin özendirilmesi, tarımsal üretimin rasyonelleştirilmesi ve üretim
faktörlerinin, özellikle iş gücünün optimal kullanımının ve verimliliğinin artırılması,
- Tarımsal nüfusun yaşam düzeyinin, özellikle tarımda çalışanların gelirinin
artırılması yoluyla yükseltilmesi,
-

Piyasalarda istikrar sağlanması,

-

Düzenli bir ürün arzının garanti altına alınması ve

-

Tarım ürünlerinin tüketicilere uygun fiyatlarla ulaştırılmasının sağlanmasıdır.

OTP, yukarıda sayılan amaçlara ulaşmak için üç temel ilkeyi benimsemiştir. Bunlar:
- Tek pazar ilkesi: Tarım ürünlerinin serbest dolaşımını engelleyen tüm
kısıtlamaların kaldırılarak bir Tek Pazar oluşturulması öngörülmektedir.
-

Topluluk tercihi ilkesi: Birlik içinde üretilen ürünlere öncelik tanınmalıdır.

- Mali dayanışma ilkesi: OTP’ye ilişkin tüm harcamaların Birlik üyeleri tarafından
ortaklaşa üstlenilmesini amaçlamaktadır. Bu sebeple 1962'de AB bütçesinde Tarımsal
Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA) oluşturulmuştur.
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Komisyon, yapısal konularda STAR komitesi tarafından desteklenir. Diğer önemli
komiteler ise FEOGA, FADN, Tarımsal gelir yardımları komiteleridir.
Birliğin tarım politikasında yer alan önemli noktalar dönemler itibarıyla şunlardır
(Karluk, 2007: 347-350):
- 1968-89 dönemi: Mansholt Planı (1968) talep, arzı karşılayamamasını gündeme
getirmiştir. Ayrıca OTP’nin temel sorununun piyasa mekanizmalarının işleyiş bozuklukları
değil, Topluluğun tarım sektöründeki yapısal problemler olduğunu ortaya koymuştur. Plan
1971’de kabul edilmiştir. Bu reform paketi başta Fransa olmak üzere eleştirilmiştir ve kabul
edilmemiştir. Ancak bu taslak diğer reformların temelini oluşturmuştur. İkinci önemli reform,
1980'li yılların başında uygulanan “Garanti Eşiği”dir. Eğer eşik aşılırsa hedef veya müdahale
fiyatının artış oranları sınırlandırılacak ya da üreticilerin fazla ürünleri stoklamaları ve satış
masraflarına üretim vergisi ile katılımları sağlanacaktır. Bu uygulama da istenen sonucu
vermemiştir. 1983 yılında FEOGA’nın kabulü ve bütçe dengeleme aracı “maksimum garanti
edilmiş miktar” oluşturulmuştur. 1988 reformları cılız kalmış ve stok birikimi
engellenememiştir.
- 1990-97 dönemi: AB artık tarım ihracatçısı durumuna geçmiştir. Uruguay turunda
(1986) ilk defa tarım politikalarının GATT sistemine uyumu tartışılmıştır. Buna göre dünya
ticaretini engelleyen, pazar girişlerini zorlaştıran her türlü tarım sübvansiyonu düzenlenecek ve
kademeli olarak kaldırılacaktır. 1992 yılında gerçekleştirilen MacSharry reformları ile bazı
ürünlerde destek fiyatları indirilmiştir. DTÖ tarım anlaşmasının yapılması.
- 1997 ve sonrası: 1995 yılında Gündem 2000’de Mac Sharry reformunun devamı
niteliğinde reformlar oluşturulmuştur.
- 2003 reformları: AB’nin tarım destekleme şekli değişmiştir. Farklı doğrudan
ödeme planlarının yerini tek ödeme planı almıştır.
Lizbon Antlaşması’nın getirdiği temel değişiklik Avrupa Parlamentosunun birçok
konuda konsey ile artık aynı hukuki güce sahip olmasıdır. Bir diğer ifade ile parlamento,
komisyonun önerisini değiştirebilir, red edebilir veya kabul edebilir. Ancak balıkçılık başlığı
biraz farklılık arz eder. Burada konsey bazı alanlarda parlamentonun müdahalesi olmaksızın
karar alabilme yetkisi bulunur (Eraktan, 2012: s.323).

5.17. Taşımacılık
AB, ulaştırma sektörünü üretim faaliyetlerinin önemli bir parçası, ticaretin altyapısı,
halkın yaşam kalitesi ve koşulları hakkında önemli sonuçlar doğurabilecek bir ekonomik
faaliyet olarak tanımlamaktadır (Dura-Atik, 2007: 398). Ulaşım maliyetleri ticaret önünde bir
engel teşkil etmektedir dolayısıyla ulaşım politikası entegrasyon sürecinde değerlendirilen
temel noktalardan biridir. Roma Antlaşması’nda tarım, ticaret ve ulaşım politikaları beraber yer
alırken bunlardan sadece ortak ulaştırma politikası yavaş ilerlemiş ve gelişmiştir (Nello, 2005:
15,16).
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Ulastırma Politikası’nın temel öncelik ve amaçları şunlardır (İKV, 2011b):
- Rekabetin düzenlenmesi ve bu bağlamda sürdürülebilir ulaşım metodlarının ağırlık
kazanması.
-

Mali ve yasal sorunların çözümlenmesi.

-

Kullanıcı odaklı politikaların geliştirilmesi.

-

Küreselleşme ile birlikte oluşan yeni şartlara uyum sağlanması.

5.18. Ticaret
GB çerçevesinde gelişen AB, iç pazarda yakaladığı başarıyı dış pazara aktarmak için
dışa karşı korumacı tutumundan uzaklaşarak dış pazar oluşum sürecine girmiştir, bu bağlamda
ortak ticaret politikası iç ve dış pazar düzenlemelerini kapsamaktadır.
İthal malların ortak pazarda serbest bir şekilde satılması ve dolaşımda olması topluluk
dışında kalan ülkelere karşı ortak bir ticaret politikası izlenmesini zorunlu kılmıştır. 14 Ekim
1963’te ilk ticaret anlaşması İran ile yapılmıştır.
GB’nin kuruluş amacı ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası ticareti geliştirmek ve
ticaret önündeki engelleri kaldırmaktır. GB ile birlikte de ortak ticaret politikası uygulanmaya
başlanmıştır. AB ticaret anlaşmaları 8 başlık altında toplanır. Bunlar: ortaklık anlaşmaları (TR
ve Yunan), GB anlaşmaları (Malta ve Kıbrıs), STB anlaşmaları (EFTA üyeleri ile imzalanan
anlaşmalar, AET-EFTA Avrupa Ekonomik Alan anlaşmaları), tercihli ticaret anlaşmaları
(Avrupa anlaşmaları-MDA ile olan-, Lomé anlaşmaları, Akdeniz ülkeleri ile yapılan
anlaşmalar), tekstil anlaşmaları (amaç tekstil ihracatında miktar kısıtlamasıdır, 27 imalatçı ve
ihracatçı ülke ile “ikili denetim”, 4 Akdeniz ülkesi ile “gönüllü ihraç kısıtlaması” anlaşmaları
imzalanmıştır), Tavizsiz anlaşmalar (bazı uzak doğu ve Amerikan ülkeleri ile yapılan çerçeve
anlaşmalarıdır), Eski Doğu Bloku ülkeleri ile ticaret anlaşmaları (Serbest döviz esasına dayanır.
Eğer hassas ürün varsa topluluk kota koyar ayrıca bu anlaşmalar yerini Avrupa anlaşmalarına
bırakmıştır.) ve genelleştirilmiş tercihler sistemi (Karluk, 2007: 330).
Lizbon Antlaşması öncesi ticaret politikası, iş dünyası ile bürokratlar arasında bir
politika olarak tanımlanırken şimdi halkında söz sahibi olduğu bir alan olmuştur (Sevinç, 2012:
s.561)

5.19. Tüketici Politikası
AB, yaklaşık 500 milyon tüketici potansiyeli ile iç pazarda, ekonomik anlamda
dünyanın en büyük perakende pazar olma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla iç piyasa, tüketici
politikasının çekirdeğini oluşturmaktadır. Birlik politika kapsamında tüketiciye düşük fiyattan,
kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesi sunmayı amaçlamaktadır. Roma da tüketiciyi koruyan direk
bir düzenleme bulunmamaktadır. Çünkü Birlik kurulurken üyeler yeni yeni ulusal koruma
yasaları çıkarmaktaydı. 1972 yılına kadar bu alanda bir düzenleme gerçekleşmemiştir. 1972
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Paris Zirvesi ile ilk önemli gelişme kaydedilmiştir. Zirve sonucunda Tüketici Politikası’na
ilişkin ilk faaliyet programı açıklanmıştır. Buna göre tüketici çıkarları 5 temel hak altında
belirlenmiştir, bunlar: sağlık ve güvenliğin korunması; ekonomik çıkarların korunması; aldığı
kusurlu ürünün düzeltilmesi; bilgilendirilmesi ve eğitimi; temsil edilmesidir. 1975’te kabul
edilen birinci tüketiciyi korumaya yönelik eylem programında Avrupalı tüketicinin korunması
hedeflenmiştir. ATS ile tüketici politikası işlerlik kazanmıştır (Dura-Atik, 2007: 409).
Lizbon antlaşması 169. md.de tüketici korunması şu ifadeyle ele alınmıştır: “Birlik,
tüketicilerin çıkarlarını desteklemek ve yüksek düzeyde korunmalarını temin etmek için, sağlık,
güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunmasına ve bilgilendirilme ve eğitim hakları ile
çıkarlarını korumak amacıyla örgütlenme haklarının desteklenmesine katkıda bulunur.”

5.20. Vergilendirme
Egemenliğin temel taşı olan vergi politikası sayesinde harcamalar ve politikalar finanse
edilir. AB vergi politikası “Neumark Raporu” çerçevesinde belirlenmiştir. İlk düzenleme Roma
Antlaşması’nın 95. (yeni 90) md. de yer almıştır. Bu maddeye göre: “Hiçbir Üye Devlet diğer
Üye Devletlerin ürünlerine, kendi benzer ürünlerine doğrudan veya dolaylı olarak
uyguladığından daha yüksek herhangi bir iç vergiyi doğrudan veya dolaylı olarak koyamaz.
(yani kendime ne yaparsam sana da onu yaparım demek ister bir diğer ifade ile vergide
ayrımcılık yok. Bu ilke aynı zamanda tek pazarında temelini oluşturmaktadır) Ayrıca hiçbir
Üye Devlet diğer Üye Devletlerin ürünlerine, diğer ürünlere dolaylı koruma sağlayacak
nitelikte herhangi bir iç vergi uygulayamaz. (bu da rekabetle bağdaşmaz) Üye Devletler, en geç
ikinci aşamanın başında, işbu Antlaşma yürürlüğe girdiği sırada mevcut ve yukarıdaki kurallara
aykırı olan hükümleri kaldırır veya düzeltirler”.
Aynı nitelikteki ürünler farklı vergilendirilemez. Vergi politikası ekonomik
bütünleşmede ikincil politikadır. Ayrıca, rekabetten sonra gelir. Vergilerin belirlenmesi üye
devletlere bırakılmıştır. Üye ülkelere bırakıldığı hâlde bu politikanın oluşturulmasının altında
yatan amaç; iç vergilendirmede farkın azaltılması ve vergi mevzuatlarının harmonize
edilmesidir. Ayrıca eğer ülke vergi cenneti ise bütün sermaye ve yatırımlar bu ülkeye kayabilir
(Karluk, 2007: 331-333).
AB’de tüm vergileri kapsayan bir politikanın olmamasının iki sebebi vardır (Dura-Atik,
2007: 421): (1) üyeler vergi konusunda egemenliklerinin hepsini topluluğa devretmek
konusunda isteksiz olmaları; (2) kurucu anlaşmalarda malların serbest dolaşımına yönelik GB
üzerinde durulması ve vergi konularının ihmal edilmesidir.
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Uygulamalar

111

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Birliği’nin adalet ve içişlerinden bölgesel politikaya, balıkçılıktan Ekonomik ve
Parasal Birliğe kadar yirmi alanda yürüttüğü politikalar öğrenildi.

113

Bölüm Soruları
1) Avrupa Birliği’nin bölgesel politikalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Bölgesel politikanın amacı bölgeler arası ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri
kaldırmaktır.
b) Bölgesel politikanın hukuki dayanağı Roma Antlaşması’na dayanmaktadır.
c) Bölgesel farklılıkların belirlenmesinde tek kriter ekonomik uyumdur.
d) Bölgelerin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi için entegre programlar
yürütülür.
e) Avrupa Sosyal Fonu bölgesel politikalar çerçevesinde kullanılabilecek fonlardan
biridir.
2) Aşağıdakilerden hangisi AB Ortak Rekabet Politikası’nın temel ilkelerinden biri
değildir?
a) Etkin rekabet ilkesi
b) Piyasalar arası rekabetin korunması ilkesi
c) Ortak pazarın birliği ilkesi
d) Dürüst rekabet ilkesi
e) Hiçbiri
3) AB sanayi politikası, ilk defa 1970 AB Sanayi Politikası başlıklı memorandumla ele
alınmıştır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) AB, iç pazarda yakaladığı başarıyı dış pazara aktarmak için dışa karşı korumacı
politikalar ilkesini benimsemiştir.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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5) AB programlarından LİFE, ………………….. politikaları kapsamında uygulanan bir
programdır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) adalet ve içişleri
b) balıkçılık
c) tarım
d) eğitim ve kültür
e) çevre

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) Doğru, 4) Yanlış, 5) e
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6. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL
GELİŞİMİ

116

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi; hazırlık aşaması, geçiş aşaması ve
nihai aşamadan oluşan dönemler olmak üzere müzakere çerçeve belgeleri ve mevcut durum
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Türkiye’nin AET’ye katılmasındaki amaç nedir?

2.

Gümrük Birliği süreci kaç aşamadan oluşmaktadır? Açıklayınız.

3. Tam üyelik müzakerelerine başlanıldığı tarih nedir? Zirve sonuç bildirisindeki
önemli detaylar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AB-Türkiye tarihsel
süreci

31 Temmuz 1957 yılında
başlayan sürecin mevcut
durumda dâhil değerlendirmek

Okuyarak, Tartışarak,
Katılarak, Araştırarak,
Fikir Yürüterek

Ortaklığın Dönemleri

3 aşamadan oluşan AB-Türkiye
ilişkilerini bu bağlamda
incelemek

Okuyarak, Tartışarak,
Katılarak, Araştırarak,
Fikir Yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Ankara Antlaşması: Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ortaklık oluşturan 1963
yılında imzalanan antlaşmadır.
 Çerçeve Belgesi: Tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla Komisyonun
hazırladığı belgedir.

fasıldır.

Bilim ve Araştırma Fasılı: Tam üyelik müzakereleri çerçevesinde ilk açılan
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Giriş
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi; hazırlık aşaması (1964-1970),
geçiş aşaması (1973-1995) ve nihai aşamadan (1996’dan tam ekonomik entegrasyona) oluşan
dönemleri kapsamaktadır. Bu süreçte Türkiye, 3 Ekim 2005’te müzakere çerçeve belgesinin
kabulüyle birlikte tam üyelik müzakerelerine başlamıştır.
Bu kapsamda, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alınarak, ortaklık dönemleri analiz
edilmiştir.

121

6. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile mevcut ilişkilerinin incelenebilmesi ve ileriye
yönelik analiz ve yorumların yapılabilmesi için taraflar arasındaki tarihsel sürece bakılması
gerekir.
Üyelik müzakerelerinde taraflar arasında ağırlıklı olarak tartışıla gelen konulardan biri
olan Türkiye’nin Avrupalı olma bahsine de kısaca değinilmesinde fayda görülmektedir. Aslında
Türkiye’nin Avrupalı olmasının resmi temeli 1856 Paris Kongresi’ne dayanmaktadır (Ortaylı,
1995: 175). 30 Mart 1856 tarihinde imzalan Paris Antlaşması’nın 7. ve 8. maddelerinde
Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devleti olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 1868 yılında dönemin
Fransız Dışişleri Bakanı, Cemil Paşa’ya “Türkiye-Paris Antlaşması’na katılarak Avrupa
Birliği’ne kabul edildi. Bu da Yunanistan’ın sahip olmadığı bir avantajdı” demiştir (Vison,
2011: 852; Karluk, 2007: 82).

6.1. Genel Bakış
Türkiye’nin girdiği bu meşakkatli ince uzun yola eleştirisel bakış açısının
kazandırılması amacıyla AB karşıtı bakışa kısaca değinilmesinde yarar vardır. Bu karşıt görüşe
göre, Türkiye’nin Batı’ya yöneliminin 1839’da Tanzimat Fermanı ile başladığı iddia
edilmektedir. Bu Ferman’da yer alan İstanbul Kriterleri, Kopenhag Kriterleri’ne
benzetilmektedir. 1856 da ilan edilen Islahat fermanı ile birlikte de Osmanlı’nın Batı’ya
yönelmesinden ziyade, teslim olduğu eleştirileri getirilmiştir. İleri tarihlerde AB ile imzalanan
anlaşmalar da bu fermanlara benzetilmektedir.
1945 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olan Türkiye, 1952’de NATO’ya üye olmuş ve
yüzünü Batı’ya çevirmiştir. Diğer taraftan, 25 Mart 1957’de AET kurulmuştur. 15 Temmuz
1959’da AET’ye başvuran Yunanistan’dan 16 gün sonra Türkiye de başvurusunu
gerçekleştirmiştir. Türkiye’de gerçekleşen 1960 İhtilali sebebiyle Konsey, Ağustos 1960’ta
görüşmeler süresiz ertelemiştir. Türkiye, tekrar görüşme talebinde bulunduktan ve Fransa ile
diğer ülkelerin vetolarının kalkması ile birlikte, Mart’1962’de görüşmeler tekrar başlamıştır.
Türkiye tarafı bakımından AET’ye katılma isteğinde iki önemli sebep üzerinde
durulmuş ve şu sözlerle ifade edilmiştir: “Türkiye, uzun dönemde, Batı Avrupa’da
kurulabilecek siyasal bir birliğin dışında kalmak istememektedir. Öte yandan Türkiye, Gümrük
Birliği (GB) içinde Yunanistan’a verilecek ticari tavizlerden de yoksun kalmamak
amacındadır” (DTM, 2011). Taraflar arası görüşmeler dört yıl sürmüştür. 12 Eylül 1963
tarihinde Ankara Antlaşması (AA) imza edilmiş, 1 Aralık 1964’te de yürürlüğe girmiştir.
Ortaklık Anlaşması, Ankara’da imzalandığı için, Ankara Anlaşması olarak bilinmektedir.
Dönemin Avrupa Komisyon Başkanı Walter Hallstein, Türkiye’nin Avrupa’nın bir
parçası olduğunu ve bunun birkaç yüzyıllık bir gerçeğin teyidi olduğunu ifade etmiştir
(Karlsson, 2009: 10).
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AA’nın 2’nci maddesinde amaç şu cümlelerle belirtilmiştir: “Türkiye ekonomisinin
hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının
yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir”. Bu amaçların
gerçekleşmesi için GB’nin kurulması öngörülmüştür. Aslında GB’den ziyade, topluluğa tam
üyelik hedeflenmiştir. Antlaşma çerçevesince, ortaklık üç dönemden oluşmaktadır. Bunlar:
Hazırlık Aşaması (1964-1970), Geçiş Aşaması (1973-1995) ve Nihai Aşama (1996’dan Tam
Ekonomik Entegrasyona)’dır.

6.2. Ortaklığın Dönemleri
Ankara Anlaşması’nda üç dönem öngörülmüştür. Bunlar hazırlık, geçiş ve son
dönemlerdir. Aşağıda bu dönemler özetlenmiştir.

6.2.1. Hazırlık Aşaması (1964-1970)
3. madde uyarınca süre beş yıl olarak öngörülmüştür. Bu dönemde Türkiye
yükümlülükleri üstlenebilmesi için ekonomisini güçlendirmesi hedeflenmiştir. Uygulamada ilk
aşama dokuz yıl sürmüştür.
Bu dönemde (Karluk, 2007: 455, 456):
- Türkiye’ye tek taraflı ödünler verilmiştir. Amaçlanan, taraflar arasındaki
ekonominin dengelenmesidir.
artmıştır.

Türkiye’ye tek taraflı tarife kotaları açılmıştır.
İthalat, ihracata göre daha hızlı gelişmiştir. AET’nin toplam ithalatımızdaki payı da

- İş gücünün serbest dolaşımı, yerleşme hakkı, hizmet edinim konularında bir
gelişme meydana gelmemiştir. İşçilerin serbest dolaşımı Roma Antlaşması çerçevesince
kademeli bir şekilde gerçekleştirilmesi, sermayenin serbest dolaşımı ise tarafların karşılıklı
danışmaları çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.
-

Bu dönemde uygulanan mali protokol ile 175 milyon ECU kredi temin edilmiştir.

-

Bu dönemde Türkiye, herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir.

6.2.2. Geçiş Aşaması (1973-1995)
Hazırlık döneminin bitmesi ile birlikte, “Katma Protokol” (13 Kasım 1970)
imzalanmıştır. Protokol de geçiş döneminin hükümleri ve tarafların üstleneceği yükümlülükler
yer almaktadır.
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AA, 4. md. uyarınca geçiş dönemi süresi on iki yıl olarak öngörülmüştür. Bu dönemde;
GB’nin yerleştirilmesi, Türkiye’deki ekonomi politikalarının Topluluğun ekonomi
politikalarına yaklaştırılması ve bu bağlamda ortak eylemlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Geçiş aşamasının yükümlülükleri ise 8. md. ile Ortaklık Konseyi’ne birtakım
yükümlülükler verilmiştir (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 373). Ancak, AA ve Katma
Protokol’de belirtildiği gibi geçiş aşaması uygulanamamıştır. Bu etkenler aşağıdaki gibi
sıralanabilmektedir:
-

Türkiye’nin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirememesi.

-

Türkiye’nin AET’ye eskisi kadar sıcak bakmaması.

-

Topluluğun kendi yükümlülüklerini aksatması.

-

Türk tarafında 12 Eylül Dönemi’nin yaşanması.

-

1980 yılında Yunanistan’ın Topluluğa tam üye olması.

Ancak yaşanan bu olumsuzluklar 1983 yılında Türkiye genelinde yapılan genel seçimler
sonrası değişmeye başlamıştır. Turgut Özal’ın başa gelmesi ile birlikte, ithal ikamesi
politikalarının yerini dışa açılma süreci almıştır. Dolayısıyla, yaşanan bu olumlu hava Türkiye
ve AB arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmıştır.
Özal, Yunanistan’ın üyeliğinin Türkiye için bir dezavantaj olduğunu fark etmiştir.
Ayrıca Portekiz ve İspanya’nın üyeliği ile birlikte ticaret bakımından Türkiye malları zarara
uğramıştır. Bu etkenler altında 1987 yılında hem jeopolitik hem de iktisadi taban üzerinden tam
üyelik için tekrar başvuru yapılmıştır. 1987’de katılım müzakerelerinin açılmasını olumsuz
etkileyen iki önemli faktör söz konusu olmuştur. Bunlardan ilki; 1987’de Avrupa Tek
Senedi’nin yürürlüğe girdiği, 1992’de ise Avrupa Tek Pazarı’nın kurulduğu Avrupa
Birliği’nde, yeni üye alımına soğuk bakılmasıdır. İkincisi ise, 1980’lerin ortasından itibaren
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı terör olaylarını bazı Avrupa devletlerinin insan hakları, azınlık
hakları gibi kavramlarla değerlendirmesidir. Dolayısıyla, Türkiye açısından Birliğe üyelik
sürecinde mücadelenin sahası daha da genişlemiştir. 1989’da Avrupa Komisyonu, 1993’ten
önce yeni katılım müzakerelerinin başlatılmaması üzerine tavsiyede bulunmuştur (EUCE,
2008). Bu yaşanan gelişmeler Türkiye’nin adaylık sürecinde baskı oluşturmaktaydı.
Geçiş döneminde tarafların üstlenmesi gereken yükümlülükler ise:
-

Sanayi ürünlerinde GB’nin gerçekleştirilmesi.

-

Tarım ürünlerinde gerekli şartların sağlanması.

6.2.3. Nihai Aşama (1996’dan Tam Ekonomik Entegrasyona)
5. md. uyarınca taraflar arasındaki ekonomi politikalarının koordinasyonunun
güçlendirilmesi hedeflenmiştir.
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6.3. Gümrük Birliği’nden Bugüne Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
1 Ocak 1996'da, Türkiye’nin Gümrük Birliği'ne üye olmuştur. 22 Aralık 1995 tarihli ve
1/95 sayılı Türkiye ile AB Arasında Gümrük Birliği Kurulmasına İlişkin Ortaklık Konseyi
Kararı’nın 16. maddesine göre “AB’nin Ortak Ticaret Politikasını üstlenme yükümlülüğünden
hareketle üçüncü ülkelere yönelik olarak AB’nin tercihli ticaret sistemini üstlenmektedir”. Bu
kapsamda Türkiye, AB’nin tercihli ticaret anlaşması yaptığı ülkelerle benzer anlaşmalar
yapmıştır. Örneğin; İsrail, Macaristan, Romanya, Litvanya, Estonya, Letonya, Çek
Cumhuriyeti vb.
AB-Türkiye arasında bu gelişmeler kaydedilirken 1990’lı yıllarda Merkezi ve Doğu
Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) komünizmden kurtulmuş ve AB’nin ilgi alanına tekrar girmiştir. AB
bu ülkeler ile tam üyelik amacını güderek Avrupa Anlaşmaları imzalamıştır. 1993 yılında
gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde aday ülkelerin tam üyelik şartları belirlenmiştir. 1997
Lüksemburg Zirvesi’nde AB bu on iki ülkenin altısı ile tam üyelik müzakerelerini başlatma
kararı almıştır, bu ülkeler: Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya ve Kıbrıs.
Kalan altı ülke ise adaylık statüsü verilmiştir. Bu ülkeler: Bulgaristan, Romanya, Litvanya,
Letonya, Slovakya ve Malta. Bu gelişmeler kaydedilirken, Türkiye genişleme süreci içine
alınmamıştır. Dolayısıyla AB tarafından yapılan haksızlıklar neticesinde (Avrupa
Komisyonu’nun 16 Temmuz 1997 yılında sunduğu “Gündem 2000” Raporu’nda Türkiye
genişleme kapsamına alınmamış olması; 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde, Türkiye’nin
adaylığının teyit edilmemiş olması) Türkiye, AB ile siyasi diyaloğunu askıya almıştır. 10-11
Aralık 1999 tarihinde düzenlenen Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü verilmiş,
ayrıca 1997 de adaylık statüsü verilen diğer altı ülke ile de müzakerelere başlama kararı
verilmiştir. Zirvede Türkiye ile ilgili olarak katılım öncesi strateji ve katılım ortaklığı belgesi
hazırlanacağı ifade edilmiştir. 8 Mart 2001’de de “Katılım Ortaklığı Belgesi” kabul edilmiştir.
2002 de yapılan Kopenhag Zirvesi sonuç belgesinde şu kararlar alınmıştır (İKV, 2002:
3,4):
Madde 18: Avrupa Konseyi, Türkiye’nin diğer aday ülkelere uygulanan kriterler temel
alınarak, Birliğe katılacak olan bir aday ülke olduğunu belirten 1999 tarihli Helsinki kararını
hatırlatmaktadır. Konsey, özellikle Katılım Ortaklığı Belgesi’nde belirtilen birçok öncelikli
alanı kapsayan yasa paketleri ve bunları takiben gerçekleştirilen uygulamaya yönelik tedbirler
olmak üzere, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni karşılama yönünde attığı adımları
memnuniyetle karşılamaktadır. Birlik, yeni Türk hükûmetinin reform yolunda atılacak adımlar
konusundaki kararlılığını görmekte ve hükûmeti, özellikle siyasi kriterler alanındaki
eksiklikleri hem yasal alanda hem uygulamada gidermesi için teşvik etmektedir. Birlik, 1993
yılında Kopenhag’da karara bağlanan siyasi kriterlere göre, üyeliğin gerçekleşmesi için aday
ülkenin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve azınlıkların korunmasına saygıyı
sağlayacak istikrarlı kurumları yerleştirmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.
Madde 19: Birlik, Türkiye’yi reform sürecini hızla sürdürmesi yönünde teşvik
etmektedir. Eğer Aralık 2004’deki Avrupa Konseyi, Komisyon raporu ve tavsiyesi üzerine
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Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığına karar verirse, Avrupa Birliği, Türkiye ile
katılım müzakerelerini gecikmeksizin başlatacaktır.
Madde 20: Türkiye’nin AB üyeliği yolunda desteklenmesi amacıyla, Türkiye’nin
katılım stratejisi güçlendirilecektir. Komisyon, gözden geçirilmiş bir Katılım Ortaklığı Belgesi
için öneri sunmaya ve yasal inceleme sürecini güçlendirmeye çağırılmaktadır. Buna paralel
olarak, AB-Türkiye Gümrük Birliği genişletilmeli ve derinleştirilmelidir. Birlik, Türkiye’ye
yaptığı katılım öncesi mali yardımı önemli ölçüde artıracaktır. Bu yardım, 2004 yılından
itibaren bütçeden “katılım öncesi giderleri” başlığı altında karşılanacaktır.
AB Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi’nin 16-17 Aralık 2004 tarihinde
Brüksel'de yaptığı Zirve’de Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005’te
başlanmasına karar verilmiştir. Zirve sonuç bildirgesinde Türkiye ile ilgili maddeler
aşağıda yer almaktadır (İKV, 2004):
AB Konseyi, Helsinki'de, Türkiye'nin diğer aday ülkelere uygulanan aynı kriterler
temelinde Birliğe katılması mukadder bir aday ülke olduğu üzerinde mutabık kaldığını ve
bilahare Aralık 2004’teki toplantısında, Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine
getirdiğinin Komisyon'un hazırladığı bir rapor ve tavsiyeye dayanarak kararlaştırması
hâlinde, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle katılım müzakerelerini gecikmeksizin başlatacağına
ilişkin olarak Türkiye hakkında kabul ettiği geçmiş sonuç bildirilerini göz önünde bulundurdu.
AB Konseyi, Türkiye'nin geniş kapsamlı reform sürecinde kaydettiği belirleyici
ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı ve Türkiye'nin reform sürecini devam ettirmesine olan
güvenini ifade etti.
AB Konseyi, Birliğe on yeni üye devletin katılmış olduğunu göz önünde bulundurarak,
Türkiye'nin, Ankara Antlaşması'nın uyarlanmasına yönelik Protokolü imzalama kararını
memnuniyetle karşıladı. AB Konseyi bu bağlamda, “Türk Hükûmeti, müzakerelerin fiilen
başlamasından önce ve Avrupa Birliği'nin mevcut üyeliğine dair uyarlamalar üzerinde
anlaşmaya varılarak sonuçlandırıldıktan sonra, Ankara Anlaşması'nın uyarlanmasına ilişkin
Protokolü imzalamaya hazırdır.” şeklinde Türkiye tarafından yapılan beyandan da memnuniyet
duydu.
AB Konseyi, iyi komşuluk ilişkilerine koşulsuz bağlılık ihtiyacını vurgulayarak,
Türkiye'nin komşularıyla ilişkilerinde kaydedilen iyileşmeyi ve Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nde yer alan anlaşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesi ilkesine uygun olarak,
henüz çözümlenmemiş sınır anlaşmazlıklarının çözümlenmesine yönelik olarak ilgili üye
ülkelerle çalışmaya devam etmeye hazır olmasını memnuniyetle karşıladı. AB
Konseyi, önceki Sonuçlara, özellikle bu konudaki Helsinki sonuçlarına uygun olarak, henüz
çözümlenmemiş sorunlara ilişkin durumu gözden geçirdi ve bu amaca yönelik istikşafi
görüşmeleri memnuniyetle karşıladı. Konsey, bununla irtibatlı olarak, katılım süreci üzerinde
yansımaları olan çözülmemiş anlaşmazlıkların gerektiği takdirde çözüm bulunması amacıyla
Uluslararası Adalet Divanına getirilmesi gerektiğine dair görüşünü teyit etti. AB Konseyi,
uygun gördüğü şekilde gözden geçirmek üzere, kaydedilen gelişmelerden haberdar edilecektir.
126

AB Konseyi, Komisyon tarafından belirlenen altı kanunun Kabul edilmesinden
memnuniyet duydu. Yukarıda yazılanlar ile Komisyon raporu ve tavsiyesi ışığında, Komisyon
tarafından belirlenen altı kanunu yürürlüğe koyması şartıyla, Türkiye’nin Kopenhag siyasi
kriterlerini müzakereleri açmak için yeterli ölçüde karşıladığına karar verdi.
AB Konseyi, Komisyonu, Türkiye’yle müzakerelerin çerçevesi hakkında bir öneri
sunmaya davet etti. 3 Ekim 2005 tarihinde müzakereleri açmak üzere, Konsey’i bu müzakere
çerçevesi üzerinde anlaşma sağlamaya çağırdı.
3 Ekim 2005’te Müzakere Çerçeve Belgesi kabul edilerek, tam üyelik müzakerelerine
başlanmıştır. 20 Ekim 2005’e ilk tarama “Bilim ve Araştırma” faslı üzerine gerçekleştirilmiştir.

6.4. Çerçeve Belgesi ve Mevcut Durum
6.4.1. Komisyon’un Hazırladığı Türkiye Müzakere Çerçeve Belgesi
Mevcut durum tahlilinden önce çerçeve belgesindeki seçili bazı önemli maddeler şu
şekildedir (MFA, 2005: 2-4):
- Müzakereler Türkiye’nin kendi performansına göre işleyecek ve hızı Türkiye’nin
üyelik gereklerini yerine getirmede kaydettiği ilerlemeye bağlı olacaktır.
- Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi’nde kabul edildiği üzere, bu müzakereler AB’yi
kuran antlaşmanın 49. maddesine dayanır. Müzakerelerin ortak hedefi üyeliktir. Müzakereler,
sonuçları önceden garanti edilemeyen açık uçlu bir süreçtir. Birliğin Türkiye’yi hazmetme
kapasitesi de dâhil olmak üzere tüm Kopenhag kriterleri bütünüyle göz önünde
bulundurulduğunda, Türkiye’nin üyeliğin tüm gereklerini tam olarak üstlenecek durumda
olmaması hâlinde, Türkiye’nin Avrupa yapılarına mümkün olan en kuvvetli bağlarla
bağlanması sağlanmalıdır.
- 1993 Kopenhag Avrupa Konseyi sonuçları ile uyumlu olarak, Avrupa bütünleşmesi
ivmesini korurken Birliğin Türkiye’yi içerme kapasitesi, hem Birliğin hem Türkiye’nin genel
çıkarları açısından göz önünde tutulması gereken önemli bir noktadır….Komisyon Türkiye’nin
üyelik perspektifinden kaynaklanan meselelere ilişkin 2004 yılı Ekim ayında yayımlanan
raporunda belirtilen tüm hususları içerecek şekilde, söz konusu kapasiteyi müzakere süreci
boyunca izlemelidir.
- Müzakereler, Türkiye’nin 1993 Kopenhag Avrupa Konseyi’nde ortaya koyulan,
büyük bir bölümü sonradan Avrupa Birliği Antlaşması’nın 6(1). maddesinde teyit edilen ve
Temel Haklar Şartı ile ilan edilen, siyasi kriterleri karşıladığı hususu temelinde açılmıştır.
Birlik, Türkiye’den reform sürecini sürdürmesini ve ilgili Avrupa içtihat hukukunu kapsayacak
şekilde özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına, temel hak ve özgürlüklere
saygı ilkelerini geliştirme yönünde çalışmasını; özellikle işkence ve kötü muameleyle
mücadelede sıfır tolerans politikasına ilişkin mevzuatı ve uygulama tedbirlerini
güçlendirmesini ve kapsamını genişletmesini; ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, kadın hakları,
sendikal hakları içeren ILO standartları ve azınlık haklarına ilişkin hükümleri uygulamasını
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beklemektedir. Birlik ve Türkiye içinde bulundukları yoğun siyasi diyalogu sürdürecektir. Bu
alanlarda sürecin geri dönülmezliğinin temin edilmesi ve tam ve etkili uygulamanın sağlanması
için, özellikle temel özgürlükler ve insan haklarına saygı gösterilmesi kapsamında kaydedilecek
ilerleme Komisyon tarafından yakın bir şekilde izlenmeye devam edilecektir.
- Türkiye’de, Birliğin temelini oluşturan, özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı,
temel hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin ciddi ve sürekli ihlal edilmesi
hâlinde, Komisyon, kendi girişimi ya da üye ülkelerin üçte birinin talebiyle müzakerelerin
askıya alınmasını tavsiye edecek ve müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için gerekli koşulları
önerecektir. Konsey, Türkiye’ye söz hakkı verdikten sonra, müzakerelerin askıya alınıp
alınmaması ve yeniden başlatılması koşullarına ilişkin Komisyon önerisi ile ilgili kararını
nitelikli çoğunlukla alacaktır. Üye ülkeler, Hükûmetler arası Konferans’ta (HAK), oy birliği ile
karar alma gerekliliğine halel getirmeksizin, Konsey kararına göre hareket edeceklerdir.
Avrupa Parlamentosu bu konuda bilgilendirilecektir.
- Komisyon raporları kapsamında Türkiye’nin üyeliğe hazırlanma konusunda
kaydettiği aşama yönlendirecektir. Bu ilerleme aşağıdaki koşullara göre ölçülecektir. Üyelik
için aşağıdaki şartları ortaya koyan Kopenhag kriterleri…. Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine
yönelik açık taahhüdü ve herhangi bir sınır anlaşmazlığını, Uluslararası Adalet Divanı’na
götürmek dâhil olmak üzere, Birleşmiş Milletler Şartı ile uyumlu bir şekilde çözmek konusunda
gayret göstermesi.
- Katılıma kadar geçecek sürede, Türkiye’den aşamalı olarak üçüncü ülkelere
yönelik politikalarını ve uluslararası organizasyonlar içindeki tutumunu (tüm AB üye
devletlerinin bu organizasyonlara ve düzenlemelere üyeliğiyle ilgili olanlar da dâhil) Birlik ve
üye devletler tarafından benimsenen politikalar ve pozisyonlarla uyumlu hâle getirmesi talep
edilecektir.
- Üyelik müzakerelerine paralel olarak, Birlik, Türkiye ile yoğun bir siyasi diyaloga
ve sivil toplum diyaloguna girecektir.
- Türkiye, AB’ye katılım anında yürürlükte olan diğer üyelik müzakerelerinin
sonuçlarını oldukları şekilde kabul etmek zorundadır.

6.4.2. Mevcut Durum
20 Ekim 2005’te “Bilim ve Araştırma” faslı üzerine tarama süreci başlatılmış, 13 Ekim
2006 tarihinde ise sona ermiştir. Haziran 2009’da da fasıl müzakereler geçici olarak
kapatılmıştır.
Mevcut durumun tahlilinde AB tarafının tutumunun en açık görülebileceği kaynak
ilerleme raporlarıdır. Bu bağlamda 2013 ilerleme raporunda belirlenen önemli noktalar şu
şekildedir (ABGS, 2013: 4-24):
- On dört fasıl (Bilim ve Araştırma, İşletme ve Sanayi Politikası, İstatistik, Mali
Kontrol, Trans-Avrupa Ağları, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku,
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Şirketler Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya, Sermayenin Serbest Dolaşımı, Vergilendirme,
Çevre ve Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası) ile bölgesel politika ve
yapısal araçların koordinasyonu müzakereye açılmış olup, bunlardan biri (Bilim ve Araştırma)
geçici olarak kapatılmıştır.
- AB ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş siyasi diyalog devam etmiştir. Ocak 2013
tarihinde ise siyasi direktörler seviyesinde bir toplantı yapılmıştır. Batı Balkanlar, Suriye,
Kuzey Afrika, Orta Doğu, Afganistan, Pakistan, Rusya, Güney Kafkasya, Orta Asya ve terörle
mücadele ile silahsızlanma konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sınırdaki şiddetten
kaçan Suriyelilere verilen destek üzerinde de durulmuştur. 2012’nin ikinci yarısında Türkiye,
AB Dönem Başkanlığı ile ilişkilerini durdurması sebebiyle AB pozisyonlarına katılamamış
veya açıklamalara katılamamıştır.
- AB ile Türkiye arasındaki ikili ticaret 2012 yılında toplam 123 milyar avro olarak
gerçekleşmekle birlikte Türkiye, AB’nin altıncı en büyük ticari ortağı olmaya devam
etmektedir. Tabii AB’de Türkiye’nin en büyük ticari ortağı olup Türkiye’nin toplam ticaretinin
%38’i AB ile gerçekleşmektedir. AB’den doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık %71’i
gelmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’de devam eden gümrük birliği kapsamındaki
taahhütlerine aykırı mevzuat mevcuttur (örneğin Türkiye’nin ticaretin önündeki teknik
engellerin kaldırılması ile ilgili olarak verdiği taahhüt).
- Mali yardım konusunda, Türkiye’ye, 2013 yılında Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracından (IPA) yaklaşık 903 milyon avro tahsis edilmiştir.
- Raporda Gezi Parkı olayları üzerinde durulmuştur. Ayrıca Kolluk Gözetim
Komisyonunun kurulmasına ilişkin kanun tasarısının kabul edilmesi için gerekli prosedürler
hâlen tamamlanmadığı belirtilmiştir. Yeni kurulmuş olan Kamu Denetçiliği Kurumuna Gezi
Parkı olaylarına ilişkin olarak 23 şikâyette bulunulmuştur.
- 30 Eylül 2013 tarihinde Hükûmet tarafından Demokratikleşme Paketi açıklanmıştır.
7 Ekim 2013’te Mor Gabriel Süryani Ortodoks Manastırına ait taşınmaz Manastır Vakfına iade
edilmiş ve 8 Ekim 2013’ten itibaren ilköğretimde öğrencilere andın okutulmasına son
verilmiştir.
- Kutuplaşmış yaklaşımın ötesine geçmek ve TBMM’nin işleyişini iyileştirme adına
TBMM İçtüzüğü’ne ilişkin kapsamlı bir reformun başlatılması olumlu karşılanmıştır. Yasama
dokunulmazlığının geniş kapsamı ve keyfi yorumlanması ise bir endişe konusudur. Seçimler ve
siyasi partilere ilişkin yasal çerçevenin Avrupa standartlarıyla uyumlaştırılması gerekmektedir.
- Dış denetim ile kamu mali yönetimi ve kontrolü güçlendirilmelidir. Kamu
kurumlarında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılması için çaba gösterilmeli bu bağlamda
kapsamlı bir kamu hizmeti reformuna duyulan ihtiyaç devam etmektedir.
- Geçmiş askerî darbeler hakkındaki Meclis soruşturması ve
değişiklikleriyle, sivil gözetimin güçlendirilmesi konusunda ilerleme sağlanmıştır.

mevzuat
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- Çözüm sürecinin başlatılması olumludur, köy koruculuğu sistemi endişelendirmeye
devam etmektedir.
- Merkez Bankası geleneksel olmayan karmaşık bir para politikası çerçevesinde
çoklu hedef gözetmeyi sürdürmüş olması para politikasının saydamlık ve tahmin edilebilirliğini
zedelemiştir. Ayrıca benimsenen politika iç ve dış gelişmelere bağlı olarak sıklıkla
değiştirilmiştir.
- İstihdamın hasıladan iki kat hızlı büyümesiyle birlikte, iş gücü verimliliği 2012
yılında genel olarak düşmüştür. Artan birim iş gücü maliyetleri ve Türk parasının değerlenmesi
sebebiyle, Türkiye’nin uluslararası fiyat rekabeti gücü 2012 yılında önemli oranda düşmüştür.
- Reformlar ve eğitim harcamaları arttırılmış, bu durum eğitime erişim ve okullaşma
oranlarını olumlu yönde etkilemiştir ancak cinsiyet eşitliğine ve eğitimin kalitesine yönelik
önemli sorunlar hâlen devam etmektedir.

130

EK: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Kronolojisi
Tablo: Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Kronolojisi (1959-2010)
1959
31 Temmuz

Türkiye, AET'ye ortaklık için başvurdu.
1963

12 Eylül

Türkiye ile AET arasında bir ortaklık ilişkisi yaratan Ankara Anlaşması
imzalandı.
1964

1 Aralık

Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi.
1970

23 Kasım

Gümrük Birliği'ne ilişkin kuralları içeren Katma Protokol imzalandı.
1971

1 Eylül

Katma Protokol'ün ticari hükümleri “Geçici Anlaşma” ile yürürlüğe konuldu.
AET, Türkiye'den ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini
ve miktar kısıtlamalarını (tekstil ürünleri hariç) kaldırdı.
1973
Katma Protokol yürürlüğe girdi.

1 Ocak

21 Mayıs

30 Haziran

Türkiye, Birinci Gümrük İndirimi ve Konsolide Liberasyon Listesi
Uyumu’nu (Ortak Gümrük Tarifesi) gerçekleştirdi.
Türkiye ile AET arasında, “Birinci Genişleme”ye ilişkin görüşmeler
mutabakat ile sonuçlandı.
İngiltere, İrlanda ve Danimarka’yı kapsayan Birinci Genişleme’ye dair
Tamamlayıcı Protokol, Türkiye ile AET arasında imzalandı.
1974

1 Ocak

Tamamlayıcı Protokol ile ilgili “Geçici Anlaşma” yürürlüğe girdi.
1976

1 Ocak

Türkiye, İkinci Gümrük İndirimi ve Konsolide Liberasyon Listesi Uyumu'nu
gerçekleştirdi.
1980

19 Eylül

Ortaklığın Geliştirilmesine ilişkin 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı;
Ortaklık Konseyi, tarım ürünlerinin tamamına yakın bir kısmında Türkiye'ye
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uygulanan gümrük vergilerinin 1987 yılına kadar sıfıra indirilmesini
kararlaştırdı.
1982
22 Ocak

Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon’dan talebi üzerine, TürkiyeAET Anlaşması’nın askıya alınmasını kararlaştırdı.
1986

16 Eylül

Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece, 12 Eylül 1980 tarihinden
itibaren fiilen dondurulmuş durumda bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin
yeniden canlandırılması süreci başladı.
1987

14 Nisan

Türkiye, Avrupa Topluluklarına, Roma Antlaşması’nın 237., AKÇT
Antlaşması'nın 98. ve EURATOM Antlaşması’nın 205. maddelerine
istinaden tam üye olmak üzere ayrı ayrı müracaat etti.
1989

18 Aralık

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusundaki
“Görüş”ünde (Avis), Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme
sürecinden önce (1992), yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye'nin
katılımından önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç
duyulduğu hususlarına yer verdi.
1990

6 Haziran

Avrupa Komisyonu, Türkiye ile her alanda iş birliğinin başlatılması ve
hızlandırılması konusundaki önlemleri içeren bir “İşbirliği Paketi”ni
hazırlayarak Avrupa Konseyi’nin oluruna sundu.
1994

30 Temmuz

Avrupa Komisyonu, Gümrük Birliği'nin, Türkiye-AT arasında 1963 yılında
imzalanan Ankara Anlaşması’nda belirtildiği şekilde gerçekleşmesini
sağlayıcı ilkeleri tespit etti.
1995

13 Aralık

“Gümrük Birliğinin Son Döneminin Uygulamaya Konulmasına ilişkin 1/95
Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı”, Avrupa Parlamentosu
tarafından onaylandı.

1996

1 Ocak

Türkiye, AB ile entegrasyonunda, 22 yıl süren “Geçiş Dönemi”ni 31 Aralık
1995 tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi itibarıyla, tam üyelik sürecinde
“Son Dönem”e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan
Gümrük Birliği sürecini tamamlayarak girdi.
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1997
12-13 Aralık

Lüksemburg Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda, AB’nin Beşinci
Genişlemesine dair kararlar alındı, Türkiye’nin ismi aday ülkeler arasında
zikredilmedi.
1998

3 Mart

Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Avrupa Komisyonu
tarafından hazırlanan “Türkiye için Avrupa Stratejisi” başlıklı belge
açıklandı.

4 Kasım

“1998 yılı İlerleme Raporu”: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve
AB'ye üyelik için belirlenmiş kriterler ışığı altında kaydedilen Türkiye'nin
Katılım Yönünde İlerlemesine İlişkin Komisyon görüşlerini içeren ilk
“İlerleme Raporu” yayımlandı.
1999

11-12 Aralık
13 Ekim

Helsinki Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı'nda Türkiye'ye adaylık statüsü
tanındı.
“1999 yılı İlerleme Raporu”yayımlandı.
2000

4 Temmuz
13 Ekim

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 4 Temmuz 2000 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan 4587 sayılı Kanun'la, Başbakanlığa bağlı olarak kuruldu.
“2000 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.
2001

24 Mart

Katılım Ortaklığı Belgesi: Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığında Yer
Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001
tarihli ve 2001/235/AT sayılı Konsey Kararı (24 Mart 2001 tarih ve L 85
sayılı AB Resmi Gazetesi)

24 Mart

Ulusal Program: “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin
Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine
İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair 19 Mart 2001 tarih ve 2001/2129 sayılı Karar” {24 Mart
2001 tarih ve 24352 Mükerrer sayılı Resmi Gazete}

13 Kasım

“2001 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.
2002

20 Kasım

“2002 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.

133

12-13 Aralık

Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi’nde, Türkiye’nin Kopenhag siyasi
kriterlerini karşıladığı kararını alması hâlinde, müzakerelerin gecikmeden
başlatılacağı belirtildi.
2003

19 Nisan

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde “AB Uyum Komisyonu” kuruldu.

12 Haziran

Katılım Ortaklığı Belgesi: “Türkiye ile Katılım Ortaklığında Yer Alan
İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 19 Mayıs 2003 tarih ve
2003/398/EC sayılı Konsey Kararı” {12 Haziran 2003 tarihli ve L 145 sayılı
AB Resmi Gazetesi}

24 Temmuz

Ulusal Program: “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin
Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine
İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Karar” {24
Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mükerrer sayılı Resmi Gazete}

5 Kasım

"2003 yılı İlerleme Raporu" yayımlandı.
2004

24 Nisan

6 Ekim

17 Aralık

Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Kıbrıs Türk halkının yüzde 64.9’u Annan
Planı'nı onaylarken, Kıbrıs Rum Kesimi'nde ise halkın yüzde 75.83'ü Plan’ı
reddetti.
“2004 yılı İlerleme Raporu” ve rapora bağlı Tavsiye Belgesi yayımlandı. Söz
konusu belgelerde, Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin siyasi kriterleri gerekli
ölçüde karşıladığı belirtilerek, birliğe katılım müzakerelerinin başlatılması
tavsiyesinde bulunuldu.
Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda, Türkiye'nin siyasi kriterleri
yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine 3 Ekim
2005 tarihinde başlanması kararlaştırıldı.
2005

3 Haziran

Devlet Bakanı Ali BABACAN, Avrupa Birliği ile yapılacak tam üyelik
müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevini yürütmekle görevlendirildi.

29 Haziran

“Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi ve İlgili Diğer Belgeler”
yayımlandı.

30 Temmuz

Türkiye, AB ile ilişkilerinin hukuki temelini oluşturan 1963 tarihli Ankara
Antlaşması'nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi (Estonya,
GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya,
Slovenya) kapsayacak şekilde genişleten “Ek Protokol”ü imzaladı.

3 Ekim

Lüksemburg’da alınan kararla AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini
başlattı.
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20 Ekim

9 Kasım

Üyelik müzakerelerinin ilk aşamasını oluşturan “Tarama Süreci”, bilim ve
araştırma alanında düzenlenen “Tanıtıcı Tarama” toplantısı ile başladı ve tüm
fasıllardaki tarama toplantıları 13 Ekim 2006 tarihinde tamamlandı.
“2005 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.

2006

20 Ocak

Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni planı BM Genel Sekreteri
Kofi Annan'a sundu. Bu planda, Türk limanlarının Rumlara açılması
karşılığında, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kaldırılması istendi.

26 Ocak

Katılım Ortaklığı Belgesi: “Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Yer
Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarih ve
2006/35/AT sayılı Konsey Kararı” {26 Ocak 2006 tarihli ve L 22 sayılı
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi}

12 Haziran

Taraması tamamlanan Bilim ve Araştırma faslı, Lüksemburg’da düzenlenen
Hükûmetlerarası Konferans’ta açıldı. Türkiye’nin gerekli kriterleri yerine
getirdiği belirtildi ve bu fasıl aynı toplantıda geçici olarak kapatıldı.

31 Temmuz

Avrupa Komisyonu’nun, 2006 yılına kadar çeşitli mali yardım programları
(ISPA, SAPARD, PHARE, CARDS, Türkiye Tüzüğü) kapsamında sağladığı
mali yardımlar, 2007-2013 döneminde “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı
(Instrument for Pre-Accession-IPA)” adı verilen yeni ve tek bir çerçeve
mekanizma kapsamına almıştır: “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü” {31 Temmuz
2006 tarihli ve L 210 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi}

8 Kasım

“2006 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı. Avrupa Komisyonu, İmzalanan Ek
Protokol'e karşın, limanların ve havaalanlarının Kıbrıs Rum kesiminin
kullanımına açılmadığı tespitinde bulundu ve Türkiye'ye 14-15 Aralık'taki
liderler zirvesine kadar süre verdi.

13 Kasım

Avrupa Konseyi, İstanbul’un 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmasını
onayladı.

11 Aralık

AB Genel İşler Konseyi’nde bir araya gelen AB üye ülkelerinin Dışişleri
Bakanları, 9 Kasım 2006 tarihli Komisyon Tavsiyesini kabul ederek,
Türkiye’nin Ek Protokol’e ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini doğrulayana
kadar, 8 fasıl başlığının açılmayacağını ve hiçbir faslın geçici olarak
kapatılamayacağını kararlaştırdı.

15 Aralık

Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı'nda, Genel İşler Konseyi'nin
önerisi aynen kabul edildi.
2007

29 Mart

İşletmeler ve Sanayi Politikaları faslında fiili müzakereler açıldı.

17 Nisan

Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı açıklandı.
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26 Haziran

İstatistik ve Mali Kontrol fasıllarında fiili müzakereler açıldı.

6 Kasım

“2007 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.

19 Aralık

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması ile Trans-Avrupa fasıllarında fiili
müzakereler açıldı.
2008

26 Şubat

12 Haziran

Katılım Ortaklığı Belgesi: “2006/35/EC Sayılı Kararın Feshine ve Türkiye ile
Katılım Ortaklığının Kapsadığı İlkeler, Öncelikler ve Koşullara Dair 18
Şubat 2008 tarih ve 2008/157/EC sayılı Konsey Kararı” {26 Şubat 2008
tarihli ve L 51 sayılı AB Resmi Gazetesi}
Şirketler Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku fasıllarında fiili müzakereler
açıldı.

5 Kasım

“2008 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.

18 Aralık

Sermayenin Serbest Dolaşımı ile Bilgi Toplumu ve Medya fasıllarında fiili
müzakereler açıldı.

31 Aralık

Ulusal Program: “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin
Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine
İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
İzlenmesine Dair 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14481 sayılı Karar” {31
Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete}
2009

10 Ocak

30 Haziran

Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam
üyelik müzakerelerinde “Başmüzakereci” görevini yürütmekle
görevlendirildi.
Vergilendirme faslında fiili müzakereler açıldı.

14 Ekim

“2009 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.

21 Aralık

Çevre faslında fiili müzakereler açıldı.
2010

14 Ocak

30 Ocak

3 Mart

İTO’nun iş birliğiyle İstanbul’da yeni bir AB Bilgi Merkezi açıldı.

Euronews Türkçe olarak yayına başladı.

Avrupa Komisyonu Lizbon Stratejisi’nin yerini alacak “Avrupa 2020: Akıllı,
Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme İçin Bir Strateji” adlı yeni stratejiyi
kabul etti.
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30 Haziran

Gıda Güvenliği faslında fiili müzakereler açıldı.

“2010 yılı İlerleme Raporu” yayımlandı.
9 Kasım

2011
11 Ocak

Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama-2 projesi başladı

26 Ocak

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması müzakereleri tamamlandı.

24 Şubat

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması Adalet ve Đçişleri Konseyi’nde
onaylandı.

8 Haziran

Egemen Bağış, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk Avrupa Birliği Bakanı
oldu.

4 Temmuz

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Türkiye’ye 445 milyon Avro’luk kredi
sağladı.

28 Eylül

Avrupa Komisyonu’nda Türk uzmanların görevlendirilmesine ilişkin
mutabakat zaptı imzalandı.

24 Ekim

Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı’na ödediği katkı payı düşürüldü.

9 Aralık

Hırvatistan AB ile Katılım Anlaşması’nı imzaladı.
2012

7 Şubat

Avrupa Komisyonu, Yunanistan’ın Türkiye sınırına metal çit yapılması için
talep ettiği yardımı geri çevirdi.

20 Mart

Türkiye’nin gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere” sistemine geçeceğini
açıklayan Genelge Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Mayıs

İngiltere, Türkiye’ye yönelik hazırladığı vize kolaylaştırma paketini kısmi
olarak uygulamaya başladı.

17 Mayıs

Türkiye’nin durma noktasına gelen müzakere sürecine ivme kazandırmayı
hedefleyen Pozitif Gündem resmen başlatıldı.

1 Ağustos

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını
Önleme Anlaşması” yürürlüğe girdi

1 Aralık

Türkiye, AB üye devletleri ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA)
ülkelerinin kara yolu taşımacılığında Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf oldu.

31 Aralık

İlk kez Türkiye tarafından ve ilk kez 2012 yılında AB Bakanlığı’nın
Eşgüdümünde, AB sürecinde kaydedilen ilerlemeler ve gelişmelere yer
verilen bir İlerleme Raporu yayınlandı.
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2013
5 Kasım

Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” başlıklı 22’nci
fasıl müzakerelere açıldı.

Kaynak: (ABGS, 2011; İKV, 2011; İKV 2014’den yararlanılarak düzenlenmiştir)
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Uygulamalar

139

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye–AB ilişkilerinin tarihi süreci, gümrük birliği süreci, tam üyelik müzakerelerinin
başlamasıyla çerçeve belgesi ele alınarak mevcut durum değerlendirmesi yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’ye AB adaylık statüsü hangi zirveyle birlikte verilmiştir?
a) Helsinki Zirvesi
b) Kopenhag Zirvesi
c) Lüksemburg Zirvesi
d) Lizbon Zirvesi
e) Brüksel Zirvesi
2) Aşağıdakilerden hangisi Ankara Anlaşması’nda sonucu belirlenen 1964-1970
Hazırlık Aşaması’nda görülen gelişmelerden biri değildir?
a) Türkiye’ye tek taraflı tarife kotaları açılmıştır.
b) İş gücünün serbest dolaşımı sağlanmıştır.
c) İthalat, ihracata göre daha hızlı gelişmiştir.
d) Bu dönemde Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir.
e) AB, Türkiye’ye ECU kapsamında kredi vermiştir.
3) Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlanması Brüksel Zirvesi ile
kararlaştırılmıştır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye aday ülkeler arasında sayılmıştır.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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5) AB-Türkiye arasında tam üyelik müzakerelerine başlandıktan sonra, ilk tarama
………………….. faslında açılmıştır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) adalet ve içişleri
b) hava sahası kullanımı
c) çevre politikaları
d) tarım
e) bilim ve araştırma

Cevaplar
1)a, 2)b, 3) Doğru, 4)Yanlış, 5) e.
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7. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ

144

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkiye- Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri, Gümrük Birliği sürecinin ilerleme
raporları çerçevesinde değerlendirilmesi ve Gümrük Birliği’nin statik ve dinamik etkileri
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. AB’nin ticaret ortaklıkları arasında Türkiye kaçıncı sırada yer almaktadır. En çok
ithal edilen SITC nedir?
2. Türkiye’nin ticaret ortaklıkları arasında Avrupa Birliği kaçıncı sırada yer
almaktadır. En çok ihraç edilen SITC nedir?
3.

İlerleme raporları kapsamında Gümrük Birliği’nde ne gibi değişiklikler yapılmıştır?

4.

Gümrük Birliği’nin statik etkileri nelerdir?

5.

Gümrük Birliği’nin dinamik etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye- AB ticaret

Bu kapsamda Türkiye- AB dış
ticaret rakamlarını
değerlendirmek

Okuyarak, Tartışmalara
katılarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek

GB sürecinde ilerleme
raporları

İlerleme raporları kapsamında
GB sürecini kavramak

Okuyarak, Tartışmalara
katılarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek

GB statik ve dinamik
etkileri

Okuyarak, Tartışmalara
Yapılan çalışmalar bağlamında
katılarak, Araştırarak, Fikir
değerlendirmek
Yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 İlerleme Raporları: Avrupa Komisyonu tarafından aday ülke için hazırlanan yıllık
yayınlanan belgelerdir.


Statik Etki: Ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkilerdir.

 Dinamik Etki: Rekabetin artması, yatırımların artması, kaynak etkinliğinin
artması, döviz tasarrufunun sağlanması vb. etkilerdir.
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Giriş
Türkiye son dönemde komşu ülkelerle olan ticaretini arttırmış ve Avrupa ülkelerine
artık daha az bağımlı bir ülke olmaya başlamıştır.
Bu kapsamda, Türkiye-Avrupa Birliği dış ticaret ilişkileri ele alınarak, Gümrük Birliği
süreci ilerleme raporları ve yapılan araştırmalar çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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7. Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri
Türkiye’nin iktisadi dönemlerine genel olarak bakıldığında, dönemlerin benimsenen
politikalara göre ayrımlaştırabildiği görülür. Bu kapsamda, 1923-1960 yılları devletçi ve
korumacı politikaların, 1960-1980 yılları ithal ikamesine dayalı kalkınma stratejisinin, 19802000 yılları dışa açık ve liberal bir ekonomik modelin, 2000’li yıllar ise istikrar programların
ağırlıklı olarak uygulandığı yıllardır.
Gümrük Birliği (GB), üye ülkelerin karşılıklı ticaretleri üzerindeki gümrük tarifeleri,
kotalar, ithalat ve ihracat yasakları gibi her türlü engel veya kısıtlamaların kaldırılarak, üçüncü
ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir iktisadi bütünleşmedir. Başka bir
ifadeyle GB, üye devletler arasında ticaretin tamamen serbestleştirildiği bir iktisadi bütünleşme
şeklidir. İlk GB, 1834 yılında Almanya devletleri arasında Zollverein adı ile kurulmuştur. AT
öncesi ise Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında 1948 yılında GB kurulmuştur (Ülger,
2003: 161,162). Türkiye, ilk kez 1929 yılında bir gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştır.
Üye ülkeler arasında gümrük tarifelerin kaldırılması ve üçüncü ülkelere ortak bir
gümrük tarifesi uygulanmasına dayanan GB, Avrupa Topluluğu (AT)’nda 1 Temmuz 1968
yılında tamamlanmıştır. Normal şartlarda birliğe üye olan ülkelere GB’e katılma hakkı
tanınırken bir tek Türkiye’ye üyelik öncesi GB’ye üye olmuştur. Türkiye’nin AB bağlamında
dış ticareti GB vesilesi ile diğer üye ve aday ülkelerden farklı ele alınmaktadır. Dolayısıyla
izleyen alt bölümlerde GB daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.
25 Mart 1957’de AET ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (EURATOM) kuran
antlaşma Roma’da imzalanmıştır. Bu antlaşmayla, Topluluk üyesi ülkeler iktisadi entegrasyonu
hızlandırmışlardır. 8 Nisan 1965 yılında Füzyon Antlaşması imzalanarak Birlik organları tek
bir çatı altında birleşerek Avrupa toplulukları (AT) oluşturulmuştur. 1 Temmuz 1968 yılında
Gümrük Birliği (Gümrük Birliği ile ilgili ilk teklif Avrupa Savunma Topluluğu taslak
anlaşmasında sanayi mallarında gümrük birliğinin kurulması teklifidir) tamamlanmıştır.
Böylece, Topluluk üyesi devletler arasında gümrük vergileri kaldırılmış ve üçüncü ülkelerle
ortak gümrük tarifesi uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu aşama birlik içi liberalizasyonu da
simgelemektedir.

7.1. Türkiye-Avrupa Birliği Dış Ticaret İlişkileri
Türkiye son yıllarda komşu ve çevre ülkeler ile daha fazla iş birliğine girmektedir.
Bunun neticesinde, dış ticaret de artmıştır. Türkiye, 1980 öncesinde üretemeyen bir ülke iken,
şimdi üreten ve büyüyen bir ekonomi ile ayaklarını yere daha sağlam basabilmektedir. Bunda
hükûmetlerin izlediği politikalar, vizelerin kaldırılması ve yapılan serbest ticaret anlaşmalarının
önemli bir etkisi vardır.
AB Komisyonu dış ticaret raporunda da Türkiye’nin komşu ülkelerle yaptığı ticaretin
arttığı ve Avrupa ülkelerine artık daha az bağımlı bir ülke olmaya başladığı belirtilmiştir (TAV,
2011). Aşağıdaki tablo 7.1’de bu durum açıkça görülmektedir.
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Tablo 7.1: Türkiye’nin Seçili Ülke Gruplarına Göre İthalatı ve İhracatı
Yıl

2000

2005

Ülke Grup Adı

İhracat Dolar
(X)

İthalat Dolar
(M)

Net Dış Ticaret
(X-M)

Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği (EFTA)

324,252,137

1,155,269,640

-831,017,503

Afrika. Karayipler ve Pasifik (ACP)

339,578,350

461,352,126

-121,773,776

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC)

1,573,551,720

4,150,461,769

-2,576,910,049

Güney-Doğu Asya Ülkeleri İşbirliği
(ASEAN)

233,327,033

942,444,843

-709,117,810

Kuzey Amerika Ser.Tic.An.(NAFTA)

3,349,851,583

4,219,049,631

-869,198,048

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

4,940,090,661

14,315,794,668

-9,375,704,007

OECD Ülkeleri

19,672,362,253

36,279,738,930

-16,607,376,677

Türk Cumhuriyetleri

572,451,149

628,012,937

-55,561,788

Avrupa Birliği28

15,688,009,331

28,552,276,482

-12,864,267,151

Diğer Avrupa (AB Hariç)

1,830,504,712

6,123,634,141

-4,293,129,429

48,523,978,929

96,828,035,167

-48,304,056,238

Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği (EFTA)

820,848,970

4,439,552,423

-3,618,703,453

Afrika. Karayipler ve Pasifik (ACP)

1,310,634,951

1,665,304,988

-354,670,037

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC)

7,955,356,946

5,622,995,464

2,332,361,482

Güney-Doğu Asya Ülkeleri İşbirliği
(ASEAN)

347,554,436

2,671,212,347

-2,323,657,911

Kuzey Amerika Ser.Tic.An.(NAFTA)

5,439,172,842

6,019,075,927

-579,903,085

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

9,539,617,407

37,398,015,683

-27,858,398,276

OECD Ülkeleri

45,846,867,038

67,237,822,963

-21,390,955,925

Türk Cumhuriyetleri

1,409,256,602

1,203,547,643

205,708,959

Avrupa Birliği 28

41,532,953,016

52,781,362,166

-11,248,409,150

Diğer Avrupa (AB Hariç)

5,687,312,625

20,300,337,192

-14,613,024,567

119,889,574,833 199,339,226,796 -79,449,651,963
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2010

2011

Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği (EFTA)

2,416,380,809

4,002,407,267

-1,586,026,458

Afrika. Karayipler ve Pasifik (ACP)

2,494,068,816

1,753,233,531

740,835,285

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC)

19,064,654,452

12,212,817,419

6,851,837,033

Güney-Doğu Asya Ülkeleri İşbirliği
(ASEAN)

1,492,068,722

5,003,951,027

-3,511,882,305

Kuzey Amerika Ser.Tic.An. (NAFTA)

4,387,924,377

13,728,670,651

-9,340,746,274

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

14,357,266,902

68,367,271,879

-54,010,004,977

OECD Ülkeleri

57,394,214,526

94,162,760,753

-36,768,546,227

Türk Cumhuriyetleri

3,921,071,818

2,923,667,709

997,404,109

Avrupa Birliği 28

52,934,451,880

72,391,053,360

-19,456,601,480

Diğer Avrupa (AB Hariç)

11,124,224,829

30,101,101,024

-18,976,876,195

169,586,327,131 304,646,934,620

135,060,607,489

Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği (EFTA)

1,887,252,348

5,845,715,604

-3,958,463,256

Afrika. Karayipler ve Pasifik (ACP)

3,946,386,943

3,476,249,562

470,137,381

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC)

21,822,187,660

18,862,859,231

2,959,328,429

Güney-Doğu Asya Ülkeleri İşbirliği
(ASEAN)

1,684,342,916

6,639,979,611

-4,955,636,695

Kuzey Amerika Ser.Tic.An. (NAFTA)

5,604,235,992

18,045,055,011

-12,440,819,019

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

18,038,491,890

84,293,932,588

-66,255,440,698

OECD Ülkeleri

67,113,921,157

121,327,625,909 -54,213,704,752

Türk Cumhuriyetleri

5,039,883,765

3,642,095,568

1,397,788,197

Avrupa Birliği 28

62,589,257,390

91,439,406,137

-28,850,148,747

Diğer Avrupa (AB Hariç)

12,734,547,684

35,668,228,314

-22,933,680,630

200,460,507,745 389,241,147,535

188,780,639,790
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2012

2013

Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği (EFTA)

2,601,134,207

5,238,264,544

-2,637,130,337

Afrika. Karayipler ve Pasifik (ACP)

4,228,999,411

2,699,158,302

1,529,841,109

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC)

37,976,208,647

20,386,101,294

17,590,107,353

Güney-Doğu Asya Ülkeleri İşbirliği
(ASEAN)

1,277,808,776

6,039,985,000

-4,762,176,224

Kuzey Amerika Ser.Tic.An. (NAFTA)

6,868,509,398

15,951,416,879

-9,082,907,481

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

19,879,033,085

82,710,623,739

-62,831,590,654

OECD Ülkeleri

66,289,740,201

113,723,572,592 -47,433,832,391

Türk Cumhuriyetleri

5,840,702,709

3,558,042,269

2,282,660,440

Avrupa Birliği 28

59,398,377,055

87,657,461,581

-28,259,084,526

Diğer Avrupa (AB Hariç)

14,166,917,407

37,206,445,528

-23,039,528,121

218,527,430,896 375,171,071,728

156,643,640,832

Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği (EFTA)

1,661,908,185

10,652,293,542

-8,990,385,357

Afrika. Karayipler ve Pasifik (ACP)

4,481,638,489

2,735,300,892

1,746,337,597

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC)

30,464,589,594

20,059,893,062

10,404,696,532

Güney-Doğu Asya Ülkeleri İşbirliği
(ASEAN)

1,372,359,255

6,808,677,696

-5,436,318,441

Kuzey Amerika Ser.Tic.An. (NAFTA)

6,818,912,766

14,953,573,145

-8,134,660,379

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

21,156,115,250

84,826,942,765

-63,670,827,515

OECD Ülkeleri

68,683,836,111

124,206,736,262 -55,522,900,151

Türk Cumhuriyetleri

6,908,136,740

3,600,057,990

3,308,078,750

Avrupa Birliği 28

63,039,810,446

92,457,992,401

-29,418,181,955

Diğer Avrupa (AB Hariç)

14,213,880,200

41,319,228,679

-27,105,348,479

153

218,801,187,036 401,620,696,434

2014

182,819,509,398

Avrupa Serbest Ticaret İşbirliği (EFTA)

2,640,591,940

1,738,754,422

901,837,518

Afrika. Karayipler ve Pasifik (ACP)

1,854,235,359

1,012,193,818

842,041,541

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC)

12,561,894,301

7,246,695,587

5,315,198,714

Güney-Doğu Asya Ülkeleri İşbirliği
(ASEAN)

633,513,098

2,850,806,642

-2,217,293,544

Kuzey Amerika Ser.Tic.An.(NAFTA)

2,963,229,707

6,189,313,215

-3,226,083,508

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)

8,247,896,334

35,311,942,349

-27,064,046,015

OECD Ülkeleri

33,264,962,902

47,624,419,066

-14,359,456,164

Türk Cumhuriyetleri

2,762,231,914

1,288,381,966

1,473,849,948

Avrupa Birliği 28

28,939,571,054

36,785,488,230

-7,845,917,176

Diğer Avrupa (AB Hariç)

7,268,835,764

14,943,328,740

-7,674,492,976

101,136,962,373 154,991,324,035 -53,854,361,662

Kaynak: (TUİK, 2014)
Not: *2013 ve 2014 yıl verileri geçicidir.
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Tablo 7.2.’deki 2013 verilerine göre; AB’nin ithalat partnerleri arasında Türkiye 7.
sıraya, ihracat partnerleri arasında 5. sıraya, ticaret partnerleri arasında ise 6. sırayı almaktadır.
Tablo 7.2: AB’nin Ana Ticaret Partnerleri
AB’nin Ana ticaret Partnerleri (2013)
Majör İthalat Partnerler

Majör İhracat Partnerleri

Majör Ticaret Partnerleri

Sırası

Partner

%

Sırası

Partner

%

Sırası

Partner

%

1

Çin

16.6

1

ABD

16.6

1

ABD

14.2

2

Rusya

12.3

2

İsviçre

9.8

2

Çin

12.5

3

ABD

11.6

3

Çin

8.5

3

Rusya

9.5

4

İsviçre

5.6

4

Rusya

6.9

4

İsviçre

7.7

5

Norveç

5.4

5

Türkiye

4.5

5

Norveç

4.1

6

Japonya

3.4

6

Japonya

3.1

6

Türkiye

3.7

7

Türkiye

3.0

7

Norveç

2.9

7

Japonya

3.2

2.6

8

Güney
Kore

2.2

2.3

9

Brezilya

2.1

8

Hindistan

2.2

8

Birleşik
Arap
Emirlikleri

9

Güney
Kore

2.1

9

Brezilya

Kaynak: (EC, 2013’den yaralanılarak tablo oluşturulmuştur)

155

Tablo 7.3.te verilen 2013 verilerine göre; Türkiye’nin ithalat partnerlerinde AB 1.
sırada, ihracat partnerlerinde 1. sırada, ticaret partnerlerinde ise 1. sırayı almaktadır.
Tablo 7.3: Türkiye’nin Ana Ticaret Partnerleri
Türkiye’nin Ana Ticaret Partnerleri (2013)
Majör İthalat Partnerler

Majör İhracat Partnerleri

Majör Ticaret Partnerleri

Sırası

Partner

%

Sırası

Partner

%

Sırası

Partner

%

1

AB27

37.1

1

AB27

39

1

AB27

37.8

2

Rusya

11.3

2

Irak

7.1

2

Rusya

8.6

3

Çin

9.0

3

İran

6.5

3

Çin

6.2

4

ABD

6.7

6

Birleşik Arap
Emirlikleri

5.4

4

İran

5.6

5

İran

4.2

5.1

Rusya

4.4

5

ABD

5.1

Kaynak: (EC, 2013’den yaralanılarak tablo oluşturulmuştur)
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Tablo 7.4.e göre AB, Türkiye’den en fazla Makine ve Ulaşım Ekipmanları ithal
etmektedir.
Tablo 7.4: AB’nin Türkiye’den İthalatı
Değer
SITC
Kodları

SITC’lerin İçerikleri

(Euro
milyon)

AB-Dışı
Toplamdaki
Ülkelerle olan
Payı (%)
İthalatındaki Payı
(%)

SITC T

TOPLAM

50,383

100,0

3.0

SITC 0

Gıda ve Canlı Hayvanlar

3,584

7.1

4.2

SITC 1

Tütün ve İçecekler

180

0.4

2.4

SITC 2

Akaryakıt hariç, ham
materyaller

1,249

2.5

1.9

SITC 3

Mineral Yakıtlar, Yağlar ve
ilgili

1,154

2.3

0.2

SITC 4

Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar, Katı Yağlar ve
Mumlar

90

0.2

1.0

SITC 5

Kimyasallar ve ilgili ürünler

2,309

4.6

1.5

SITC 6

Malzemelere göre
sınıflandırılmış mamuller

11,013

21.9

6.7

SITC 7

Makine ve Ulaşım
Ekipmanları

18,767

37.3

4.3

SITC 8

Çeşitli Mamul Eşya

11,722

23.3

5.4

SITC 9

Mallar ve Transferler

216

0.4

0.5

Kaynak: (EC, 2014: 5)
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Tablo 7.5.e göre AB’nin Türkiye’ye en fazla Makine ve Ulaşım Ekipmanları ihraç
etmektedir.
Tablo 7.5: AB’nin Türkiye’ye İhracatı

SITC
Kodları

SITC’lerin İçerikleri

SITC T

TOPLAM

(Euro milyon)

Toplamdaki
Payı (%)

AB-Dışı Ülkelerle
olan İhracatındaki
Payı (%)

77,750

100.0

4.5

1,289

1.7

1.7

567

0.7

2.0

Değer

SITC 0

Gıda ve Canlı Hayvanlar

SITC 1

Tütün ve İçecekler

SITC 2

Akaryakıt hariç, ham
materyaller

4,727

6.1

11.7

SITC 3

Mineral Yakıtlar, Yağlar ve
ilgili

5,459

7.0

4.5

SITC 4

Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar, Katı Yağlar ve
Mumlar

30

0.0

0.6

SITC 5

Kimyasallar ve ilgili ürünler

12,407

16.0

4.5

SITC 6

Malzemelere göre
sınıflandırılmış mamuller

11,660

15.0

5.8

SITC 7

Makine ve Ulaşım
Ekipmanları

33,548

43.2

4.7

SITC 8

Çeşitli Mamul Eşya

5,834

7.5

3.2

SITC 9

Mallar ve Transferler

1,691

2.2

1.7

Kaynak: (EC, 2014: 6)
Tablo 7.6.da Türkiye’nin yıllara göre dış ticareti yer almaktadır. Buna göre ihracatın
ithalatı karşılama oranı en düşük 1974 yılında (%40,6), en yüksek ise 1944 (%141) olarak
gerçekleşmiştir.
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Tablo 7.6: Türkiye’nin Yıllara Göre Dış Ticareti (1000 $)
İhracat
Değer
1923
1933
1944

İthalat

Değişim,
%

50 790

Değer

Değişim, %

86 872

Dış Ticaret
Dengesi

Dış ticaret
hacmi

Değer, %

Değer, %

- 36 082

137 662

İhracatın
ithalatı
karşılama
oranı
58.5

58 065
177 952

21.0
-9.5

45 091
126 230

10.7
-18.7

12 974
51 722

103 156
304 182

128.8
141.0

1954
1964
1974

334 924

-15.4

478 359

-10.2

- 143 435

813 283

70.0

410 771
1 532 182

11.6
16.3

537 229
3 777 501

-21.9
81.1

- 126 458
-2 245 319

948 000
5 309 683

76.5
40.6

1984
1985

7 133 604
7 958 010

24.5
11.6

10 757 032
11 343 376

16.5
5.5

-3 623 429
-3 385 367

17 890 636
19 301 386

66.3
70.2

1986

7 456 726

-6.3

11 104 771

-2.1

-3 648 046

18 561 497

67.1

1987
1988

10 190 049

36.7

14 157 807

27.5

-3 967 757

24 347 856

72.0

1989

11 662 024
11 624 692

14.4
-0.3

14 335 398
15 792 143

1.3
10.2

-2 673 374
-4 167 451

25 997 422
27 416 835

81.4
73.6

1990
1991
1992

12 959 288
13 593 462
14 714 629

11.5
4.9
8.2

22 302 126
21 047 014
22 871 055

41.2
-5.6
8.7

-9 342 838
-7 453 552
-8 156 426

35 261 413
34 640 476
37 585 684

58.1
64.6
64.3

1993
1994
1995

15 345 067
18 105 872
21 637 041

4.3
18.0
19.5

29 428 370
23 270 019
35 709 011

28.7
-20.9
53.5

-14 083 303
-5 164 147
-14 071 970

44 773 436
41 375 891
57 346 052

52.1
77.8
60.6

1996

23 224 465

7.3

43 626 642

22.2

-20 402 178

66 851 107

53.2

1997
1998

26 261 072
26 973 952

13.1
2.7

48 558 721
45 921 392

11.3
-5.4

-22 297 649
-18 947 440

74 819 792
72 895 344

54.1
58.7

1999

26 587 225

-1.4

40 671 272

-11.4

-14 084 047

67 258 497

65.4

2000
2001

27 774 906
31 334 216

4.5
12.8

54 502 821
41 399 083

34.0
-24.0

-26 727 914
-10 064 867

82 277 727
72 733 299

51.0
75.7

2002
2003
2004

36 059 089
47 252 836
63 167 153

15.1
31.0
33.7

51 553 797
69 339 692
97 539 766

24.5
34.5
40.7

-15 494 708
-22 086 856
-34 372 613

87 612 886
116 592 528
160 706 919

69.9
68.1
64.8

2005
2006

73 476 408
85 534 676

16.3
16.4

116 774 151
139 576 174

19.7
19.5

-43 297 743
-54 041 498

190 250 559
225 110 850

62.9
61.3

2007 107 271 750
2008 132 027 196

25.4

170 062 715

21.8

-62 790 965

277 334 464

63.1

23.1

201 963 574

18.8

-69 936 378

333 990 770

65.4

2009 102 142 613
2010 113 883 219
2011 134 906 869
2012 152 461 737
2013 151 802 637

-22.6

140 928 421

-30.2

-38 785 809

243 071 034

72.5

11.5

185 544 332

31.7

-71 661 113

299 427 551

61.4

18.5
13.0
-0.4

240 841 676
236 545 141
251 661 250

29.8
-1.8
6.4

-105 934 807 375 748 545
-84 083 404 389 006 877
-99 858 613 403 463 887

56.0
64.5
60.3

Kaynak: TUİK, 2014
159

7.2. Gümrük Birliği Sürecinin İlerleme Raporları Çerçevesinde
Değerlendirmesi
İlerleme raporlarında GB konusunda değinilen yükümlülükler ve bazı önemli bilgiler
aşağıdaki gibidir:
1998 yılı İlerleme Raporu: Türkiye’ye 31 Aralık 2000 tarihine kadar ticaret önündeki
teknik engellerin kaldırılması ile ilgili tüm topluluk mevzuatını kendi ulusal hukukuna aktarma
yükümlülüğü getirildi. Fikri, sınaî ve ticari mülkiyet konusunda mevzuatını birçok konuda
uyumlaştırmış ve bu kapsamda Paris ve Bern Sözleşmelerine katılmıştır.
2000 Yılı İlerleme Raporu: 5 Şubat 2000’de “Yeni Gümrük Kanunu” yürürlüğe
girmiştir. Ancak uygulama, serbest bölgeler ve gümrük prosedürlerinde farklılıklar
görülmektedir. 1 Ocak 2001’den itibaren 1/95 Sayılı Karar’ın kapsamına giren tüm ürünlerde
Türkiye Topluluk ile aynı gümrük vergilerini uygulayacaktır (yükümlüdür).
2001 Yılı İlerleme Raporu: 15-16 Haziran 2001’de Göteborg zirvesinde Helsinki
kararlarının Türkiye’yi AB’ye yaklaştırdığı kararı alınmıştır. GB’nin son aşamasına ilişkin
olarak ortaklık konseyi kararı 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’na göre;
Türkiye, 2000 yılı sonuna kadar ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılmasıyla ilgili
Topluluk mevzuatını üstlenmeyi taahhüt etmiş; ama yükümlülükleri yerine getirememiştir.
Müktesebatın önemli bir bölümü üstlenilmemiş ve uygulanamamıştır. Ayrıca, tanınan süre
2000 yılında dolmuştur. Sınai mallar GB alanında serbestçe dolaşmakta; ancak, 2001 yılı
boyunca tarife dışı engeller artmıştır. Bu durum, ticarette sapma oluşturmuş ve GB’nin
işleyişinde sorun oluşturmaktadır. 2001 Ocak ayında kabul edilen yeni kanun ise Türkiye’nin
GB yükümlülüklerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmektedir. Eleştirilen konu TEKEL ticari bir
işletme olmuş ama hâlâ alanında tekel olmasıdır. 2001 Ocak ayından itibaren 2/95 sayılık
OKK’da tanımlanan “hassas mallarda” Ortak Gümrük tarifesi uygulanmaktadır. Gümrük
mevzuatı konusunda eğitimde ilerleme kaydedilmiş ve gümrük bürolarının sayısı 250’den
136’ya düşürülmüştür. (MEB, 2001: 84,85).
2002 Yılı İlerleme Raporu: 2001 Aralık’ta Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
kapsamındaki malların menşei konusundaki topluluk kurallarına uyumlu hükümler içeren bir
kararname çıkarılmıştır. Şubat 2002 de kabul edilmiştir. Gümrük Kontrol Noktaları Güvenlik
Sistemi (GÜMSİS) (gümrükte motorlu taşıtların ve kültürel malların ticaretinin kontrolü ve
nükleer maddelerin tespitinde kullanılan teçhizatların iyileştirilmesi için) projesi başlatılmıştır.
Küçük ölçekli gümrükler ya kapatılmış ya da birleştirilmiştir. Gümrükte kullanılan yazılım
BİLGE (bilgisayarlı gümrük faaliyetleri sistemi) ülke çapında kullanılmaya başlanması ile
GİBOS (Gümrüklerin Otomasyonu Projesi) tamamlanmıştır. (DPT, 2002: 107-109).
2003 Yılı İlerleme Raporu: 8 Ağustos tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
GB’yi tesis eden bir çerçeve anlaşmasının imzalanması, Topluluk tarafından hoş karşılanmamış
ve bunun Türkiye ile AT arasındaki GB’den kaynaklanan yükümlülüklerin ihlal edilmesi
anlamına geldiği yorumlanmıştır. Bunun üzerine Türkiye, anlaşmanın onaylanmayacağını ve
yürürlüğe girmeyeceğini belirtmiştir (DPT, 2003:37).
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Menşe mevzuunda ilerleme kaydedilmiştir. 2003 Temmuzda Gümrük Transit
düzenlemelerine ilişkin mevzuat kabul edilmiştir. Topluluğun hariçte işleme rejimine uygun
olarak gümrük kodunda yapılan değişiklik Türk gümrük mevzuatına da yansıtılmıştır. GÜMSİS
(Gümrük Denetim Noktaları Güvenlik Sistemleri) Projesi kısmen tamamlanmıştır. Türk
gümrük idaresinin yönetiminde ilerleme kaydedilmiştir (DPT, 2003: 114,115).
2004 Yılı İlerleme Raporu: Türkiye, AT ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinden
kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, 1 Ocak 2001 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiş olması
gereken verilerin korunması/veri münhasırlığına ilişkin müktesebata uyum sağlayamamıştır.
Dünya Gümrük Teşkilatı’nın İstanbul Sözleşmesi, Mart 2004’te TBMM tarafından
onaylanmıştır. AB ile Türkiye arasında imzalanan Narkotik ve Psikotropik Maddelerin Yasadışı
İmalatında Sık Kullanılan Öncü Maddeler ve Kimyasallara İlişkin Anlaşma da Nisan 2004’te
onaylanmıştır. Menşe ve menşe kontrolleri alanında önemli ilerleme sağlanmıştır. Gümrük
İdaresinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP) çerçevesinde 16 bölge müdürlüğü ve 66 gümrük
müdürlüğünün otomasyona geçişi tamamlanmıştır. GÜMSİS projesi devam etmektedir. Şubat
2004’de Gümrük Müsteşarlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü arasında ticaret istatistiklerinin
değişimine ilişkin bir protokol imzalanmıştır (DPT, 2004: 130-132).
2006 Yılı İlerleme Raporu: AB ve Türkiye arasındaki gümrük birliği, gümrükler
alanında ileri düzeyde uyumu sağlamıştır. Gümrükler ile Kültür Bakanlığı, Türk Patent
Enstitüsü, emniyet birimleri, fikri mülkiyet hakları mahkemeleri gibi diğer ilgili makamlar
arasında eş güdümün önemli ölçüde arttırılması gerekmektedir (BUMKO, 2006: 69,70).
2007 Yılı İlerleme Raporu: Gümrük Müsteşarlığı idari ve işlevsel kapasitesini
güçlendirmiştir. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’nde, risk analizinden sorumlu bir birim
oluşturulmuştur. (ABGS, 2007: 72-73).
2008 Yılı İlerleme Raporu: Kara yolu araçlarının geçici ithalatına ilişkin uygulama
mevzuatı yayımlanmıştır. Ancak, uygulama müktesebatla tam olarak uyumlu değildir. Gümrük
Müsteşarlığı, idari ve işlevsel kapasitesini güçlendirmek konusunda iyi derecede ilerleme
kaydetmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile akaryakıt ürünleri kaçakçılığıyla mücadele
faaliyetleri konusunda bilgi değişiminde bulunmak amacıyla bir protokol imzalamıştır. (İHB,
2008: 81,82).
2009 Yılı İlerleme Raporu: Türkiye, yeni bir Gümrük Kanunu kabul etmiş ve
mevzuatını modernize AT Gümrük Kodu ile daha fazla uyumlu hâle getirmiştir. Serbest
Bölgeler Kanunu’nda serbest ticaret bölgelerinin Türk gümrük alanına dâhil edilmesi amacıyla
değişiklik yapılmıştır. Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır.
Dâhilde işleme düzenlemeleri, AB’ye ihraç edilecek işlenmiş tarım ürünlerinin üretimi için
üçüncü ülke menşeli ham maddelerin ithaliyle ilgili geri ödemelerin yasaklanması suretiyle AB
müktesebatına uyumlu hâle getirilmiştir. İdari ve operasyonel kapasite konusunda bazı
ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’nin gümrük muhafaza kapasitesi, cihaz alımı (tarayıcılar)
ve yeni gümrük memurları alımı ile güçlendirilmiştir. İthalat ve ihracatta uygulanan beyan
usulünde tam otomasyona geçilmiştir. Bilgisayara dayalı yeni transit sistemi ve tarife ile ilgili
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sistemlerin (TARIC ve kota ve gözetim sistemleri) geliştirilmesine yönelik projeler ilerlerken
AB sistemleri ile bilgisayar ortamında bağlantı kurulması yönünde gelişme kaydedilmiştir.
2010 Yılı İlerleme Raporu: Türkiye, yeni Gümrük Kanunu çerçevesinde yönetmelikler
kabul ederek gümrük kurallarını AB müktesebatıyla daha fazla uyumlu hâle getirmiştir.
Gümrük Müsteşarlığı, başta zorunlu laboratuvar testine tabi ürünleri ithal edenler olmak üzere,
girişimcilerin bağlayıcı tarife bilgisi verilmesi için başvuruda bulunma haklarını sınırlayan
bağlayıcı tarife bilgisi yönetmeliğini kabul etmiştir. Müsteşarlık, işlenmiş tarım ürünlerine
yönelik laboratuvar kontrolleri hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapmıştır. Müsteşarlık, araç
takip sistemini ve mobil denetim birimlerini güçlendirmiştir. Türk özel sektör kuruluşları ile
imzalanan kamu-özel iş birliği sözleşmeleri yoluyla Müsteşarlık, bazı sınır geçiş noktalarındaki
gümrük muhafaza kapasitesini daha fazla artıran tarayıcılar tedarik etmiştir. AB’nin Transit
Sistemi (NCTS) ve Gümrük Tarifeleri Sistemi (TARIC, Kota ve Gözetim) ile Bilgi
Teknolojileri (BT) yoluyla bağlantı kurulması yönünde daha fazla çaba harcanmıştır. Türkiye,
Ortak Transit Sözleşmesi’ne (OTP) katılma sürecini başlatma amacıyla, transit alanında yüksek
bir uyum seviyesine ulaşmıştır.
2011 Yılı İlerleme Raporu: Avrupa Birliği ile uyum seviyesi yüksek olmasına rağmen
gümrük mevzuatında eksikler bulunmaktadır. Fikri mülkiyet hakları konusunda AB’ye uyum
açısından eksiklikler bulunmaktadır. Serbest bölgelere ilişkin kurallar ve gümrük kanununun
serbest bölgeye tanıdığı muafiyetler AB müktesebatıyla tam uyumlu değildir. Yönetimle ilgili
konularda ilerleme kaydedilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının güvenlik ile ilgili sorunları
modernize edilmiştir. Ancak merkezdeki risk analiz birimleri ile bölgesel gümrük birliği
birimlerindeki geri bildirim işleyişi kuvvetlendirilmelidir. AB’ye ait transit sistem, gümrük
tarifeleri sistemi, bilgi teknolojileri sistemi hâlen Türkiye’de mevcut değildir. Ayrıca Türkiye,
gümrük Birliği faslını Güney Kıbrıs sorunu yüzünden AB müktesebatına tam uyumu
sağlayacak durumda değildir.
2012 Yılı İlerleme Raporu: Az da olsa ilerleme kaydedilmiştir. Malların
sınıflandırılması ile ilgili tüzük de ilerleme kaydedilmiştir. Fikri mülkiyet hakları uyumu
konusunda eksiklikler devam etmektedir. Gümrüksüz satış mağazalarına izin veren mevzuat,
serbest bölgeye ilişkin kurallar ve vergi muafiyeti mevzuatı konularında uyum açısından
eksiklikler söz konusudur. Gözetim ve tarife kotalarıyla ilgili kurallar ve tarım ürünlerine
yönelik kotalarla ilgili ilerleme gerçekleşmemiştir. Ancak AB-Türkiye Gümrük Birliği
ilişkilerinin sonucu olarak mevzuat da ilerlemeler vardır. Güvenlikle ilgili sorun da iyileşmeye
gidilmiştir. Risk analiz birimleri kurulmuş olup kaçakçılıkla mücadele ve istihbarat birimlerinin
sayısı arttırılmıştır. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili konularının uygulamada daha fazla
güçlenmesi gerekmektedir. Bilgi teknolojileri sistemi, bilgisayarlı transit sistemi kurulmuş olsa
da uygulama konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Sonuç olarak gümrük birliği konusunda
ilerleme kaydedilmiş olup gözetim, tarife kotaları ve fikri mülkiyet konularında daha
katledilmesi gereken yol vardır. Bilgi teknolojileri sistemindeki hazırlık sürecinin devam etmesi
gerekmektedir
2013 Yılı İlerleme Raporu: Gümrük mevzuatına ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü
sistemi getirilmiş olup AB müktesebatıyla uyumlu hâle getirilmiştir. Türkiye ve AB arasındaki
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Gümrük Birliğinden dolayı genel uyum ileri düzeydedir. Gözetim ve tarife kotaları ile ilgili
konularda ilerleme sağlanmamıştır. Birimlerde risk analizini geliştirecek eylemler başlatılmıştır
ancak geribildirim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bilişim sistemlerini AB ile
uyumlu hâle getirecek sistem hâlâ hayata geçirilememiştir. Gümrük kontrolleri sırasında fikri
mülkiyet hakları konusunda uygulama da iyileştirme gerekmektedir.

7.3. Gümrük Birliği’nin Statik ve Dinamik Etkilerinin Kısa Bir
Değerlendirilmesi
Gümrük Birliği (GB)’nin ticaret saptırıcı ve yaratıcı etkileri 1996’da AB lehine
olmuştur. Diğer taraftan Türkiye 1995 yılına göre AB’den yapılan ithalatını yaklaşık %34,7
arttırmış, AB’nin toplam ithalat içindeki payı ise 1996’da %52,9’a yükselmiştir (1995 de
%47,2’dir). Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret hacmi hem Türkiye’nin uygulamış olduğu
döviz kuru politikasına hem de büyüme hızına bağlıdır. GB ile birlikte sanayimiz dış rekabete
açılmış ve böylelikle, verimlilik ve kalitede artış olmuştur (Morgil, 2003). Temiz (2009)
yapmış olduğu ampirik çalışmasında, GB’nin Türkiye’nin net ihracatını etkilediğini bulmuş,
ayrıca GB sonrası ticaret hacminde artış gözlenirken net ihracatta bir düşüş olduğunu, 19932007 arası veriler incelendiğinde ise GB’nin ticaret yaratıcı etkisinin Birlik lehine olduğunu
saptamıştır. Başka bir araştırma, genel bir literatür taraması yapmış ve şu sonuçlara ulaşmıştır
(Yıldırım-Dura, 2007: 141-177): yapılan çalışmaların çoğunluğunda ticaret yaratıcı etki
saptırıcı etkiden fazladır; ama, bu ticaret yaratma etkisinin Türkiye aleyhine işlediği
görülmekte; GB’nin büyüme hızı üzerindeki etkisi pozitif; ama, beklenilenin altında; GB’nin
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmede önemli ama tek başına yeterli değil; tarım
sektörü GB çerçevesinde olmamasına rağmen dışsal ekonomilerden dolayı GB’den
etkilenmektedir.
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Uygulamalar

164

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye – AB dış ticaret ilişkileri, dış ticaret rakamları, ithalat – ihracat kapsamında
SITC ürünleri, İlerleme raporları kapsamında Gümrük Birliği süreci ve Gümrük Birliği’nin
statik ve dinamik etkileri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Avrupa Birliği, Türkiye’den en az …………… ithal etmektedir.

Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Hayvansal ve Bitkisel Yağlar, Katı Yağlar ve Mumlar
b) Gıda ve Canlı Hayvan
c) Akaryakıt ve Türevleri
d) Mineral Yakıtlar, Yağlar
e) Makine ve Ulaşım Ekipmanları
2) Avrupa Birliği sürecinde ve Gümrük Birliği kapsamında oluşturulan ilerleme
raporları hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) 2003 yılı ilerleme raporunda Türkiye, Kuzey Kıbrıs ile yaptığı gümrük birliği
anlaşmasının yürürlüğe girmeyeceğini açıklamıştır.
b) 2006 yılı ilerleme raporuna göre Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Gümrük
Birliği, gümrükler alanında ileri uyum sağlamıştır.
c) 2001 yılı ilerleme raporuna göre Türkiye Helsinki Zirvesi’nde alınan karar ve
taahhütlerinin tümünü yerine getirmiştir.
d) 2004 yılında Dünya Gümrük Teşkilatının İstanbul Sözleşmesi, TBMM tarafından
onaylanmıştır.
e) 2010 yılı ilerleme raporuna göre yeni Gümrük Kanunu ile Avrupa Birliği
müktesebatıyla daha uyumlu bir hâle gelinmiştir.
3) İlerleme Raporlarını değerlendirdiğimizde Türkiye’nin düzenli bir şekilde Avrupa
Birliği ile ilişkilerini güçlendirdiği görülmektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Gümrük Birliği’nin ticaret saptırıcı ve yaratıcı etkileri, Avrupa Birliği ticareti
üzerinde yarattığı keskin dalgalanmalarla verimlilik ve kalitede düşüşe neden olmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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5) Avrupa Birliği, Türkiye’ye en fazla …………… ihraç etmektedir.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) tarım ürünleri
b) gıda ve canlı hayvan
c) akaryakıt ve türevleri
d) mineral yakıtlar, yağlar
e) makine ve ulaşım ekipmanları

Cevaplar
1) a, 2)c, 3)Doğru, 4) Yanlış, 5)e
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8. ORTAKLIĞIN TEMEL BELGELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ortaklığın temel belgeleri olan Ankara Antlaşması, katma protokol, uyumu
protokolleri, Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Anlaşması, ortaklık konsey kararları, ek protokol
ve gümrük birliği anlaşması incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ortaklığın temel belgeleri nelerdir?
2. Türkiye ilk başvurusunu ne zaman yapmıştır?
3. Ankara Antlaşması’nın amacı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ortaklık Belgeleri

Antlaşmaların genel hükümlerinin
incelenmesi, ilişkiler nezdinde neden – Okuyarak, Araştırarak
sonuç ilişkisinin kavranması

Ortaklık Konseyi
Kararları

Türkiye ve AET arasında bir ortaklık
rejimini geliştirmesini hedefleyen
Ortaklık Konseyinin öneminin
kavranması

Okuyarak, Araştırarak,
Tartışarak

Gümrük Birliği
Antlaşması

Gümrük Birliği’nin hangi konuları
kapsadığı, aşamaları ve hem siyasi
hem de ekonomik boyutunun
olduğunun saptanması

Okuyarak, Tartışarak,
Araştırarak, Fikir
Yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Protokol: Uluslararası örgütler veya devletler arasında yapılan görüşmelerin,
toplantıların sonunda imzalanan belgedir.
 Ek Protokol: AB’nin genişlemesinin ardından Türkiye ile AET arasında bir
ortaklık yaratan anlaşmadır.
 Katma Protokol: Geçiş dönemine ait süreleri, gerekli şartları, sıra ve süreleri
içeren bir belgedir.



Tamamlayıcı Protokoller: AET’ye katılan her yeni bir üyenin, Türkiye-AET
ortaklık kapsamına dâhil etmek için imzaladıkları belgedir.
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Giriş
Ortaklığın temel belgeleri kapsamında; Ankara Antlaşması, Katma Protokol, Uyum
Protokolleri, Türkiye-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Anlaşması, Ortaklık
Konsey Kararları, Ek Protokol ile 6 Mart 1995’te Brüksel’de Ortaklık Konsey Kararı
sonucunda yöntem ve şartlarının oluşturulduğu, Ankara Antlaşması ve Katma Protokol’ün
doğal bir uzantısı olan gümrük birliği anlaşması analiz edilmiştir.
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8. Ortaklığın Temel Belgeleri
Ortaklığın temel belgelerini Avrupa Birliği’nin kurucu antlaşmaları, zirve sonuç
belgeleri ve Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan belgeler oluşturmaktadır. Bu
bölümde Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan bu belgeler üzerinde durulacaktır.

8.1. Ankara Antlaşması
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında 28 Eylül 1959’dan itibaren on
görüşme yapılmış ve bu görüşmelerin onuncusunda (Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran
Antlaşma'nın 238. maddesi uyarınca) Ankara Antlaşması (AA) (12 Eylül 1963) imzalanmış, 1
Aralık 1964’te de yürürlüğe girmiştir.
AA’nın 2. maddesinde amaç şu cümlelerle ortaya konulmuştur: “Türkiye ekonomisinin
hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının
yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari
ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teşvik etmektir”. Antlaşmanın
ilkeleri giriş bölümünde şu şekilde sıralanmıştır (ABGS, 2011a):
Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş halklar arasında
gittikçe daha sıkı bağlar kurmak,
Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndaki yaşama şartlarının, hızlandırılmış bir
ekonomi ilerleyişi ve uyumlu bir alışveriş genişlemesi ile devamlı olarak iyileşmesini, böylece
Türkiye ekonomisi ile Topluluk üyesi devletlerin ekonomileri arasındaki açığı azaltmak,
Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve belli bir sürede
Türkiye’ye bir ekonomik yardım yapma gerekliliğini göz önünde bulundurmak,
Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Antlaşma’nın (Roma Antlaşması) esinlendiği
ülküyü birlikte izleyerek, barış ve hürriyet güvencesini pekiştirmek.
AA’nın 33 maddesi Esas Anlaşma, 11 maddesi Geçici Protokol, 9 maddesi Mali
Protokol, Son Senet (Türkiye’deki iş gücüne ilişkin sorunlar ile ilgili mektupların olduğu)
bölümlerden oluşmaktadır.
Anlaşma şu bölümlerden oluşmaktadır:
KISIM I: İlkeler
KISIM II: Geçiş döneminin uygulanmaya konması
BÖLÜM: 1. Gümrük Birliği
BÖLÜM: 2. Tarım
BÖLÜM: 3. Ekonomik nitelikteki sair hükümler
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KISIM: III Genel ve son hükümler
PROTOKOL NO. 1 GEÇİCİ PROTOKOL
PROTOKOL NO. 2 MALİ PROTOKOL
SON SENET
2. maddede ortaya konulan amacın gerçekleşmesi için taraflar arasında GB’nin
kurulması öngörülmüştür. GB’yi kurmak için üç aşamalı bir takvim belirlenmiştir, bu takvim
hazırlık, geçiş ve son dönemden oluşmaktadır.
Anlaşmanın 10. maddesine göre GB tüm mal alışverişini kapsamaktadır. Bu bağlamda
GB;
- Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ithalatta olduğu gibi ihracatta gümrük
vergileri ve eşit etkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, milli üretime, Anlaşmanın
hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka her türlü tedbirin
yasaklanmasını ve
- Türkiye’nin üçüncü memleketlerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak Gümrük
Tarifesi’nin kabulünü ve Topluluk da dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata
yaklaşmayı kapsamaktadır.
Ayrıca 11. maddeye göre kurulan bu ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasını
göz önünde bulunduran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alışverişini de
kapsamaktadır.
Antlaşmanın fesih hükmü bulunmamaktadır. Bu sebeple antlaşma, amaçlar
gerçekleşene kadar yürürlükte kalacaktır (DTM, 2007: 290).

8.2. Katma Protokol
23 Kasım 1970 tarihinde Katma Protokolü (KP) imzalanmıştır. Doktrinde “Geçici
Anlaşma” (interim agreement) olarak ifade edilmektedir (İBB, 2014: 1). KP’nin ticari
hükümleri 1 Eylül 1971’de yürürlüğe girmiştir. Böylelikle AET, tekstil ürünleri hariç olmak
üzere Türkiye’den ithal etmiş olduğu sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri ve miktar
kısıtlamalarını kaldırmıştır. 1 Ocak 1973’te ise KP tamamen yürürlüğe girmiştir. KP geçiş
dönemine ait süreleri, gerekli şartları, sıra ve süreleri içermektedir.
KP, 64 maddeden oluşmakta olup, şu bölümlerden oluşmaktadır:
Kısım I: Malların Serbest Dolaşımı



Uluslararası örgütler veya devletler arasında yapılan görüşmelerin, toplantıların sonunda imzalanan
belgeye protokol denir.
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Bölüm I: Gümrük Birliği
Kısım – I: Türkiye ve Topluluk Arasında Gümrük Vergilerinin Kaldırılması
Kısım – II: Ortak Gümrük Tarifesi’nin Türkiye Tarafından Kabulü
Bölüm II: Akit Taraflar Arasında Miktar Kısıtlamalarının Kaldırılması
Bölüm III: Ortak tarım politikasının uygulama alanına konulması sonucu olarak
Topluluğa ithali özel düzene bağlı ürünler
Bölüm IV: Tarım
Kısım II: Kişilerin ve hizmetlerin dolaşımı
Bölüm – 1: İşçiler
Bölüm – II: Yerleşme hakkı, hizmetler ve ulaştırma
KISIM – III: Ekonomi politikalarının yaklaştırılması
Bölüm – I: Rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılması
Bölüm – II: Ekonomi politikası
Bölüm – III: Ticaret Politikası
KISIM – IV: Genel ve Son Hükümler
KP’nin giriş bölümünde geçiş dönemi boyunca Akit Tarafların, karşılıklı ve dengeli
yükümler esası üzerinden Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin giderek
yerleşmesini ve ortaklığın iyi işlemesinin sağlanması amacıyla, Türkiye'nin ekonomik
politikalarının Topluluk politikalarına yaklaştırılmasını ve bu amaçla gerekli ortak faaliyetlerin
geliştirilmesinin sağlanması ilkeleri sıralanmıştır.
KP’nin genel nitelikleri aşağıda sıralanmaktadır (DTM, 2011a):
-

KP’nin ekonomik, sosyal ve siyasi niteliği Ankara Antlaşması ile paraleldir.

-

KP, Ankara Antlaşması'nın ekini oluşturur.

- Ankara Antlaşması’nın 4., Geçici Protokol’ün 1. maddesine dayanılarak hazırlanan
Katma Protokol, bir “Uygulama Anlaşması”dır.
- Ankara Antlaşması’nda çizilen genel çerçevenin içi KP ile doldurulmuş ve
uygulamaya geçilmiştir.
-

KP doktrinde “Geçici Anlaşma” (interim agreement) olarak belirtilmektedir.
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- KP, Türkiye’nin tam üyelik öncesi dönemini düzenleyen bir anlaşma olduğu kabul
edilmektedir.
- KP, Ankara Antlaşması’nın 30. maddesine göre Ankara Antlaşması’nın “ayrılmaz
parçalarıdır” ve aynı hukuki değere sahiptir.
KP’nin yüklediği yükümlülükler şunlardır (DTM, 2011a):
- Ekonomik ve sosyal hayatın her alanına ilişkin hükümleri ve Gümrük Birliği’nin
gerçekleştirilmesi ile ilgili hükümleri içerir.
- AKÇT ve EURATOM ürünlerine ilişkin hükümleri içermez sadece AET’nin yetki
alanına giren ürünlere ilişkin düzenlemeleri içerir.

8.3. Uyum Protokolleri
AET’ye katılan her yeni bir üyenin, Türkiye-AET ortaklık kapsamına dâhil etmek için
“Tamamlayıcı Protokoller” imzalanır. Bu bağlamda İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın
AET’ye tam üyeliklerine müteakiben 1971 de “Tamamlayıcı Protokol” hazırlanması
çalışmalarına başlanmış, 21 Mayıs 1973 tarihli toplantıda anlaşmaya varılmış ve 30 Haziran
1973 tarihinde de uyum protokolleri imzalanmıştır. Bu protokoller: Tamamlayıcı Protokol;
AKÇT Yetki Alanına Giren Maddelere İlişkin Tamamlayıcı Protokol ve Tamamlayıcı
Protokol’ün ticari hükümlerinin önceden yürürlüğe konmasını sağlayacak bir Geçici
Anlaşma’dır. Hazırlanan Tamamlayıcı Protokol Türkiye’nin talepleri doğrultusunda, hem
teknik, hukuki bir anlaşma olarak düzenlenmiş hem de genişlemenin getirdiği yeni şartlar
sebebiyle, Katma Protokol’deki yükümlülüklerimize ilişkin bazı “esneklik tedbirleri” de
beraberinde getirmiştir (DTM, 2011b).
İkinci takım protokoller Yunanistan’ın Topluluğa katılmasını izleyen süreçte
yapılmıştır. 20 Nisan 1988 tarihinde yapılan ve kısaca “Uyum Protokolü” olarak da adlandırılan
protokoller imzalanmıştır. Bu protokoller: “Helen Cumhuriyetinin Topluluğa Katılması
Dolayısıyla, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklık Kuran Anlaşmaya Ek
Protokol” ve “Helen Cumhuriyetinin Topluluğa Katılması Dolayısıyla AKÇT’nin Yetki
Alanına Giren Maddelere İlişkin Anlaşma ile İlgili Protokol”dür (DTM, 2007: 298).
Üçüncü takım protokoller İspanya ve Portekiz’in (1986) Topluluğa katılmasından sonra
23 Temmuz 1987’de imzalanmıştır. Bu protokoller: “İspanya Krallığı ile Portekiz
Cumhuriyeti’nin Topluluğa Katılmalarından Dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile AET arasında
Ortaklık Yaratan Anlaşmaya İlişkin Protokol”; “İspanya Krallığı ve Portekiz Cumhuriyetinin
Topluluğa Katılmalarından Dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile AKÇT Üyesi Ülkeler Arasında
AKÇT’nin Yetki Alanına Giren Maddelerle İlgili Anlaşmaya İlişkin Protokol” ve “Türkiye
Cumhuriyeti ile AET arasındaki Ortaklık Anlaşması’nı Tamamlayıcı Protokol”dür (DTM,
2007: 298).
İkinci ve üçüncü takım protokoller incelendiğinde Yunanistan ile yapılan Uyum
Protokolü’nün, 1988 yılında konunun siyasi önemi göz önünde tutularak yapıldığı
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görülmektedir. Diğer taraftan üçüncü takım protokollerde (İspanya ve Portekiz) daha fazla
teknik ayrıntıya yer verdiği ve bu ülkelerle ülkemiz arasındaki ticaretin içinde yürüyeceği
koşulların ayrıntılarıyla tespit edildiği görülmektedir (DTM, 2007: 298).

8.4. Türkiye-AKÇT Serbest Ticaret Antlaşması
AA 26. maddeye göre Anlaşma’nın hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun
yetki alanına giren maddelere uygulanamayacağı yönündeydi.
Türkiye ile AKÇT arasında AKÇT yetki alanına giren maddelerle ilgili Anlaşma 23
Kasım 1970 tarihinde imzalanmış ve 1 Ocak 1973 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Metne göre
taraflar arasındaki ticarette gümrük vergisi ve eş etkili vergilerin kaldırılmanın sıra ve
sürelerinin daha sonra tespit edileceğini düzenlenmiştir (ABGS, 2011b). Ancak bu
düzenlemeler 1995 yılına kadar yapılamamış dolayısıyla AKÇT kapsamında yer alan ürünlerde
taraflar arasında tavizli bir ticaret rejimi uygulanamamıştır. GB’nin kurulmasından sonra
AKÇT ürünlerine işlerlik kazandırmak için Türkiye ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu
(AKÇT) arasında 25 Temmuz 1996 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nu kuran Antlaşma’nın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili Anlaşma”
imzalanmış, 1 Ağustos 1996 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Demir çelikten mamul ve yarı
mamuller GB kapsamında yer alır iken ham madde niteliğindeki bu ürünler GB kapsamında
yer almamaktaydı (DTM, 2007: 412,413).
İmzalanan bu anlaşma 22 maddeden oluşmakta olup temel bazı maddeler altında
bölümleri aşağıdaki gibidir (ABGS, 2011c):
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Başlangıç Hükümleri:
Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması:
Miktar Kisitlamalari veya Eş Etkili Tedbirlerin
Kaldırılması:
Gümrük Hükümleri:
Rekabet, Birleşmeler ve Devlet Yardımları:

Madde 1 ve Madde 2
Madde 3
Madde 4 ve Madde 5
Madde 6
Madde 7, Madde 8, Madde
9

Ticari Korunma Araçları, Anti-Damping İşlemleri:

Madde 10 ve Madde 11

Korunma Tedbirleri:

Madde 12 ve Madde 13

Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi:

Madde 14 ve Madde 15

Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'nin istişareleri:
Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi:
Temas Grubu:
Genel ve Nihai Hükümler, Yürürlüğe Giriş:
Yorum:

Madde 16
Madde 17 ve Madde 18
Madde 19
Madde 20 ve Madde 21
Madde 22

Mutabakat Zabıtları ve Ortak Bildiriler

8.5. Ortaklık Konseyi Kararları
Ortaklık anlaşmasının 6. maddesi çerçevesince Ortaklık Konseyi kurulmuştur. Bu
Konsey, Türkiye ile AT arasındaki ortaklık rejiminin uygulanmasını ve geliştirilmesini
sağlamayı amaçlamaktadır. Ortaklığın temel organı olup, Konsey’de alınan kararlar
bağlayıcıdır. İlk kararını 1 Aralık 1964 yılında almıştır (ABGS, 2011d).
Son, yani 49. Ortaklık Konseyi ise 19 Nisan 2011’de gerçekleştirilmiştir.

8.6. Ek Protokol
AB’nin genişlemesinin ardından Türkiye ile AET arasında bir ortaklık yaratan anlaşma
29 Temmuz 2005 tarihinde Ek Protokol imzalanmıştır. 16 maddeden oluşmaktadır. Amaç,
1963 tarihinde imzalanan AA’nı, 1 Mayıs 2004’te üye olan 10 yeni AB üyesini (Estonya,
GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya) de
kapsayacak şekilde genişletmektir (ABGS, 2011e). Ek protokol şu bölümlerden oluşmaktadır:
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Bölüm
Akit Taraflar ve Uygulama
Alanı
AKÇT Antlaşması’nın Sona
Ermesi ve AKÇT Ürünleri

Maddeler ve içerikleri
Madde 1
Madde 2: AKÇT andlaşmasının sona ermesi
Madde 3: Menşe kuralları
Madde 4: Menşe kuralları

Tarım Ürünleri

Gümrük Birliği Hükümleri

Madde 5: Tarımsal ürünler için gümrük kotalarının
düzeltilmesi
Madde 6: A.TR dolaşım belgesi ve idari iş birliği
Madde 7: Hariçte işleme
Madde 9: Sanayi ürünlerinin serbest dolaşımına ilişkin
hükümler çerçevesinde statü ispat belgesi

Geçiş Hükümleri

Madde 10: Kömür ve çelik ürünleri ile tarım
ürünlerine ilişkin tercihli anlaşmaların hükümleri
çerçevesinde menşe ispat belgesi ve idari iş birliği
Madde 11: Transit hâlindeki eşya

Genel ve Nihai Hükümler

Madde 12,13,14,15 ve 16

8.7. Gümrük Birliği Anlaşması
Gümrük Birliği (GB) Anlaşması, 12 Eylül 1963 yılında Türkiye ile AB arasında
imzalanan Ankara Antlaşması’nın bir uzantısıdır. GB anlaşması 1 Ocak 1996’da yürürlüğe
girmiş olup yasal dayanağını “1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı”
oluşturmaktadır. Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta olup, tarım ürünleri*
ve AKÇT ürünlerini kapsamamaktadır. Türkiye’nin uyum sağlamayı taahhüt ettiği gümrük
hükümlerinin konuları: eşyanın menşei, eşyanın gümrük kıymeti, eşyanın GB bölgesine girişi,
gümrük beyannamesi, serbest dolaşıma giriş, ekonomik etkili gümrük rejimleri ve askıya alma
rejimleri, malların dolaşımı, gümrük yükümlülüğü ve itiraz hakkıdır. Ayrıca Türkiye, aşağıdaki
mevzuata dayanan hükümleri uygulamaya koymak için gerekli önlemleri almayı taahhüt
etmiştir: Taklit malların serbest dolaşıma sokulmasını yasaklayan önlemler getiren 3842/86
sayılı Konsey Tüzüğü ile onun uygulama hükümlerini getiren 3077/87 sayılı Komisyon
Tarım ürünleri ticareti GB kapsamında değildir. 1/98 sayılı Ortaklık Konsey Kararı’na göre Topluluk
ve Türkiye, sadece tercihli rejimleri tanıyarak tarım ürünlerinin menşe esasına dayalı ticaretini sağlarlar (Kaynak:
T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, “30 Soruda AT-Türkiye Gümrük Birliği”, http://www.gumruk.gov.tr/trTR/abdisiliskiler/Sayfalar/GumrukBirligi.aspx, ET: 8 Haziran 2011).
*
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Tüzüğü; Topluluğun gümrük vergisi istisnaları sistemini düzenleyen 918783 sayılı Konsey
Tüzüğü ile onun uygulama hükümlerini belirleyen 2287/83, 2288/83, 2289/83 ve 2290/83 sayılı
Komisyon Tüzükleri; Topluluğa ithal edilen bazı tekstil ürünleri için menşe kanıtlarına ve bu
kanıtların kabulüne ilişkin 616/78 sayılı Konsey Tüzüğü (T.C. Başbakanlık Gümrük
Müsteşarlığı, 2011)
Ankara Antlaşması’nda, GB’nin aşamalı bir şekilde gerçekleştirileceği belirtilmiştir, bu
aşamalar (Çak-Çak, 2007: 33-35):
Hazırlık Dönemi: Türkiye’nin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, Topluluğun
yardımıyla ekonomisinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Topluluk 175 milyon ECU
tutarında kredi vermiştir. Geçiş dönemi 5 yıl ile 12 yıl arasında değişmektedir. Türkiye ise bu
dönemi 8 yılda tamamlamış ve 1 Aralık 1964’te başlanan hazırlık süreci 31 Aralık 1972’de
bitmiştir. Türkiye, Ankara Antlaşması’nın 4. Maddesi 1 Protokol çerçevesinde geçiş dönemi
için başvurmuş (16 Mayıs 1967) ve 23 Kasım 1967 tarihinde Brüksel’de geçiş koşullarını içeren
Katma Protokol imzalanmıştır.
Geçiş Dönemi: 1 Ocak 1973 tarihinde başlamıştır, bu dönemin şartları ve usulleri ise
Katma Protokolde belirlenmiştir. Bu dönem de Türkiye, Birliğe karşı birtakım yükümlülükler
altına girmiştir. Misal olarak Topluluk GB çerçevesinde Türkiye’ye GB’inin kapsadığı bazı
sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini Türkiye lehine sıfırlamıştır. Türkiye ise 1973 yılında
kademeli olarak indireceğini beyan etmiş ve 1978 yılına kadar kademeli olarak indirmiş fakat
bu yıldan itibaren bu indirimin dondurulmasını talep etmiştir. Bu durum Türkiye’nin getirmesi
gereken yükümlülük konusunda negatif bir etki oluşturmuştur (DTM, 2009). Bu dönem de GB
taraflarının ekonomik politikalarını birbirine yakınsattırması amaçlanmıştır. Ankara
Antlaşması uyarınca taraflar karşılıklı ve dengeli yükümlülük esası üzerinden sınai maddelere
ilişkin GB’ini, tarım sektöründeki serbest dolaşımı ve ekonomik birleşme kurallarını
gerçekleştirmeyi taahhüt etmişlerdir.
Son Dönem: 6 Mart 1995 tarihinde Brüksel de yapılan Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
sonucunda GB’nin gerçekleşme yöntem ve şartlar oluşturulmuş ve 1/95 sayılı Kararı ile GB’nin
yürürlüğe girmesi konusunda mutabakata varılmıştır. 1 Ocak 1996 yılından itibaren de
yürürlüğe girmiştir. Bu kararın giriş bölümünde iki ana noktaya değinilmiştir: Bunlardan ilki,
GB’nin Ankara Antlaşması ve Katma Protokolün doğal bir uzantısı olduğunu, ikincisi ise
GB’nin siyasi ve ekonomik anlamıdır (İlyasoğlu, 1997: 27).
Türkiye’nin 1/95 OKK çerçevesince yükümlülükleri 57. maddededir. Bu maddeye göre
(Oktay, 1996: 31,32):
- Türkiye’nin bu kararın I ila IV’üncü Kısımlarında yer alan yükümlülüklerine etki
getirmeksizin, aşağıda 2 ila 4’üncü paragraflarda belirlenen usullere uyulması ve GB Ortak
Komitesinin, değiştirilen mevzuatın GB’nin işleyişini etkilemeyeceğine karar vermesi
koşuluyla, 54’üncü madde belirtilen uyumlaştırma ilkesi, Türkiye’nin GB’nin işleyişi ile
doğrudan ilgili konularda mevzuat değişikliği yapma hakkını etkilemeyecektir.
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- Türkiye, GB’nin işleyişi ile ilgili alanlarda yeni mevzuat oluşturmayı planladığı
hâllerde, Türk kanun koyucusunun alınacak kararların GB’nin düzgün işleyişi üzerindeki
etkilerine tam anlamıyla vakıf olarak karar almasını sağlamak üzere, komisyonun ilgili
birimlerinin önerilen mevzuata ilişkin görüşlerini, gayriresmî olarak, alacaktır.
Akit Taraflar, sürecin sonunda GB’nin düzgün işleyişi için en uygun kararın alınmasını
kolaylaştırma amacıyla iyi niyet çerçevesinde iş birliği yapacaklardır.
- Önerilen mevzuatın taslağı tasarılaşma sürecinde uygun bir aşamaya ulaştığında,
GB Ortak Komitesi bünyesinde danışma toplantıları yapılacaktır.
- Türkiye, GB’nin işleyişi ile doğrudan ilgili bir alanda yeni mevzuat benimserken
derhâl GB Ortak Komitesi bünyesinde Topluluğu haberdar edecektir. Türkiye’nin bu mevzuatı
benimsemesinin GB’nin düzgün işleyişini bozma olasılığının bulunduğu durumlarda, GB Ortak
Komitesi karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulmak için gayret gösterir.
Türkiye ile ilgili alanlar 1/95 OKK 54/2 maddesinde belirtilmiştir. Buna göre bu alanlar
ticaret politikası, üçüncü ülkelerle imzalanan ve sanayi ürünleri itibarıyla ticari boyutu olan
anlaşmalar, sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat,
rekabet, sınai ve fikri mülkiyet ile gümrük mevzuatıdır.
Bazı usuller yerine getirildiği takdirde, bu alanlarda Türkiye herhangi bir değişiklik
isteyebilir. Öncelikli olarak mevzuatın hazırlanış safhasında komisyonun ilgili birimlerinin
önerilen değişiklik ile ilgili görüşlerini gayrıresmî olarak almış olması ve önerilen değişikliğin
tasarılaşma sürecinin uygun bir aşamasında GB ortak komitesinde görüşülmüş ve GB ortak
komitesinde bu mevzuat değişikliğinin GB’nin düzgün işleyişinin etkilemeyeceğine karar
vermiş olması gerekir. Ayrıca mevzuatın benimsenme aşamasında GB Ortak komitesi
vasıtasıyla AB haberdar edilmiş olunmalıdır (Oktay, 1996: 32).
AB tarafında, Komisyon bir mevzuat oluştururken Türk uzmanlara gayriresmî danışır.
Bu danışma zorunlu değildir. Eğer diğer üyelerin uzmanlarına danışılıyorsa o zaman Türk
uzmanlarına da gayrıresmî danışma şartı getirilmiştir (Madde 55/1). Bu danışmanın neticesini
Komisyon ve/veya Konsey dikkate almayabilir.
Komisyon tarafından hazırlanan mevzuat önerisinin bir kopyası da Türkiye’ye
gönderilir ve konseyde karar alma aşaması başlar. Eğer taraflardan biri mevzuat hakkında bir
talebi olursa bu talebini GB ortak komitesinde görüşülür (Madde 55/1-2-3). AB, GB ile
doğrudan ilgili bir mevzuat benimserken bunu GB Ortak komitesi ile Türkiye’ye haber verir.
Haberin amacı Türkiye’nin mevzuatı benimseme beklentisidir (Madde 56/1). Eğer bu mevzuatı
Türkiye tarafında bir benimsenme sorunu ortaya çıkarsa, o zaman GB Ortak Komitesinde
karşılıklı bir çözümün bulunması için gerekli çabalar harcanacaktır (Madde 56/2).
AB üyesi olmadan, GB’ne üye olan tek devlet Türkiye olduğu için birtakım kurumlar
oluşturulmuştur. Bu kurumlar hakkında bilgi 9. bölümde verilmiştir.
1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararına göre Katma Protokol’de belirlenmiş
olan geçiş dönemi bitmiştir. Alınan karar GB’nin tamamlanması yolundaki tedbirleri ve takvimi
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içermektedir. Bu karar aşağıdaki maddeleri içermektedir (Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı,
2011):
- Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası (Gümrük vergilerinin ve eş etkili
vergi ve resimlerin kaldırılması, Miktar kısıtlamalarının ve eş etkili önlemlerin kaldırılması,
ticaret politikası, Ortak Gümrük Tarifesi ve Tercihli tarife politikaları, İşlenmiş tarım ürünleri),
-

Tarım ürünleri,

-

Gümrük hükümleri,

- Yasaların yakınlaştırılması (Fikrȋ, sınaî ve ticari mülkiyetin korunması, rekabet,
ticari korunma amaçları, kamu alımları, dolaylı ve dolaysız vergiler),
- Kurumsal hükümler (AT-Türkiye GB Ortak Komitesi, Danışma ve Karar usulleri,
İhtilafların halli, Korunma önlemleri)
-

Genel ve son hükümler,

-

Ekler.
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Uygulamalar

185

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Birlik ile Türkiye arasında imzalanan temel antlaşmalar incelenmiş, herbir
antlaşmanın temel özellikleri irdelenmiştir. Ayrıca 1995’te yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin
hazırlık, geçiş ve son dönemi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararının
maddelerinden biri değildir?
a) Gümrük hükümleri
b) Yasaların yakınlaştırılması
c) Tarım ürünleri
d) Malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası
e) İş gücüne serbest dolaşıma hakkı
2) Aşağıdakilerden hangisi 1 Ocak 1996 Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girmeden
önceki dönemlerde gerçekleştirilmiş süreçlerden biri değildir?
a) 23 Kasım 1967 Bürüksel-Katma Protokol
b) 25 Temmuz 1996 demir ve çelikten mamul ve yarı mamullerin Gümrük Birliği
kapsamından tamamen çıkarılması
c) 1973-1978 Gümrük Birliği’nin kapsadığı bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin
sıfırlanması
d) Gümrük Birliği’nin tarım sektöründeki serbest dolaşım ve ekonomik birleşme
kurallarının gerçekleştirilmesi taahhüdü
e) 6 Mart 1995 Bürüksel-Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)
3) Ankara Antlaşması ve Gümrük Birliği Anlaşması AB ortaklığının temel
belgelerindendir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Gümrük Birliği Anlaşması sadece mamul ve yarı mamul durumundaki ürünlerin
Avrupa üzerindeki dolaşımını düzenlemektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

188

5) 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararına göre Katma protokolde belirlenmiş
Gümrük Biriliği tedbirlerinin ………………….. maddesinde gümrük vergilerinin ve eş etkili
vergi ve resimlerin kaldırılması kararlaştırılmıştır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Gümrük Hükümleri
b) Kurumsal Hükümler
c) Yasaların Yakınlaştırılması
d) Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası
e) Hiçbiri

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) Doğru, 4)Yanlış, 5)d.
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9. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK ORGANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye-Avrupa Birliği arasında tesis edilen ortaklık organlarından
Ortaklık Konseyi, Ortaklık Komitesi, Karma Parlamento Komisyonu, Gümrük Birliği Ortak
Komitesi, Gümrük İşbirliği Komitesi, AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi, Ekonomik
ve Sosyal Konsey, Yönlendirme Komitesi ve Karma İstişare Komitesi incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan organların isimleri nelerdir?

2.

Ortaklık tali kurumları nelerdir?

3.

Ortaklık konseyinin önemi nedir?

4.

Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi neden kurulmuştur? Görevleri nelerdir?

5.

Yönlendirme Komitesinin görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye – Avrupa
Birliği Ortaklık
Organları

Kurulan organların işleyişini ve
oluşturulan yapıyı anlayabilmek

Okuyarak, Araştırarak

Karma İstişare
Komitesi

Avrupa Birliği ile kurulan ikili
ilişkilerin sadece siyasi otoriteler
nezdinde değil, aynı zamanda toplumsal
ve ekonomik çıkar grupları nezdinde de
ilerlediğini anlayabilmek

Okuyarak, Araştırarak,
Tartışarak

Gümrük Birliği
Komitesi

İkili ticari ilişkilerin düzgün işlemesini,
farklılıkların ve çelişkilerin
azaltılmasını amaçlayan kurumun
önemini kavrayabilme

Okuyarak, Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Ortaklık Tali Kurumları: Ankara Antlaşması çerçevesince belirlenen görevlerde
Ortaklık Konseyi’ne yardımcı olması için kurulan kurumlardır.


Karma Parlamento Komisyonu: Ortaklığın denetim organıdır.



Gümrük İşbirliği Komitesi: Topluluk Gümrük Kodu ile Uygulama Yönetmeliği
ile düzenlenen bazı alanlarda uygulamada hangi önlemlerin uygun olacağını belirlemeden ve
uygulanmada izlenecek idari iş birliğinin yöntemlerini saptamadan sorumlu olan komitedir.
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Giriş
Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık organları kapsamında; Ortaklık Konseyi, Ortaklık
Komitesi, Karma Parlamento Komisyonu, Gümrük Birliği Ortak Komitesi, Gümrük İşbirliği
Komitesi, AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi, Ekonomik ve Sosyal Komite,
Yönlendirme Komitesi ve Karma İstişare Komitesi’nin yapısı, görev ve yetkileri analiz
edilmiştir.
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9. Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Organları
Türkiye AET’ye üye olmadığı için karar almada söz sahibi olmamakla birlikte Topluluk
organlarına da katılamıyordu (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 374). 1963 yılında imzalanan
Ankara Antlaşması (AA) ile akit taraflar arasında rejimlerin uygulanması ve geliştirilmesi
aşamasında yardımcı organların kurulması antlaşma maddeleri çerçevesince öngörülmüştür.
Takip eden alt bölümlerde Avrupa Birliği (AB)-Türkiye arasında kurulan organlar
açıklanmaktadır.

9.1. Ortaklık Konseyi
AA (Kısım 1, madde 6) uyarınca, Akit Tarafların toplanacakları bir Ortaklık
Konseyi’nin oluşturulması öngörülmüştür. Türkiye-AB ilişkilerine yön veren temel kurumdur.
Ortaklık Konseyi, AB Konseyi temsilcileri, AB Komisyonu’nun temsilcileri ve ortaklık
kurulan ülkenin hükûmet temsilcilerinden müteşekkildir. Avrupa Toplulukları Adalet
Divanı’na bağlıdır. Çünkü Topluluk hukukuna bağlıdır. (Karakaş, 2007: 6). Bu çerçevede
Ortaklık Konseyi’ni; Türkiye Hükûmeti’nden üyeler, Topluluk üyesi devletlerin
hükûmetlerinden üyeler, ayrıca Konsey ve Komisyon’dan gelen üyeler meydana getirir.
Ortaklık Konseyi Başkanlığı, altı aylık süreler zarfında Türkiye ve Topluluk temsilcilerinden
biri tarafından sıra ile yapılır. Ortaklık Konseyi, kararlarını oy birliği ile almaktadır (AA, Kısım
3, Madde 23-24). Alınan kararda Türkiye bir oya, AET ise tüm olarak bir oya sahiptir (BozkurtÖzcan-Köktaş, 2008: 375).
Ortaklık Konseyi’nin görevleri, AA (Kısım 3, Madde 22) çerçevesinde Ortaklık
Konseyi:
Anlaşma’nın öngördüğü durumlarda karar yetkisi vardır. Taraflar, alınan kararların
yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayrıca Ortaklık Konseyi
tavsiyelerde bulunabilir.
Anlaşma’nın hedefleri çerçevesince ortaklık rejimi sonuçlarını belli aralıklarla inceler.
Görevleri yerine getirirken, Ortaklık Konseyi kendisine yardım edecek ve işlerin
devamlılığı için komite kurabilir (AA, Kısım 3, Madde 24). Ortaklık Konseyi en az altı ayda
bir Bakanlar düzeyinde toplanır.
Siyasi, ekonomik ve ticari konularda AA’nın uygulanması ve geliştirilmesini sağlama
amacı bulunan Ortaklık Konseyi, anahtar konumda olup ikili ilişkilerde kilit role sahiptir
(ABTD, 2011a).
AA çerçevesince belirlenen görevlerde Ortaklık Konseyi’ne yardımcı olması için bazı
kurumlar kurulmuştur. Bunlara, Ortaklık Tali Kurumları denir. Bu kurumlar: Ortaklık
Komitesi, Karma Parlamento Komisyonu, Gümrük İşbirliği Komitesi ve AT-Türkiye Gümrük
Birliği Ortak Komitesidir (Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 377).
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9.2. Ortaklık Komitesi
AA (Kısım 3, Madde 24) uyarınca, 1964 yılında Ortaklık Komitesi kurulmuştur.
Görevleri Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlama ve Ortaklık Konseyi'nin vereceği
talimatlara göre teknik sorunlara ilişkin incelemeler yapmaktır. Üye devletler, Konsey ve
Komisyon ile Türkiye’den gelen teknik uzmanlardan müteşekkildir. Komite tarafından
hazırlanan raporlar oylama yapılmadan doğrudan Ortaklık Konseyi’ne sunulmaktadır (ABGS,
2011a) .
AA (Kısım 3 madde 24) çerçevesince, Ortaklık Konseyi’ne yardım etmesi ve
anlaşmanın iyi yürütülebilmesi amacıyla, sekiz tane alt komite kurulmuştur. Bu sekiz alt
komitenin görev ve yetkilerini de Ortaklık Konseyi belirlemektedir. Bu komiteler (İKV, 2011):
-

1 No.lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi

-

2 No.lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi

-

3 No.lu Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi

Komitesi

4 No.lu Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt

-

5 No.lu Yenilenme Alt Komitesi

-

6 No.lu Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dâhil) Alt Komitesi

-

7 No.lu Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi

Komitesi

8 No.lu Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt

9.3. Karma Parlamento Komisyonu
1965 yılında kurulmuştur. AA (Kısım 3 Madde 27)’ya göre; “Ortaklık Konseyi, bir
yandan Avrupa Parlamenter Asamblesi, Topluluğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki
organları ile öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye’nin yukarıdaki maddeleri
karşılayan organları arasında iş birliğini ve temaslarını kolaylaştırmak için her türlü yararlı
tedbiri alır”. Bu çerçevede Karma Parlamento Komisyonu kurulmuştur.
Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye ve AB arasında tesis edilen ortaklığın denetim
organıdır. Görevi; Ortaklık Konseyi’nin sunduğu yıllık faaliyet raporlarını incelemek,
ortaklıkla ilgili tavsiyelerde ve görüş alışverişinde bulunmaktır. Yılda iki kez toplanır.
Toplantıların öncelikli gündemini Türkiye-AB ilişkilerinin siyasi boyutu ve Gümrük Birliği’nin
işleyişi oluşturur (İKV, 2011).
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9.4. Gümrük Birliği Ortak Komitesi
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası,
gümrük mevzuatı gibi Gümrük Birliği (GB)’nin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda Türk
mevzuatının Topluluk mevzuatıyla sürekli uyumu ilkesini getirmiştir. Bu ilkenin
uygulanabilmesi için “Gümrük Birliği Ortak Komitesi” kurulmuştur. Mevzuat ve uygulamalar
arasındaki farklılık ve çelişkilerin, malların serbest dolaşım ilkesine halel getirmesini, ticarette
sapma ve ekonomik sorunlara yol açmasını engellemeyi amaçlar. Komitenin görevleri (MFA,
2011):
-

Ortaklık Konseyi’ne tavsiyelerde bulunur.

-

Gümrük Birliği’nin doğru işleyişini sağlamak amacıyla görüş bildirir.

- Komite, Türkiye’nin GB’nin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda öngörülen
mevzuat uyumu ilkesine bağlı kalmasına yönelik bir danışma usulü uygular.
- Komite bazı durumlarda, yeni bir mevzuat yaratmayacak veya var olan üzerinde
değişikliğe neden olmayacak teknik nitelikli kararlar alabilir.

9.5. Gümrük İşbirliği Komitesi
1969 yılında AA (Kısım 3, Madde 24)’ya dayanılarak, Ortaklık Konseyi’ne yardımcı
olması için kurulmuştur. Gümrük İşbirliği Komitesi, üye devletlerin gümrük uzmanları,
komisyon servislerinin gümrük sorunları ile ilgili memurları ve Türk gümrük uzmanlarından
oluşmaktadır. Bağlayıcı karar alma yetkisi bulunmamaktadır. 1992 yılına kadar olan süreçte,
GB’nin tamamlanması ile ilgili teknik hususları ele almış, GB’nin tamamlanmasıyla birlikte
görev alanı çerçevesinde karşılaşılan teknik sorunların incelendiği bir kurum olmuştur (ABGS,
2011b; Bozkurt-Özcan-Köktaş, 2008: 378).
1/95 Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı’na göre Gümrük İşbirliği Komitesi, Topluluk
Gümrük Kodu ile Uygulama Yönetmeliği ile düzenlenen bazı alanlarda uygulamada hangi
önlemlerin uygun olacağını belirlemeden ve uygulanmada izlenecek idari iş birliğinin
yöntemlerini saptamadan sorumludur. (DTM, 2011: 2,6,10)
1/95 Kararı bölüm IV (Ortak Gümrük Tarifesi ve Tercihli Tarife Politikaları), madde
13’ün 1 ve 2. fıkralarının uygulanması için hangi önlemlerin uygun olacağını belirler. Bu
fıkralar (MOF, 2011):
- Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye, Topluluk üyesi olmayan ülkeler
bakımından Ortak Gümrük Tarifesi'ne uyum sağlar.
- Türkiye, gereken her durumda gümrük tarifesini Ortak Gümrük Tarifesindeki
değişiklikleri yansıtacak biçimde uyarlar.
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9.6. AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Kısım 5, Bölüm 1, Madde 52-53)’na göre;
“Ortaklık Anlaşması’nın 24. maddesi uyarınca, bu Karar’la AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak
Komitesi kurulmuştur”. Bu Komite, Ortaklık Konseyi ile bilgi ve görüş alışverişinde,
tavsiyelerde bulunur. Ayrıca, GB’nin iyi işleyişini sağlamak için görüş bildirir. GB Ortak
Komitesi, akit tarafların temsilcilerinden oluşmaktadır. Komite Başkanı, altı aylık dönemler
için seçilir. Bu kişiler topluluk adına Avrupa Komisyonu temsilcisi ile Türkiye temsilcisi
tarafından sırayla üstlenilir. Ayda en az bir kez toplanmakta olup, Komite Başkanı’nın çağrısı
doğrultusunca veya Taraflardan birinin iç tüzüğe uygun olarak yaptığı talep üzerine
toplanabilir. Gerekli durumlarda alt-komiteler veya çalışma grupları oluşturabilir (DTM, 2011:
18).
1/95 Ortaklık Konsey Kararı çerçevesince (MOF, 2011):
- Madde 55:
Avrupa Toplulukları Komisyonu GB’nin işleyişiyle doğrudan ilgili yeni mevzuat
hazırladığı ve Topluluğa üye devletlerin uzmanlarına danıştığı her durumda, Türk uzmanlara
da gayrıresmî olarak danışır.
Avrupa Toplulukları Komisyonu Avrupa Birliği Konseyi’ne teklif sunarken, bu
tekliflerin suretlerini Türkiye’ye iletir.
Avrupa Birliği Konseyi’nin kararından önceki dönemde iki taraftan birinin talebi
üzerine, taraflar Gümrük Birliği Ortak Komitesi bünyesinde birbirlerine danışırlar.
Taraflar, bilgilendirme ve danışma süreci boyunca, sonunda GB’nin iyi işleyişi için en
uygun kararın alınmasını kolaylaştırmak amacıyla iyi niyetle iş birliğine girerler.
- Madde 56:
Topluluk, 54. maddenin 2. fıkrasındaki tanıma göre, GB’nin işleyişiyle doğrudan ilgili
olan bir alanda mevzuat kabul ederken, Türkiye’nin GB’nin iyi işleyişini sağlayacak mukabil
mevzuatı kabul etmesine imkân sağlamak üzere, durumu Gümrük Birliği Ortak Komitesi
bünyesinde Türkiye’ye derhâl bildirir.
Türkiye’nin mukabil mevzuatı kabulü konusunda güçlüklerin ortaya çıkması
durumunda, Gümrük Birliği Ortak Komitesi, GB’nin iyi işleyişinin sürdürülmesi için karşılıklı
kabul edilebilir bir çözüm bulmak yolunda her türlü çabayı gösterir.
- Madde 57:
Türkiye’nin bu Kararın I. ila IV. kısımlarında yer alan yükümlülükleri saklı kalmak
kaydıyla, 54. maddede tanımlanan uyumlaştırma ilkesi, Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin
değiştirilen mevzuatın GB’nin iyi işleyişini etkilemeyeceğine veya bu Madde’nin 2. ila 4.
fıkralarında sözü edilen usullerin yerine getirilmiş olduğuna karar vermesi koşuluyla,
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Türkiye’nin GB’nin işleyişiyle doğrudan ilgili konularda mevzuat değişikliği yapma hakkını
etkilemez.
Türkiye’nin GB’nin işleyişi ile ilgili alanlarda yeni mevzuat kabul etmeyi tasarladığı
hâllerde, Türkiye kendi yasama organının alınacak kararların GB’nin işleyişi üzerindeki
etkilerini tam anlamıyla bilerek karar almasını sağlamak üzere önerilen mevzuata ilişkin olarak,
Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun görüşünü gayriresmî olarak alır.
Taraflar, sürecin sonunda GB’nin iyi işleyişi için en uygun kararın çıkmasını
kolaylaştırmak amacıyla, iyi niyetle iş birliği yaparlar.
Önerilen mevzuatın taslağı yeterince ileri bir aşamaya ulaştığında, Gümrük Birliği Ortak
Komitesi bünyesinde danışmalar gerçekleştirilir.
Türkiye, GB’nin işleyişi ile doğrudan ilgili bir alanda yeni mevzuat kabul ederken,
durumu Gümrük Birliği Ortak Komitesi bünyesinde Topluluğa derhâl bildirir.
Türkiye’nin bu mevzuatı kabulünün GB’nin iyi işleyişini aksatma olasılığının
bulunduğu durumlarda, Gümrük Birliği Ortak Komitesi karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm
bulmaya gayret gösterir.
- Madde 58
56. maddenin 2. fıkrası ile 57. maddenin 4. fıkrasında öngörülen usule göre yapılan
danışmalar sonunda Gümrük Birliği Ortak Komitesi karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm
bulamadığı ve iki Taraftan birinin, mevzuattaki farklılıkların malların serbest dolaşımını
etkileyebileceği, ticaretin yönünün değişmesine neden olabileceği veya kendi topraklarında
ekonomik sorunlara yol açabileceği kanısında olması hâlinde, söz konusu Taraf konuyu
Gümrük Birliği Ortak Komitesi’ne götürebilir; Komite, sonuçta ortaya çıkabilecek zarardan
kaçınılmasını sağlayacak yöntemleri, buna gerek olduğu takdirde, tavsiye edebilir.
GB’nin işleyişiyle doğrudan ilgili bir alandaki mevzuatın uygulanmasındaki
farklılıkların, ticaretin yönünün değişmesine, malların serbest dolaşımının aksamasına veya
ekonomik sorunlara neden olması veya neden olma tehlikesi taşıması hâlinde de aynı usul
izlenir.
GB’nin işleyişiyle doğrudan ilgili bir alanda Topluluk ile Türkiye mevzuatı arasındaki
veya mevzuat uygulamaları arasındaki farklılıkların, ticaretin yönünün değişmesine, malların
serbest dolaşımının aksamasına veya ekonomik sorunlara neden olması veya neden olma
tehlikesi taşıması ve etkilenen Tarafın ivedi eylemi gerekli görmesi durumunda, söz konusu
taraf Gümrük Birliği Ortak Komitesi’ne bilgi vererek, gerekli himaye önlemlerini kendisi
alabilir; Komite, bu önlemlerin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. GB’nin
işleyişini en az aksatacak önlemlere öncelik tanınmalıdır.
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9.7. Ekonomik ve Sosyal Konsey
Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında
Kanun’un 1. maddesine göre; “Bu Kanun’un amacı, ekonomik ve sosyal politikaların
oluşturulmasında, toplumsal uzlaşma ve iş birliğini sağlayacak, sürekli ve kalıcı bir ortam
yaratarak, istişari mahiyette ortak görüş belirlemek için oluşturulan Ekonomik ve Sosyal
Konsey’in kuruluşunu, çalışma esas ve yöntemlerini düzenlemektir.” Madde 3’te de Konsey’in
görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır (Adalet Bakanlığı, 2011):
- Toplumdaki ekonomik ve sosyal birimlerin, Hükûmetin ekonomik ve sosyal
politikalarının oluşturulmasına katılımlarını sağlamak, Hükûmet ile toplumsal kesimler
arasında ve toplumsal kesimlerin kendi aralarındaki uzlaşma ve iş birliğini güçlendirecek
çalışmalar yapmak.
- Oluşturduğu görüş, öneri ve raporları Hükûmete, Türkiye Büyük Millet Meclisine,
Cumhurbaşkanına ve kamuoyuna sunmak; görüş bildirilirken uzlaşılan ve uzlaşılamayan
hususları ayrı ayrı belirtmek.
- Sürekli ve geçici nitelikte çalışma kurulları kurmak ve üyelerini belirlemek, bu
kurulların raporlarını görüşmek.
- Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişari Komitesi üyelerini Avrupa Birliği Ekonomik
ve Sosyal Komitesi’nin yapısı ve özelliklerini dikkate alarak belirlemek ve Komitenin
çalışmalarını izlemek.
- Amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar
düzenlemek, uygun görülecek toplantılara temsilci göndermek.
-

Ekonomik ve sosyal konularda yayınlar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

Ayrıca Konsey, Hükûmetin istemi üzerine, ekonomik ve sosyal nitelikli her türlü
konuda, ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan etkileyen kanun tasarıları ve kalkınma planı ile
yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirebilir.
Konsey Başkanı
Madde 4- Konsey Başkanı, Başbakandır. Madde 7- Konsey, üç ayda bir Başkanın daveti
ile olağan, Başkanın daveti veya Başbakanca belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin
üçte birinin yazılı istemleri üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantı yeter sayısı, Başbakanca
belirlenecek olanlar dışında kalan temsilcilerin salt çoğunluğudur. Konsey, ihtiyaç duyulan
konularda görüş bildirmek üzere geçici ve daimî nitelikli çalışma kurulları oluşturabilir.
Çalışma kurulları, gerektiğinde geçici nitelikli çalışma grupları oluşturabilirler (DPT,
2011).
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9.8. Yönlendirme Komitesi
Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi II’nin yürütülmesi kapsamında kurulmuştur. Komite,
görüş ve önerilerde bulunur ve altı ayda bir toplanır (İŞKUR, 2011).
Yönlendirme Komitesi’nin görevleri (SGK-KAP, 2011):
-

Proje uygulama sürecine rehberlik etmek.

-

Proje faaliyetlerini izlemek.

-

Proje ekibi tarafından sunulan raporları değerlendirmek.

-

Başlangıç ve Çeyrek Dönem Raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

-

SGK ile ilgili taraflar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

9.9. Karma İstişare Komitesi
Karma İstişare Komitesi, AA (Madde 27) çerçevesince 1995 yılında kurulmuştur. Yılda
3 kez toplanır. AB’nin Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin 18 üyesi ile Türkiye’den çeşitli
ekonomik ve toplumsal çıkar gruplarını (TOBB; TÜRK-İŞ; DİSK; HAK-İŞ, TOZB, TESK,
YÖK, TMMOB, TÜRKOPEN) temsil eden 18 üyeyi bir araya getirir. Amacı; taraflar
arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve sosyal-ekonomik diyoloğun kurumsallaşmasını
sağlamaktır (İKV, 2011).
18 Haziran 1998 tarihinde Karma İstişare Komitesi (KİK) İç Tüzüğü ile bazı
düzenlemeler getirilmiştir. Bunlar: Ekonomik Sosyal Konsey Kanunu ve Karma İstişare
Komitesi (KİK) İç Tüzüğü’dür. Komite’nin Türkiye kanadı sekreteryası, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülmektedir (TOBB, 2011).
Karma özelliğe sahiptir, yani kooperatif yapıda ve iki kanatlıdır Toplam 36 üyeden
oluşmaktadır (Avrupa, 2011b):
-

AB kanadı: 18 AB üyesi temsilcisi var.

-

Türkiye kanadı: 18 Türk temsilcisi var.

İki eş başkana sahip olup, başkanlardan biri Türk grubundan, diğeri ise AB grubundan
seçilir.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi’nin 32. Toplantısı 7 Kasım 2013 tarihinde
Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

204

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki idari yapı ve ilişkiler çerçevesi
tanımlanmıştır. Bu bağlamda kurulan organların görev ve amaçları tanımlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği-Türkiye arasında kurulan organlardan biri
değildir?
a) Ortaklık Konseyi
b) Karma Parlamento Komisyonu
c) AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi
d) Ekonomik ve Sosyal Komite
e) AT-Türkiye Savunma ve İdari Komitesi
2) Aşağıdakilerden hangisi Ortaklık Konseyi’nin belirlediği sekiz alt Ortaklık
Komitesi’nden biri değildir?
a) Çevre ve Enerji Alt Komitesi
b) Nükleer ve Kimyasal Enerjiler Alt Komitesi
c) Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi
d)Yenilenme Alt Komitesi
e) Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi
3) Karma Parlamento Komisyon’unun görevi Ortaklık Konseyi’nin sunduğu yıllık
faaliyet raporlarını inceleme ortaklıkla ilgili tavsiye ve görüş alışverişinde bulunmaktır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Karma İstişare Komitesi’nin kuruluş amacı, taraflar arasında iş birliğini güçlendirmek
ve sosyal-ekonomik diyaloğun kurumsallaşmasını sağlamaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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5) Ortaklık Konseyi …………. bağlıdır. Çünkü ………… tabidir.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Topluluk üyesi devletlerin hükûmetlerine - Uluslararası hukuka
b) Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na - Topluluk Hukukuna
c) Ortaklık Komitesi’ne - AB iç mevzuatına
d) TBMM’ye - Anayasa Hukukuna
e) Gümrük Birliği’ne - Uluslararası İş Hukuku’na

Cevaplar
1)e, 2)b, 3) Doğru, 4) Doğru, 5) b.
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10. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖREV ALANLARI VE ORTAK
POLİTİKALARINA TÜRKİYE’NİN UYUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Avrupa Birliği'nin görev alanları ve ortak politikalarında Türkiye’nin (2013 İlerleme
Raporu ışığında) uyumu incelenecektir, bu kapsamda adalet ve içişleri, balıkçılık, bilgi
toplumu, bilim ve araştırma, bölgesel politika, çevre, eğitim ve kültür, ekonomik ve parasal
birlik, enerji, gümrük birliği, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, ortak dışişleri ve güvenlik
politikası, rekabet, sanayi, sosyal politika, tarım, taşımacılık, ticaret, tüketici politikası ve
vergilendirme incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Hangi müzakere başlığı kapanmıştır?

2.

İlerleme raporlarının sizce amacı nedir?

3.

2013 yılı ilerleme raporunu değerlendiriniz.

4.

Ticaret politikasında Türkiye’nin durumu nedir?

5.

Türkiye’ye en çok doğrudan yabancı sermaye yatırımını hangi ülke yapmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avrupa Birliği’nin
görev alanları

Birliğin görev alanlarını
tanımlayabilme ve yorumlayabilme

Okuma, Tartışma

Avrupa Birliği’nin
Ortak Politikalarına
Türkiye’nin Uyumu

Türkiye’ye açılan, kapanan veya
açılabilir konumda olan
başlıklarındaki mevcut durumu
yorumlayabilme

Okuma, Tartışma,
Araştırma
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Anahtar Kavramlar


oranıdır.

UNCLOS: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’dir.
İktisadi açık: Mal ve hizmet ithalat ve ihracatının toplam değerinin GSYH’ye



Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi: Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere
uyguladıkları vergi indirimi veya sıfırlanması gibi tek taraflı tavizleridir.
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Giriş
Avrupa Birliği (AB)’nin görev alanları ve ortak politikaları kapsamında; adalet ve
içişleri, balıkçılık, bilgi toplumu, bilim ve araştırma, bölgesel politika, çevre, eğitim ve kültür,
ekonomik ve parasal birlik, enerji, gümrük birliği, küçük ve ortak büyüklükteki işletmeler, ortak
dışişleri ve güvenlik, rekabet, sanayi, sosyal politika, tarım, taşımacılık, ticaret, tüketici
politikası ve vergilendirme alanlarında Türkiye’nin uyum süreci analiz edilmiştir.
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10. Avrupa Birliği’nin Görev Alanları ve Ortak Politikalarına
Türkiye’nin Uyumu
AB 2013 İlerleme Raporu ışığında aşağıdaki fasıllarda Türkiye’nin mevcut durumu ele
alınmıştır.

10.1. Adalet ve İçişleri
Müktesebat başlıklarında “Adalet-Özgürlük ve Güvenlik” olarak yer almaktadır.
Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında iyi düzeyde ilerleme kaydetmiştir. Bölgedeki
durum kritik olmasına rağmen, Türkiye Suriyeli sığınmacı akını ile mücadelede etmiştir.
Bilindiği gibi yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, göç ve iltica konusunda tutarlı bir
yasal çerçeve sağlamaktadır. Kanun çerçevesinde, uygulamaya yönelik mevzuatın
gecikmeksizin kabul edilmesi şartıyla önemli bir ilerlemenin göstergesidir. Türkiye-AB Geri
Kabul Antlaşması’nın akdedilmesi ve mevcut geri kabul yükümlülüklerinin tam olarak
uygulanması hayati önem taşımaya devam etmektedir. Vize politikasında ilerleme
kaydedilmemiştir. Sınırdan sorumlu makamlar arasında daha iyi bir koordinasyon
sağlanmasına ve bütünleşik bir yönetim yapısına ihtiyaç vardır. Örgütlü suçlarla mücadele
konusunda ve uluslararası polis ve adli iş birliğini daha fazla ilerletebilme adına kişisel verilerin
korunmasına yönelik bir kanuna ihtiyaç duyulmaktadır. Terörle mücadelede iş birliği
konusunda (terörizmin tanımı ve yaptırımlar bakımından) Türk mevzuatının AB mevzuatı ile
uyumlaştırılması gerekmektedir. İnsan ticareti suçunun önlenmesi ve mağdur tespiti ile
mağdurların korunmasına ilişkin çabaların artırılması gerekmektedir. Sonuç olarak, adalet ve
içişleri konularındaki uyum erken aşamadadır.

10.2. Balıkçılık
Balıkçılık liman ofislerinin toplam sayısı artarak 42 olmuştur. Ancak yapısal eylemler,
piyasa politikası ve devlet yardımları gibi konularda ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye’nin
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni (UNCLOS) onaylaması gerekmektedir.
Alınan koruma tedbirleri ve kalkan avcılığına ilişkin müktesebata uyum sağlanması
kaynak ve filo yönetimi konusunda atılan önemli adımlardır. Başta kaynak ve filo yönetimi ile
denetim ve kontrol konularında olmak üzere, balıkçılık alanında ilerleme sağlanmıştır. Mevzuat
uyumu, yapısal eylemler, piyasa politikası, devlet yardımları ve uluslararası anlaşmalar
konularında ilave çabalara ihtiyaç vardır. Genel olarak, bu konudaki uyum erken aşamada
görülmektedir.

10.3. Bilgi Toplumu
Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri konularında, evrensel hizmetin
uygulanması, piyasa analizi, geçiş hakkı ve siber güvenlik politikasının uygulanması
konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili Ekim 2012’de
ulusal siber güvenlik politikası, stratejisi ve kısa dönemli eylem planı oluşturmak için Siber
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Güvenlik Kurulu kurulmuştur. RTÜK’ün bağımsızlığı, siyasi yapısı nedeniyle uzun süredir
endişe duyulmaktadır. Geçiş hakkı ve rekabetçi korunma tedbirleri konusunda olmak üzere,
bilgi toplumu ve medya alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Elektronik haberleşme ve
bilgi toplumu hizmetleri mevzuatının AB müktesebatıyla uyumlaştırılması için ilave çabalara
ihtiyaç vardır. Görsel işitsel politika konusunda, uzun süredir beklenen frekans planlaması
hususunda kaydedilen ilerleme mahkeme kararı nedeniyle askıya alınması dijital yayına geçişi
etkileyebilir. Kaydedilen hazırlıklar nispeten ileri düzeydedir.

10.4. Bilim ve Araştırma
Türkiye, araştırma ve yenilik kapasitesini Avrupa Araştırma ve Yenilikçilik Birliği
girişimi ile uyumludur olarak güçlenmektedir. Yedinci AB Araştırma Çerçeve Programına (7.
ÇP) katılıma ilişkin olarak, Türkiye, AB ortaklarıyla araştırma ve yenilik iş birliğinin teşvik
edilmesi konusunda aktif olmuş ve bu durum ile proje sunumu ve başarılı projelerin sayısında
artış sağlanmıştır. KOBİ’lerin katılımı çok iyi düzeydedir. 7. ÇP’nin sona ermesinden üç ay
önce, Türkiye, %20’lik AB ortalaması ile kıyaslandığında, %15,20’lik bir ortalama başarı
oranına sahip olmasından dolayısıyla, iyileştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa
Araştırma Konseyi (ERC) tarafından yürütülen Fikirler Özel Programı’na katılımı yetersizdir.
2013 yılında Konya’da bilim merkezi kurulmuştur. Aralık 2012’de Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 dönemine ilişkin stratejik plan yayımlamıştır.
Avrupa Araştırma Alanına (ERA) daha fazla entegrasyon kapsamında, Türkiye, Avrupa
Araştırma Alanı Komitesine gözlemci olarak katılmakla birlikte dokuz Ortak Programlama
Girişiminde yer almaktadır. TÜİK verilerine göre Ar-Ge yatırımlarının GSYH içindeki payı
%0,86’da kalmıştır. Araştırma harcamalarındaki özel sektörün payı %43’tür. Genel olarak,
Türkiye’nin bu alandaki hazırlıkları iyi durumdadır.

10.5. Bölgesel Politika
Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu konusunda iyi düzeyde ilerleme
kaydedilmiştir, bu ilerlemeler; IPA III ve IV. Bileşenlerin uygulanmasına yönelik kurumsal
düzenlemelerin tamamlanması, Ulaştırma Operasyonel Programı için program otoritesinin
akreditasyonu ve operasyonel programlar altında daha fazla proje tanımlanması hususlarını
kapsamaktadır. IPA kurumlarının idari kapasitesinden endişe duyulmaktadır. Program
uygulama sürecini hızlandırmak, çıktı kalitesini artırmak ve fon kaybını önlemek için IPA
kurumlarının idari kapasitelerinin daha fazla güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu alandaki
hazırlıklar nispeten ileri düzeydedir.

10.6. Çevre
Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED) ilave muafiyetler getirmek suretiyle, çevre
alanındaki yatay mevzuatını, ÇED Direktifi’nin gereklilikleriyle tutarlı olmayan bir şekilde
değiştirmiştir. Hava kalitesi konusunda, Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi ile Avrupa İçin
Daha Temiz Hava ve Dış Ortam Hava Kalitesine İlişkin (CAFE) Direktif’e uyumu ve bu
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direktiflerin uygulanmasını hedefleyen taslak mevzuat hazırlanmıştır. Su kalitesi hakkında,
nehir havzası yönetimi ve yüzey sularının yönetimine ilişkin mevzuat kabul edilmiştir. Çevre
ve iklim değişikliği alanlarında, AB müktesebatı ile daha fazla uyum konusunda ilerleme
sınırlıdır. Su kalitesi konusunda bazı ilerlemeler vardır. Mevcut korunan alanların ve potansiyel
Natura 2000 alanlarının sürdürülebilirliğine özel önem verilmelidir. ÇED’e ilişkin mevzuatta
yapılan değişikliklerden endişe duyulmaktadır. Hem yurt içinde hem de uluslararası seviyede
daha iddialı ve koordineli bir iklim ve çevre politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına
hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır. Tüm düzeylerdeki ilgili makamlar arasında koordinasyon ve iş
birliği olmalı, daha güçlü bir siyasi irade ile AB müktesebatına uyumun ve müktesebatın
uygulanmasının hızlandırılmasına yardımcı olacaktır.
Genel olarak, bu alanlardaki hazırlıklar erken aşamadadır.

10.7. Eğitim ve Kültür
Yükseköğretime erişimde ilerleme vardır, ancak AB ortalamasının altındadır. 2012
yılında uygulamaya giren yeni “4+4+4” eğitim sistemi ile zorunlu eğitime başlama yaşını 84
aydan 66 aya indirilmiştir. Ancak müfredat bu doğrultuda gözden geçirilmediği için, okula yeni
başlayanlar açısından sorunlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik
programlarına başarılı bir şekilde katılmaya devam etmiştir (programlardan yararlananların
sayısı 2012 yılında 60.000’i aşmıştır). Türkiye, 2005 yılında imzaladığı Kültürel İfadelerin
Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesine ilişkin UNESCO Sözleşmesi’ni henüz
onaylamamıştır. Eğitim alanında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Kültür alanında ilerleme
sınırlıdır.

10.8. Ekonomik ve Parasal Birlik
Merkez Bankası Kanunu, Bankanın bağımsızlığını hâlâ tam olarak sağlamamaktadır.
Hükûmetin 2012 sonbaharında yürürlüğe soktuğu Orta Vadeli Program’dan yola çıkılarak
hazırlanan 2013 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı’nı Ocak 2013’te sunmuştur, buna
göre aşamalı olarak artan ve iç talep kaynaklı olan büyümenin, düşen enflasyon ve küçülen cari
işlemler açığıyla ile birlikte gerçekleştiği daha iyimser bir senaryoyu öngörmektedir. 2012
yılında merkezi bütçe resmi hedefinden sapılırken, kamu borcunun GSYH’ye oranı düşmeye
devam etmiştir. Program, 2013-2015 döneminde bütçe açığı ve kamu borcunun aşamalı olarak
düşmesini hedeflemektedir. Özellikle Merkez Bankasının bağımsızlığı ve kamu sektörünün
finansal kuruluşlara imtiyazlı erişiminin engellenmesi bakımından eksiklikler olmakla birlikte,
AB müktesebatına uyum ileri düzeydedir.

10.9. Enerji
Enerji iç piyasasına ilişkin olarak, piyasada daha fazla rekabet yaratmak ve üçüncü paket
olan AB Elektrik Direktifi ile uyumu geliştirmek amacıyla, Mart 2013’te yeni bir Elektrik
Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ekim 2012’de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(ETKB), “Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”
hakkında kamuoyuyla istişarelerde bulunmaya başlamıştır. Ayrıca doğal gaz piyasasındaki
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evsel olmayan tüm tüketiciler, 2013 yılında serbest tüketici olmuşlardır. Enerji Sektörü
Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelikte
yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi de amaçlanarak değişiklik yapılmıştır. 2012
Enerji Verimliliği Direktifi ile Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuat, uyumlu değildir.
2005 yılında, TAEK’in imzaladığı Avrupa Topluluğu Acil Radyolojik Bilgilerin Değişimi
Anlaşması (ECURIE) henüz onaylanmamıştır. Enerji konusunda iyi düzeyde ilerleme
kaydedilmiştir. Elektrik sektörünün serbestleştirilmesi ve Elektrik Direktifi ile uyum seviyesi
ileri düzeydedir. Ancak, işleyen bir rekabetçi piyasa ile doğal gaz sektöründe mevzuat
uyumunda ilerleme konusunda hâlâ eksikler bulunmaktadır. Kolaylaştırılmış idari prosedürler
yoluyla, yenilenebilir enerji sektöründeki ilerlemenin hızlandırılması gerekmektedir. Enerji
verimliliği ve nükleer enerji konularında, özellikle ilgili AB Direktifleriyle uyum bakımından
ilave çabalara ihtiyaç vardır. Genel olarak, Türkiye enerji alanında oldukça ileri bir uyum
düzeyindedir.

10.10. Gümrük Birliği
Türkiye, gümrük mevzuatına ilişkin olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) tanımını
ve buna ilişkin basitleştirilmiş usulleri yürürlüğe koymuştur. Aralık 2012’de Ortak Transit
Rejimi Sözleşmesi’ne katılmış ve bu bağlamda transit gümrük işlemlerinde Yeni Bilgisayarlı
Transit Sistemi’ni (NCTS) kullanmaya başlamıştır. İdari ve operasyonel kapasite hakkında
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, başta deniz operasyonları olmak üzere, gümrük uygulama
kapasitesini daha da güçlendirmiştir.
Gümrük birliği alanında, yetkilendirilmiş yükümlü ve Ortak Transit Rejimi
Sözleşmesi’ne katılım gibi konularda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Vergi muafiyeti, serbest
bölgeler, gözetim, tarife kotaları ve serbest dolaşımdaki mallar için menşe beyanı gibi tedbirlere
ilişkin eksiklikler mevcuttur. Özellikle güvenlik ve emniyet tedbirleri ile ilgili risk esaslı
kontroller konusunda daha fazla uyum sağlanmalıdır. Gümrük kontrolleri esnasında fikri
mülkiyet hakları uygulamalarının daha da iyileştirilmelidir. Genel olarak, bu konudaki uyum
hâlâ yüksektir.

10.11. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tanımı, maksimum cironun yaklaşık
15 milyon avroya çıkarılması ama alternatif maksimum çalışan sayısının 250’de bırakılması
şeklinde değiştirilmiştir, böylece tanımın bu yönünün AB müktesebatı ile uyumu korunmuştur.
Şubat 2013’te yayımlanan “iş meleklerine” ilişkin yönetmelik ile prosedürlerin
netleştirilmesi ve yeni işlere yatırım yapılmasına yönelik vergi teşviklerinin sunulması yoluyla
KOBİ’lerin iş kurmaları yönünde finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
2012 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), uyguladığı yedi farklı program aracılığıyla Türk KOBİ’lerine toplam
127 milyon avro tutarında destek sağlamıştır. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın ilkelerini
uygulamaya devam etmiştir.
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10.12. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Türkiye’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına (ODGP) ilişkin uyum oranı %46’dır.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığını yürüttüğü 2012 yılının ikinci
yarısında AB’ye karşı yaklaşımından etkilenmiştir ve Türkiye uluslararası örgütler
çerçevesinde AB’nin hiçbir deklarasyonuna veya beyanına katılmamıştır. Türkiye, Uluslararası
Ceza Mahkemesi statüsünü ise imzalamamıştır.
Türkiye diplomatik etkisini ve ikili ilişkilerini geliştirmeye devam etmiştir, bazı önemli
gelişmeler:
- Kuzey Afrika’da yaşanan demokratik dönüşüm sürecine pozitif ve destekleyici bir
tutumda bulunmuştur,
-

Afrika’da yeni diplomatik temsilcilikler açmıştır,

- Afganistan ve Pakistan arasındaki iş birliğini ve bu üllkelerle artırmaya yönelik
çabalarda bulunmuştur,
-

Mart 2013’de İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi süreci başlatılmıştır,

-

Filistin Yönetimi ile yakın ilişkiler korunmuştur,

-

Suriye rejiminin sivillere yönelik şiddetini kınamak için görüşlerini dile getirmiştir,

-

Suriyeli muhalifleri desteklemiştir,

-

Mısır’da yaşanan olaylara ilişkin görüşlerini ifade etmiştir,

-

AB’nin İran’a uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlere katılmamıştır,

- Türkiye’nin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile ilişkileri güçlenmiş ancak Irak’la ikili
ilişkilerde giderek artan bir gerilim yaşanmıştır,
- Mart 2013’de Türkiye ve Azerbaycan arasında Trans Anadolu Boru Hattına
(TANAP) ilişkin olarak imzalanan hükûmetler arası anlaşma onaylanmıştır,
-

2009 yılında Ermenistan ile imzalanan protokoller hâlâ onaylanmamıştır,

- Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri, bölgesel gelişmelere ilişkin olarak düzenli
istişarelerde bulunmuş ve güvenlik bağlamında terörle mücadele konularında yakın iş birliği
içinde bulunmuşlardır.

10.13. Rekabet
Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına
ilişkin mevzuatın yürürlüğe girmesi ikinci kez ertelenmiştir. Bu fasılda ilerleme azdır. Antitröst ve birleşmelerin kontrolüne ilişkin kurallar büyük ölçüde AB müktesebatı ile
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uyumlaştırılması ile birlikte Türkiye bu kuralları etkili bir şekilde uygulamayı sürdürmüştür.
Ancak, devlet destekleri konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Birçok devlet desteği
uygulaması gümrük birliği ile uyumsuz olmaya devam etmektedir. Devlet Desteklerinin
İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun uygulama mevzuatının olmaması nedeniyle
etkisiz kalmaktadır. Türkiye’nin bu alanda nispeten ilerleme kaydetmiştir.

10.14. Sanayi
Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planını (2011-2014) uygulamayı sürdürmüştür ayrıca
hükûmet, Avrupa 2020 ilkeleriyle büyük ölçüde uyumlu olan Onuncu Kalkınma Planını (20142018) başlatmıştır.
Elektrikli ekipman ve elektroniğe ilişkin sektör stratejisi Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından kabul etmiştir. Aralık 2012’de, Türk sanayisinin bazı ham maddelerin
ithalatına yönelik bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Girdi Tedarik Stratejisi’ni (GITES) kabul
edilmiştir. Türkiye, işletme ve sanayi politikası ilkeleri ve araçları konularında daha fazla
ilerleme kaydetmiştir ve Türkiye’nin bu fasılda uyumu yeterli düzeydedir.

10.15. Sosyal Politika
Büyük oranda kayıt dışılık ve mevzuatın yetersiz uygulanması sebebiyle, iş gücünün
yaklaşık %40’ı iş hukukunun sağladığı korumalardan faydalanmamaktadır. Küçük işletmelerde
karşılaşılan ortak sorunlardan bazıları fazla mesai ücreti ödenmeksizin gerçekleşen uzun
çalışma süreleri, haftalık izne riayet edilmemesi, gerekçesiz işten çıkarmalar, yıllık izin
kullanımındaki kısıtlamalar ve kıdem tazminatından faydalanma konusu özellikle iş gücünün
çoğunun istihdam edilmesidir. Çocuk işçiliği azalmamıştır, yaşları 6-17 arasında olan
çocukların %5,9’u ekonomik bir faaliyette bulunmaktadır.
Yeni bir Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Kasım 2012’de yürürlüğe girmiştir.
2012 yılında genel olarak işsizlik %9,2’ye, genç nüfusun işsizliği ise %17,5’e düşmüştür. Aktif
iş piyasası tedbirleri ile ilgili mevzuat yayımlanmıştır. Tarım dışı sektörde kayıt dışı
istihdamdaki azalma devam etmiştir. Sosyal içerme ile ilgili genel bir politika çerçevesi hâlâ
bulunmamaktadır. Ayrımcılıkla mücadele kanunları, eğitim, istihdam, sağlık ve sosyal
hizmetlere erişimde ayrımcılıkla mücadele edilmesi bakımından yetersizdir.
Sosyal politika ve istihdam alanında, bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Sendika ve toplu
sözleşme mevzuatı kabul edilmiştir, fakat endüstri ilişkilerinin etkin işleyişinin önündeki
önemli engeller varlığını korumaktadır. Ulusal istihdam stratejisi oluşturulmalı, kayıt dışı
istihdamla mücadele edilmeli, sosyal koruma mekanizmalarının kapsamı genişletilmeli ve
kadınlar ile engellilerin istihdam oranları artırılmalıdır, bunun için daha fazla çaba sarf edilmesi
gerekmektedir. Genel olarak, mevzuat uyumu nispeten ileri seviyededir.

10.16. Tarım
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çiftlik Muhasebe Veri Ağıyla (ÇMVA) ilgili
idari kapasitesini geliştirmiştir. 2013 yılı tarım bütçesi artmıştır. Türk makamları bazı AB’ye
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üye ülkelerden canlı sığır, sığır eti ve türev ürünlerin ithalatındaki bazı kısıtlamaları devam
ettirmiş olması 2010 ve 2012 yılları arasındaki ilerlemeyi durdurmuştur. Türkiye, Katılım
Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında, AB fonlarının
yönetimine ilişkin yetki devrini, 6 tanesi koşullu olmak üzere, 22 ilde daha almıştır, mevcut
durumda Programda öngörüldüğü üzere artık 42 ilde IPARD uygulanmaktadır. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, organik tarımın geliştirilmesi amacıyla bir strateji ve bir eylem planı
kabul etmiş ve bu alanda AB müktesebatına uyum için mevzuat değişiklikleri de yapılmıştır.
Katılım öncesi kırsal kalkınma programının uygulamasında ilerleme kaydedilmiştir.
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ile ilgili kapasite artırılmıştır. Canlı sığır, sığır eti ve türev ürünler
üzerindeki fiili ithalat yasağı tam olarak kaldırılmamıştır. Tarımsal desteklerin OTP ile
uyumlaştırılması ile tarım istatistikleri için uygulanmakta olan stratejiler bulunmamaktadır.
Tarım ve kırsal kalkınma alanındaki hazırlıklar erken aşamadadır.

10.17. Taşımacılık
“Taşımacılık politikası”, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler
Konseyi) tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesi’nde onaylanan
Türkiye’ye ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde
kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde olan gemiler ve uçaklar
tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece,
Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır.
Kara yolu taşımacılığı konusunda, Türkiye çok sayıda uluslararası anlaşmaya taraf
olmuştur, bunlardan bazıları BM Karayolu Trafiği Sözleşmesi (sürücü belgelerinin AB
standartlarıyla uyumlaştırılması yönünde büyük bir adım), Bozulabilir Gıda Maddelerinin
Uluslararası Taşımacılığı hakkında Anlaşma ve Sınır Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşme. Yol denetimlerinde kayda değer bir artış vardır. Türkiye Demiryolu
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Mayıs ayında kabul edilmiştir ancak
Kanun, önemli bir adım olmakla birlikte, bazı AB müktesebatı gerekliliklerine uyum
sağlanması açısından yeterli olmamakla birlikte kapsamlı bir eylem çerçevesi içermemektedir.
Yatay havacılık anlaşmasını henüz imzalamamıştır. Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin
Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi EK III, IV ve VI kabul edilmiştir.
AB müktesebatına uyum sağlamak ve özellikle tehlikeli maddeler ve demir yolları
alanlarında olmak üzere, AB müktesebatını uygulamak için kurumsal kapasitenin
güçlendirilmesi konusunda ilave çabalara ihtiyaç vardır. Türkiye taşımacılık konusunda
nispeten ileri düzeydedir.

10.18. Ticaret
İktisadi açık (mal ve hizmet ithalat ve ihracatının toplam değerinin GSYH’ye oranıdır)
artarak, 2011 yılındaki %56,6 seviyesinden 2012 yılında %58 seviyesine yükselmiştir. 2011
yılında %40,8 olan AB’nin Türkiye’nin toplam ticareti içindeki payı, 2012 yılında %37,7’ye
gerilemiştir. Büyük ölçüde AB’deki zayıf talep ve Türkiye’nin İran’a altın ihracatındaki artış
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sebebiyle, AB’nin Türkiye’nin özellikle ihracatındaki payı belirgin bir şekilde düşerek,
%46,2’den %38,8’e gerilemiştir. AB’nin Türkiye’nin ithalatındaki payı ise daha sınırlı bir
düşüş olmuş ve %37,8’den %37’ye gelmiştir. AB, 2012 yılındaki %71,3’lük payıyla
Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı olmuştur. AB ülkeleri menşeli
doğrudan yabancı sermeye girişleri (gayrimenkul hariç) 2011 yılındaki 8,2 milyar avro
seviyesinden 2012 yılında 5,5 milyar avro seviyesine gerilemiştir.
İlaçlar, tekstil ürünleri, ikinci el veya yenilenmiş ürünler ve alkollü içkiler gibi alanlarda
ticarette teknik engeller devam etmektedir. Menşe kuralları, coğrafi kapsam ve ürün kapsamına
ilişkin olarak Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) uyum konusunda ilerleme
kaydedilmemiştir. Türkiye, pamuk ipliği ithalatına uygulanan korunma tedbirini kaldırmış ve
tereftalik asit (PTA) ithalatına uygulanan yeni bir korunma tedbiri soruşturmasıyla, bazı
elektrikli aletlere ilişkin korunma tedbirlerine yönelik soruşturmanın ikinci bir kez gözden
geçirilmesi çalışmasını başlatmıştır. Türkiye, 9. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Bakanlar
Konferansı’nın hazırlığı döneminde, “Türkiye-AB ikili ticaret konularını” çok taraflı ticaret
müzakereleri bağlamında gündeme getirmiş, ayrıca OECD’nin bu örgüte henüz üye olmayan
AB’ye üye ülkelere yönelik genişlemesi konusunda olumsuz bir tutum sergilemiştir.
AB ile ticari ve ekonomik bütünleşme ileri düzeyde seyretmeye devam etmiştir.
Gümrük birliği ile Türkiye’nin AB ortak ticaret politikasına uyumu yüksek düzeydedir. Güney
Kore ve Moritus ile imzalanan serbest ticaret anlaşmaları yürürlüğe girmiş ve Lübnan ile serbest
ticaret anlaşması onaylanmıştır. Türkiye’nin DTÖ ve OECD bağlamında ve genelleştirilmiş
tercihler sistemiyle çift kullanımlı malların kontrolü gibi konularda pozisyonunu AB ile daha
da uyumlu hâle getirmesi gerekmektedir.

10.19. Tüketici Politikası
Tüketici hareketi zayıf kalmaya devam etmektedir. Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü, çevrimiçi hizmetlerini daha da iyileştirmiş, farkındalık ile tüketici
eğitim faaliyetlerini arttırmıştır. Tüketicinin Korunması Kanun Tasarısı henüz kabul
edilmemiştir. Uygulamada tüketici mahkemelerinin ve hakem heyetlerinin kapasitelerinin daha
fazla güçlendirilmesi gerekmektedir. Tüketici mahkemesi kararları erişilebilir değildir. Tüketici
şikâyetlerine ilişkin birtakım istatistiki veriler mevcuttur örneğin 2012 yılında hakem heyetleri
tarafından 440.924 şikâyet alınmıştır.
Sosyal sigorta sisteminin tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine eşit erişimden
faydalanabilmelerini sağlamasını teminen daha fazla ilerleme kaydedilmelidir. Engelliler ve
yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda ilerleme sağlanmıştır.
Daha fazla sayıda ürün güvenliği kontrolü yapılmış, ancak piyasa gözetim ve denetimi henüz
AB müktesebatıyla tam olarak uyumlaştırılmamıştır. Halk sağlığı alanında daha fazla ilerleme
vardır. Yeni Halk Sağlığı Kurumu, idari kapasitenin güçlendirilmesi bakımından ileriye yönelik
bir adımdır. Personel kapasitesinin yoğun bir şekilde arttırılması için merkezi seviyede ve


Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi: Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere uyguladıkları vergi
indirimi veya sıfırlanması gibi tek taraflı tavizleridir.
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tabanda sürdürülebilir yapılanmalara ihtiyaç vardır. Bu konudaki hazırlıklar olumlu yönde
ilerlemektedir.

10.20. Vergilendirme
Türkiye’nin katma değer vergisi mevzuatı AB müktesebatı ile kısmen uyumludur. 2009
Eylem Planı uyarınca ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu’nu 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla %50
oranında azaltmıştır. 2013’de sigaraya özel tüketim vergisi uygulanmaya başlanmıştır.
Alkollü içeceklere uygulanan özel tüketim vergisi oranı bütün ürün grupları için yılda
iki kez güncellenmektedir ama yerli ve yabancı ürünler arasındaki vergilendirme farkı
azalmamıştır. Uygulama kapasitesi ve bilgisayar ortamına geçiş konusunda, vergi denetiminin
tek çatı altında birleştirilmesi suretiyle uygulama kapasitesi daha etkin hâle getirilmiştir.
Özellikle mevzuat uyumu bakımından vergilendirme alanında, sınırlı ilerleme
kaydedilmiştir. Tütünün vergilendirilmesine ilişkin ayrımcı uygulamaların kaldırılması ve
uygulama kapasitesine yönelik adımlar atılmıştır ancak AB müktesebatı ile farklılıklar
sürmektedir. 2009 Eylem Planı uyarınca, özellikle alkollü içeceklerin vergilendirilmesi
konusunda olmak üzere, ayrımcı vergi uygulamalarının aşamalı olarak kaldırılması için daha
fazla çaba sarf edilmelidir. Genel olarak, bu fasıldaki hazırlıklar nispeten ileridir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

224

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 2013 yılı ilerleme raporunda Türkiye’nin mevcut durumu incelenmiş,
artıları ve eksileri rapor eşliğinde açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Terörle mücadele mevzuatı konusunda AB ile müktesebat uyumlu mudur?
a) Kesinlikle evet
b) Kesinlikle hayır
c) Böyle bir mevzuat çalışması yoktur.
d) Uyum çalışmaları devam etmektedir.
2) IPARD kaç ilde uygulanmaktadır?
a) Tüm illerde uygulanmaktadır.
b) 42
c) 22
d) Türkiye yükümlülüklerini
uygulanmamaktadır.

yerine

getirmediği

için

IPARD

Türkiye’de

3) Aşağıdakilerden hangi faslık müzakereye açılmamıştır?
a) Gümrük birliği
b) Şirketler hukuku
c) Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu
d) Mali kontrol
4) Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı ………’dır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) BRICK ülkeleri
b) OECD
c) OPEC
d) AB
5) Yatay havacılık anlaşması imzalanmıştır.
Doğru

( )

Yanlış ( )
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Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)d, 5) Yanlış.
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11. TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞ BİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali ilişkilere şu açılardan
bakılacaktır; adaylık öncesi dönem, katılım öncesi dönem, 2007-2013 dönemi AB mali
perspektifinde yeni katılım öncesi araç ve 2014-2020 çok yıllı mali çerçeve.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelere yapılan yardımın adı nedir? Bu kapsamda
hangi ülkelere mali yardım yapılmaktadır?
2.

Avrupa Birliği neden Birlik dışına yardım yapmaktadır?

3. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye verdiği mali desteği yorumlayınız. Sizce adaylık
öncesi ve sonrasında aldığı yardımlarda bir azalma veya artma olmuş mudur? Araştırınız.
4.

Kaç tane istatiksel bölge sınıflandırması uygulanmaktadır? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Adaylara Mali Yardım

Aday ülkelere hangi araçlarla ve
hangi konularda yardım yapıldığının
incelenmesi.

Araştırarak, Okuyarak

Türkiye’nin AB’den
Aldığı Yardımlar

AB’nin, Türkiye’ye yapmış olduğu
yardımları, neleri kapsadığının
kavranması.

Araştırarak, Okuyarak,
Tartışarak, Fikir
Yürüterek

2014-2020 Mali
Çerçeve
Karşılaştırılması

2014-2020 mali çerçevenin yeni
bileşenlerinin incelenmesi ve 20072013 mali çerçeve ile
karşılaştırılması.

Araştırarak, Okuyarak,
Tartışarak
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Anahtar Kavramlar
 İİBS: Avrupa Birliği’nde uygulanan istatiksel bölge sınıflandırmasıdır. Bölgesel
farklılıkları göstermede kullanılır.
 Younde Antlaşması: Avrupa Ekonomik Teşkilatı ile Afrika’da bulunan sömürge
ülkeleri ile yapılan ticari antlaşmadır.



IPA: Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde bulunan
ülkelere sunmuş olduğu mali yardımdır, katılım öncesi mali yardım aracı olarak bilinmektedir.
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye-AB mali iş birliğinin gelişimi adaylık öncesi dönem, katılım
öncesi dönem, 2007-2013 dönemi AB mali perspektifinde yeni katılım öncesi araç ve 20142020 Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında ana hatlarıyla ele alınacaktır.
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11. Türkiye-Avrupa Birliği Mali İş Birliği
Kuruluşundan bu yana altı genişleme geçiren Avrupa Birliği (AB)’nde, genişleme ile
birlikte bölgesel farklılıklar artmıştır (işsizlik, GSYİH vb.). Artan farklılıklarla beraber,
bölgesel politika oluşturma ihtiyacı doğmuştur. AB, bölgesel farklılıkları gösteren birtakım
göstergelerden faydalanır. Bu göstergeler, İstatistik İçin Bölge Birimleri Sınıflandırması
(İBBS) (Nomenclature of Units for Territorial Statistics-NUTS) sistemine dayanmaktadır.
İBBS’lerden yararlanılarak hem bölgesel programlar hem de teşvik programları
oluşturulmaktadır. Tablo 11.1’de AB ile ilgili temel İBBS bilgileri yer almaktadır.
Tablo 11.1: Avrupa Birliği’nde Temel İBBS Bilgileri

Bölge/Nüfus

Minimum

Maksimu
m

2007 ortalama büyüklüğü*

Bölge sayısı**

Max*

Min*

AB’nin

AB’nin

İBBS-1

3 milyon

7 milyon

İtalya
11875

Malta
409

5119

97 (Almanya 16)

İBBS-2

800 000

3 milyon

Letonya
3376

Malta
409

1832

271 (Almanya 39)

İBBS-3

150 000

800 000

G.Kıbrı
s 784

Almanya
192

381

1303(Almanya 429)

(*) 2007 için Üye Devletlerde bölgenin ortalama büyüklüğünü (1000 nüfus) gösterir.
(**) 1.1.2008’de geçerli.
Kaynak: (EUROSTAT, 2011)
İBBS-1 kapsamındaki bölgeler, son üç yılda Topluluğun GSYİH’sinin yüzde 75’inin
altında kalan geri kalmış bölgelerdir. Yapısal fonların yaklaşık yüzde 70’i İBBS-1
kapsamındaki bölgelere aktarılmaktadır. İBBS-2 bölgeleri, sosyal ve ekonomik değişim
sürecinde olan yapısal güçlük içerisindeki bölgelerdir. Yapısal fon harcamalarının yaklaşık
yüzde 11,5’i bu bölgelere aktarılmaktadır. İBBS-3 bölgelerinde ise eğitim, öğretim ve istihdam
politikalarının ve sistemlerinin modernizasyonu ele alınmaktadır. Yapısal fon harcamalarının
yaklaşık yüzde 12,5’i bu bölgelere aktarılmaktadır (DPT, 2005: 5,6).
İrlanda’nın da Birliği katılması ile birlikte, bölgesel farklılıklar daha da artmıştır. Bu
noktadan hareketle 1975 yılında AB bölgeleri içinde, en az zengin bölgelerde ekonomik
kalkınmayı teşvik etmek için “Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (The European Regional
Development Fund-ERDF)” kurulmuştur. Üye sayısı arttıkça, ERDF bölgesel dengesizliklerin
düzeltilmesi hususunda önemli bir araç hâline gelmiştir.
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2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın Birliğe katılması ile beraber, Birlik içi eşitsizlikler
iki katına çıkmıştır. Eski ve yeni üyeler arasındaki bu eşitsizliklerin giderilmesi adına 20072013 dönemi için “Yapısal Fonlar” oluşturulmuştur. Yapısal eylemler için uyum politikasının
strateji ve kaynakları üç yeni öncelik hedefinde gruplanmıştır: Uyum; Rekabet Edebilirlik ve
İstihdam; İş birliği. Bu hedefler; “ERDF, ESF (European Social Fund-Avrupa Sosyal Fonu; ilk
oluşturulan yapısal fondur) ve Uyum Fonu” finansal araçları tarafından karşılanmaktadır. Aday
ülke ile müzakere sürecinde, aday ülkenin AB ile uyumu doğrultusunda ihtiyaçları belirlenir.
Aday ülkeden, mevzuatını AB hukuku ile uyumlu hâle getirmesi beklenir ve yıllık ilerleme
raporlarında aday ülke fasıl fasıl incelemeye tabii tutulur. Aday ülke ile yürütülen bu müzakere
sürecinde, tam üyelik aslında orta vadeli bir hedeftir. Bu süreçte, adaya verilen destekler yapısal
fonlar için öncü olarak görülebilir (Reeves, 2011: 32,33).
AB mali desteklerinin kaynağını Avrupa Yatırım Bankası tarafından verilen krediler ve
AB bütçe hibeleri oluşturmaktadır (Bilici, 2010: 117). AB’nin bütçesinden yapılan bu
harcamalar beş başlık altındadır. Bunlar (Aydın, 2011):
1. Sürdürülebilir Kalkınma
- 1a. Büyüme ve istihdam için rekabet edebilirlik
- 1b. Büyüme ve istihdam için uyum
2. Doğal Kaynakların Korunması ve Yönetimi
3. Vatandaşlık, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet
4. Küresel ortak olarak AB (Dış İlişkiler) (üçüncü ülkelere yönelik yapılan ekonomik
ve insani yardımlar ile aday ülkelere sağlanılan mali yardımları içermektedir. Toplam bütçenin
yüzde 5’ini oluşturur.)
5. İdari harcamalar
Üçüncü ülkelere yönelik yapılan mali yardımlar da (i) Hibe şeklinde ise: %5-7
dolayındaki bölüm, (ii) Kredi şeklinde ise: %7-12 dolayındaki bölüm üye olmayan ülkelere
yapılır. Aday ülkelere yapılan yardım ise iki başlık altında toplanır. Bunlar: (i) IPA (Instrument
for Preaccession Assistance, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı): PHARE (Poland and
Hungary: Action for the Restructuringof the Economy-Polonya ve Macaristan’a Yönelik
Ekonominin Yeniden Yapılanması Programı), ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession-Katılım Öncesi Yapısal Politikalar Aracı), SAPARD (Special Accession
Programme for Agriculture and Rural Development-Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya Yönelik
Özel Katılım Programı), CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development
and Stabilisation-(Batı Balkanlarda -Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hirvatistan, Makedonya,
Sirbistan ve Karadağ- Yeniden Yapılanma, Kalkınma ve İstikrara Yönelik Topluluk Yardımı)
ve Türkiye Katılım Öncesi Mali Aracı’nı içerir; (ii) Screening (Tarama), Twinning
(Eşleştirme-AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulamalarının teminen idari kapasitelerin
güçlendirilmesi mekanizması), TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange
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Office-Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi) uygulamaları ise kurumsal yapılanma için
sunulur (Bilici, 2010: 138,139).
AB’nin Birlik dışına yardım yapmasının nedenleri şunlar olmuştur (Gençkol, 2003: 2931):
- Siyasi nedenler: Temel neden AB’nin siyasi bakımdan kendini mecbur hissetmesidir.
Bunun temel dayanağını, topluluğu oluşturan altı ülkenin sömürgeleri oluşturmaktadır. Bu
ülkelere olan sorumlulukları dolayısıyla, Avrupa Kalkınma Fonu’ndan Sub-Saharan Afrika
(Sahara Çölü’nün alt tarafında yer alan ülkeler)’ya yönelik mali yardımlar yapılmıştır. 1963’te
sömürge ülkelerin bağımsızlık yolunda ilerlemeleri ve SSCB tehlikesine karşı AET tedbir almış
ve bu bağlamda söz konusu ülkeler ile Younde Antlaşması imzalanmıştır.
- Ticari nedenler: Birinci neden; AET’yi kuran ülkeler sömürge ülkeler ile ilişkileri
sıcak tutmayı istemiş ve bu nedenle söz konusu ülkelere birtakım ticari ayrıcalıklar vermiştir.
İkinci neden; gelişmiş ülkelerin dünya piyasasındaki konumlarını korumak istemesi olmuştur.
Bu bağlamda, az gelişmiş ülkeler ile iş bölümüne (emek-sermaye ilişkisi) dayanan anlaşmalar
yapılmıştır.
- Barış ve İstikrar: Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkeler ile barış ve istikrar
kurma çabaları.
Dış yardımlar şu tarihi sıraya göre ilerlemiştir (Gençkol, 2003: 31-34):
Younde Antlaşması-I (imza tarihi 1963-23 Sömürge Afrika ülkesi ile) ve Younde
Antlaşması-II (imza tarihi 1969-Antlaşma karşılıklı birtakım imtiyazlara dayanır. Sömürge
ülkeleri ticari imtiyazların yanı sıra teknik ve mali yardımlardan faydalanacak, AET ise
mallarını bu ülkelere serbest olarak sokabilecektir)
Gıda Yardımı Antlaşmasını (imza tarihi 1967-Mali yardımların temelini oluşturan ilk
hukuki metinlerdir. Antlaşmaya göre; OTP’nin uygulanması sonucu oluşan tarım ürün
fazlasının, gıda yardımı şeklinde fakir bölgelere dağıtılması esasına dayanır)
1990’larda Merkezi Doğu Avrupa Ülkeleri ve Yeni Bağımsız devletlere yapılan
yardımlarda artış yaşanmış, ayrıca 1996-97 yılları arasında AT’nin toplam dış yardımı 1,3
milyar dolara ulaşmıştır.
Orta Doğu ve Güney Avrupa Ülkelerine yönelik yardımlar, 1970 ve 1980’lerde yüzde
6’nın altında seyir izlerken; 1996-97 yılları arasında yüzde 14’e yükselmiştir (974 milyon
dolar).
Asya Bölgesi’ne yapılan yardımlar yüzde 12 (838 milyon dolar) olmuştur.
1976’da başlatılan yardımlar 1996-97 yılları arasında Latin Amerika’ya yüzde 10 (680
milyon dolar) olmuştur.
Kuzey Afrika’ya yüzde 6 (386 milyon dolar) olmuştur.
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Okyanusya’ya ise yüzde 1 (70 milyon dolar) olmuştur.
AB’nin üye olmayan ülkelere yönelik yaptığı yardımlar tabloda yer almaktadır:
Tablo 11.2: Üye Olmayan Ülkelere Yönelik Mali Yardımlar (2014)
2014 Bütçesi
Araç

Euro milyon

%

IPA (Instrument for Pre-accession assistance - Katılım
Öncesi Yardım Aracı)

1578,4

19,0

ENI (European Neighbourhood Instrument - Avrupa
Komşuluk Politikası Aracı)

2192,2

26,3

DCI (Development Cooperation Instrument - Kalkınma
İşbirliği Aracı)

2341,0

28,1

PI (Partnership Instrument - Ortaklık Aracı)

118,9

1,4

EIDHR (European Instrument for Democracy and Human
Rights - Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı)

184,2

2,2

IfS (Instrument for Stability - İstikrar Aracı)

318,2

3,8

İnsani Yardım

920,3

11,1

CFSP (Common Foreign and Security Policy - Ortak
Dışişleri ve Güvenlik Politikası)

314,5

3,8

Diğer Eylem ve Programlar

357,3

4,3

8325,0

100

Toplam

Kaynak: (EC, 2013: 21)
Tablo 11.2’de görüldüğü üzere en fazla yardım, kalkınma iş birliği ile Avrupa komşuluk
politikasına tahsis edilmiştir.

11.1. Adaylık Öncesi Dönem
31 Mayıs 1959’da Türkiye Topluluğa ilk başvurusunda bulunmuş, 1963 de ortaklık
antlaşması imzalanmıştır. Yürütülen mali iş birliği aşağıdaki Tablo 11.3.de özetlenmiştir:
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1.1.1981- Aralık 1999 Helsinki Zirvesi

Yunanistanın üyeliğine kadarki dönem (1.1.1981)

Tablo 11.3: Türkiye-AB Mali İş Birliğinin Gelişimi
1. Mali
Protokol
(1964-1969)

175 milyon
Euro kredi
(Avrupa
komisyonu
Kredisi,
genel bütçe
garantisi)

2. Mali
Protokol
(1971-1977)

220 milyon
Euro kredi (195
milyon Euro
Kredi genel
bütçe, 25
milyon Euro
AYB
özkaynaklardan
)

4. Mali
Protokol
(1982-1986)

İdari iş birliği
(1993)

600 milyon
Euro
(alınamamış,
rafa
kaldırılmış)

3 milyon Euro
hibe

Tamamlayıcı
protokol
(1971-1977)

47 milyon Euro
kredi (genel bütçe)

Topluluk
deklerasyonu
(6 Mart 1995 TRAT Ortaklık
Konsey Kararı
Eki)
2.5-3 milyar ECU
taahhüt edilmiş ama
bir kısmı verilmiştir:
* idari iş birliği
konuları için 6
milyon hibe,
*Yenileştirilmiş
Akdeniz politikası
çerçevesinde 339.5
milyon ECU kredi,
* MEDA-I
kredilerinden 220
milyon ECU,
* MEDA-II
fonlarından hibe
olarak 375 milyon
ECU

3. Mali
Protokol
(1979-1981)

310 milyon
Euro kredi
(220 milyon
Euro genel
bütçe, 90
milyon Euro
AYB öz
kaynaklardan)

Özel
İşbirliği
Fonu
(1980)

Toplam

75
milyon
Euro

827
milyon
Euro
(75
milyon
Euro
hibe,
kalanı
kredi)

Toplam

920.5
milyon
Euro
(381
milyon
Euro
hibe,
539.5
milyon
Euro
kredi)
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Kaynak: (Bilici, 2010:143,144’den yararlanılarak düzenlenmiştir)
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Tablo 11.3’ten de görüldüğü gibi, Türkiye-AB mali iş birliği, Gümrük Birliği’nin
tamamlanmasına kadar olan dönemde (1964-1996) Mali Protokoller çerçevesince
yürütülmüştür. 1996-1999 dönemleri arasında ise hibe yardımlar, Bütçe Kaynaklı Yardım,
MEDA, İdari İşbirliği Fonu gibi başlıklar altında toplanmıştır.

11.2. Katılım Öncesi Dönem
Katılım öncesi finansmanın amacı, aday ülkeleri üyeliğe hazırlamaktır. Bu noktadan
hareketle aslında, AB üyelerinin yıllarca uygulamış olduğu ve AB’yi daha iyi bir yaşam
standardına ulaştıran ulusal kamu politikalarını oluşturmalarında aday ülkelere yardımcı olunur
(ABTD, 2011a). Tablo 11.4’te Helsinki Zirvesi sonrası mali yardımlar yer almaktadır:

240

Tablo 11.4: Helsinki Zirvesi Sonrası Mali Yardımlar
2000-2006
Hibe şeklinde

Kredi şeklinde:
Altyapı finansmanı
ve KOBİ destekleri
için kullanılır:
örneğin Ankaraİstanbul hızlı tren
projesine 120 milyon
euro, Boğaz tüp geçiş
projesine 400 milyon
euro, Bursa otomotiv
yan sanayi üretimi
yapan bir işletmeye 5
milyon dolar vb.

Diğer programlar
(TAIEX dışındaki
programların
finansmanı aday ülke
tarafından karşılanır.)

2007-2009

2010-2013

1.602 milyon
euro

3.270 milyon
euro

1965-2009

1965-1996

2000-2007

AYB’e
göre 10.9
milyar euro

1 milyar euro
civarı

Yarısı özel
yarısı kamu
sektörü için 7
milyar euro

1.743
milyon
euro

Eğitim ve
Gençlik
programları
TAIEX
Twinning
(Sokrates:
(aday
(üye ülke
Erasmus,
ülkenin
uzmanı, aday
Comenius,
kurumsal
ülkedeki ilgili
Lingua;
yapılanması kişiyi eğitmesi
Leonardo da
için)
için)
Vinci; Youth
Gençlik
Programları)

Bilim ve
teknoloji
geliştirme
programları
(Türkiye’nin 6.
Çerçeve
programına 250
milyon euro; 7.
Çerçeve
programına 454
milyon euro
ödemiştir.)

Şirketlere
yönelik
programlar,
bilgi toplumu,
vergi ve
gümrük
alanında,
adalet ve
içişleri
alanında da
programlar
Türkiye’nin
kullanımına
açılmıştır.

Kaynak: (Bilici, 2010: 144-152’den yararlanılarak düzenlenmiştir.)
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Grafik 11.1: AB’nin Türkiye’ye Mali Desteği

Kaynak: (Avrupa, 2011: 3)
AB’nin Türkiye’ye verdiği destekte temel amaç, fasıllarda reform yapma, hukuki
uyumu sağlama çabalarının desteklenmesi ve Türkiye’yi üyelik öncesi tüm yükümlülükleri
üstlenmeye hazırlı olmasını sağlamaktır (Avrupa, 2011:3).
Türkiye, 2007’den beri Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’ndan
yararlanmaktadır. Dış yardım ve iç politika arasında köprü görevi kuran IPA’nın amaçları şu
şekilde sıralanmaktadır (ABTD, 2011b):
- Türkiye’yi adaylık teklifinde destekleme (gerekli sosyal, ekonomik ve politik
reformlar dâhilinde),
- Yapısal yönetimlerin hazırlığı için yardım tedariği,
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- Türkiye’yi çok yıllı plan için hazırlama,
- Türkiye’yi AB fonlarının sağlam finansal yönetimi için destekleme.
Yapılan bir çalışmaya göre IPA fonlarının bir etki oluşturabilmesi için, belirli sayıdaki
operasyon programları (mevcut operasyon programları ulaşım, çevre ve KOBİ desteği üzerinde
yoğunlaşmaktadır) üzerinde yoğunlaşma olmalıdır. Türkiye’deki bölgesel farklılıkların
azaltılması için Türk tarafından da Türk fonunun akması yönünde öneri getirilmiştir (Reeves,
2011: 38).

11.3. 2007-2013 Dönemi AB Mali Perspektifinde Yeni Katılım Öncesi
Araç
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA - Instrument for Pre-Accession) Avrupa
Komisyonun 2007-2013 dönemi için Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde bulunan ülkelere
sunmuş olduğu mali yardımdır. IPA'nın amacı kurumsal kapasite, sınır ötesi iş birliği, ekonomik
ve sosyal kalkınma ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek için tek çatı altında sunulan yardımların
etkinliğini ve uyumunu sağlamaktır. Katılım öncesi sunulan destek, aday ülkeler ve potansiyel
aday ülkelere özgü özellikler ve içinde bulundukları durum dikkate alınarak istikrar ve ortaklık
sürecini desteklemektedir. Bu araçtan faydalanan ülkeler iki grupta toplanır: aday ülkeler ve
potansiyel aday ülkeler (EU, 2011).
IPA, beş tane bileşenden oluşmaktadır. Bunlar (DTM, 2011; EU, 2011):
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Tablo 11.5: Helsinki Zirvesi Sonrası Mali Yardımlar

Sadece aday ülke yararlanır.

Bütün taraf ülkeler yararlanır.

Başlık

Amaç

Yetkili Birim

Kullanılan Fon

1) Kurumsal
Kapasite
Geliştirme
(Institution
Building)

Mevzuat uyumu, kamu
yönetimi reformu, adalet
ve içişleri reformu, sivil
toplumun geliştirilmesi,
mali kontrol, çevre
politikaları, eğitim reformu

2) Bölgesel ve
Sınır Ötesi İşbirliği
(Regional and
Cross Border
Cooperation)

Sınır ötesi iş birliği,
uluslararası ve
bölgelerarası iş birliği

ABGS
Koordinatörlüğünde
Operasyonel Program
hazırlanmaktadır.

3) Bölgesel
Kalkınma
(Regional
Development)

Çevre, Ulaştırma, Bölgesel
Rekabet Edebilirlik

Operasyonel
Programları sırasıyla
Çevre Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı,
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı
koordinatörlüğünde
hazırlanmaktadır.

ERDF ve Uyum
fonu

4) İnsan
Kaynaklarının
Gelişimi (Human
Resources
Development)

İstihdamın arttırılması,
istihdam kalitesinin
arttırılması, sosyal
dışlanmayla mücadele,
mesleki eğitim

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Koordinatörlüğünde
Operasyonel Program
hazırlanmaktadır.

Uyum fonu ve ESF
(Avrupa Sosyal
Fonu)

5) Kırsal Kalkınma
(Rural
Development)

Tarımsal işletmelere
destek, tarımsal
mamullerinin işlenmesi ve
pazarlanması, ekonomik
faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi ve üretici
birliklerine teknik destek

Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı
Koordinatörlüğünde
Operasyonel Program
hazırlanmaktadır.

EAFRD (European
Agricultural Fund
for Rural
DevelopmentKırsal Kalkınma
için AvrupaTarım
Fonu)

ABGS
Koordinatörlüğünde
Operasyonel Program
hazırlanmaktadır.

IPA’nın, her bir bileşeni Operasyonel Programlar aracılığıyla yönetileceği
görülmektedir. Bu Operasyonel Programlar ilgili Bakanlıklar tarafından koordine edilecektir.
Ayrıca “2007-2013 IPA Mali Yardım Dönemi” çerçevesinde AB tarafından yapılacak tüm
yardımların koordinatörlüğü, ABGS ve DPT aracılığıyla yürütülecektir (DTM, 2011). Bu beş
bileşenin ülkelere ve yıllara göre dağılımı Tablo 11.6’da gösterilmektedir:
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Tablo 11.6: Çok Yıllı Mali Çerçevesi: Katılım Öncesi Mali Yardım Destek Dağılımı: 20112013 Ülke ve Bileşenlere Göre (Revised Multi-Annual Indicative Financial Framework:
Breakdown of the Instrument for Pre-Accession Assistance envelope for 2011-2013 into
allocations by country and component)
Bileşen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hırvatistan
Toplam

141,22
7,000

146,00
0,000

151,20
0,000

153,58
4,594

156,52
8,286

159,67
0,852

162,91
2,269

1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme (Institution Building)

49,611,
775

45,374,
274

45,601,
430

39,483,
458

39,959 40,872,
,128
310

38,513
,885

2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği (Regional and Cross
Border Cooperation)

9,688,2
25

14,725,
726

15,898,
570

15,601,
136

15,869 16,142,
,158
542

16,698
,384

3) Bölgesel Kalkınma (Regional
Development)

45,050,
000

47,600,
000

49,700,
000

56,800,
000

58,200 59,348,
,000
000

62,000
,000

4) İnsan Kaynaklarının Gelişimi
(Human Resources
Development)

11,377,
000

12,700,
000

14,200,
000

15,700,
000

16,000 16,040,
,000
000

18,000
,000

5) Kırsal Kalkınma (Rural
Development)

25,500,
000

25,600,
000

25,800,
000

26,000,
000

26,500 27,268,
,000
000

27,700
,000

Makedonya
58,500,
000

70,200,
000

81,782,
001

91,684,
594

98,028
,286

105,07
0,852

117,21
2,269

1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme

41,641,
613

41,122,
001

39,310,
500

36,917,
068

28,803 28,207,
,410
479

27,941
,228

2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği

4,158,3
87

4,077,9
99

4,371,5
01

4,467,5
26

5,124,
876

5,183,3
73

5,243,
041

3) Bölgesel Kalkınma

7,400,0
00

12,300,
000

20,800,
000

29,400,
000

39,300 42,300,
,000
000

51,800
,000

4) İnsan Kaynaklarının Gelişimi

3,200,0
00

6,000,0
00

7,100,0
00

8,400,0
00

8,800,
000

10,380,
000

11,200
,000

5) Kırsal Kalkınma

2,100,0
00

6,700,0
00

10,200,
000

12,500,
000

16,000 19,000,
,000
000

21,028
,000

Toplam
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İzlanda
Toplam
1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme

10,000 12,000,
,000
000

6,000,
000

10,000 12,000,
,000
000

6,000,
000

Türkiye
497,20
0,000

538,70
0,006

566,40
0,000

653,70
0,000

781,90
0,000

899,50
0,000

935,50
0,000

1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme

256,70
2,720

256,12
5,297

239,55
0,810

217,80
9,826

228,62
0,919

233,90
0,336

238,32
5,843

2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği

2,097,2
80

2,874,7
09

3,049,1
90

3,090,1
74

9,779,
081

9,974,6
64

10,174
,157

3) Bölgesel Kalkınma

167,50
0,000

173,80
0,000

182,70
0,000

238,10
0,000

293,40
0,000

367,80
5,000

378,00
0,000

4) İnsan Kaynaklarının Gelişimi

50,200,
000

52,900,
000

55,600,
000

63,400,
000

77,600 89,930,
,000
000

96,000
,000

5) Kırsal Kalkınma

20,700,
000

53,000,
000

85,500,
000

131,30
0,000

172,50
0,000

197,89
0,000

213,00
0,000

Toplam

Arnavutluk
61,000,
000

73,820,
000

81,182,
921

94,173,
173

94,428 96,270,
,286
852

98,112
,269

1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme

54,318,
790

65,237,
756*

71,360,
000

84,200,
000**

84,301 85,987,
,650
683

87,446
,037

2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği

6,681,2
10

8,582,2
44

9,822,9
21

9,973,1
73

10,126 10,283,
,636
169

10,666
,232

Toplam

Bosna-Hersek
62,100,
000

74,800,
000

89,107,
746

105,38
4,594

107,42
8,286

109,47
0,852

111,81
2,269

1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme

58,136,
394

69,854,
783

83,900,
000

100,68
8,099

102,68
1,861

104,67
3,499

106,87
0,228

2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği

3,963,6
06

4,945,2
17

5,207,7
46

4,696,4
95

4,746,
425

4,797,3
53

4,942,
041

Toplam
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Karadağ
31,400,
000

32,600,
000

34,500,
000

33,521,
513

34,153 34,785,
,943
022

35,414
,722

1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme

27,490,
504

28,112,
552

29,832,
179***

29,838,
823

29,843 30,446,
,599
471

30,996
,035

2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği

3,909,4
96

4,487,4
48

4,667,8
21

3,682,6
90

4,310,
344

4,338,5
51

4,418,
687

Toplam

Sırbistan
189,70
0,000

190,90
0,000

194,80
0,000

197,95
8,432

201,87
9,600

205,89
9,192

214,73
1,699

1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme

181,49
6,352

179,44
1,314

182,55
1,643

186,20
6,679

189,95
6,810

193,80
1,948

203,10
1,005

2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği

8,203,6
48

11,458,
686

12,248,
357

11,751,
753

11,922 12,097,
,790
244

11,630
,694

Toplam

Kosova
Toplam
1) Kurumsal Kapasite
Geliştirme
2) Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği

68,300,
000

184,70
0,000

106,10
0,000

67,300,
000

68,700 70,000,
,000
000

73,700
,000

68,300,
000

184,70
0,000

106,10
0,000

66,100,
000

65,828 67,070,
,286
852

70,712
,269

0

0

0

1,200,0
00

2,871,
714

2,929,1
48

2,987,
731

1,397,3
06,900

1,553,
1,692,6
046,68
67,622
7

1,755,
395,49
7

Toplam Ülke Programları
1,109,4
27,000

1,311,7
20,006

1,305,0
72,668

Rakamlar: Euro (cari fiyatlarla)
Kaynak: European Commission (EC) (2010),
“Communication From The Commission
To The European Parliament And The Council: Instrument For Pre-Accession Assistance
(IPA) Revised Multi-Annual İndicative Financial Framework For 2011-2013”,
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/revised_miff_20112013_en.pdf , 10 Kasim 2010, 1-12, s.7,8,9,10’dan derlenerek hazırlanmıştır.
* Önceki programlardan gelen 3.120.000 € ek ödeme dâhil
** Önceki programlardan gelen 1.500.000 € ek ödeme dâhil
*** Önceki programlardan gelen 1.200.000 € ek ödeme dâhil
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11.4. 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçeve
2014 ile 2020 arası için düzenlenen bu yeni çok yıllı mali çerçeve Avrupa 2020 stratejisi
ile de uyum arzetmektedir. Bu yeni stratejiye uygun olarak başlıklarda değişmiştir. Tablo
11.7’de getirilen değişiklikler yer almaktadır.
Tablo 11.7: 2014-2020 ile 2007-2013 Mali Çerçeve Karşılaştırılması
2014-2020 Mali Çerçevesi (milyon €)
Başlık

2007-2013 Mali Çerçevesi (milyon €)

Toplam Destek

Başlık

Toplam Destek

Akıllı ve Kapsayıcı
Büyüme

490 908

Sürdürülebilir Büyüme

382 139

Sürdürülebilir
Büyüme: Doğal
Kaynaklar

382 927

Doğal Kaynakların
Korunması ve
Yönetimi

371 344

Güvenlik ve
Vatandaşlık

18 535

Küresel Avrupa

70 000

Küresel Partner Olarak
AB

49 463

İdari Harcamalar

62 629

İdari Harcamalar

49 800

Toplam

864 316

Toplam

Vatandaşlık, Özgürlük,

1 025 000

Güvenlik ve Adalet

10 770

Kaynak: (ABGS, 2014)
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Tablodan görüldüğü gibi en fazla payı akıllı ve kapsayıcı büyüme almaktadır. Toplam
miktar 1025000 milyon € olup, AB GSYİH’nın %1’ini oluşturmaktadır. 2007-2013 mali
çerçeve ile kıyaslandığında ise %3.16’lık bir artış olduğu görülmektedir. 2014-2020 döneminde
tanımlanan başlık içerikleri ise şunlardır (Güvenç, 2013: 262,263):
- Akıllı ve kapsayıcı büyüme: Büyüme ve istihdam, AR&GE, KOBİ destekleri, eğitim,
rekabet edebilirlik, gençlik ve spor programları, nükleer güvenlik, sosyal kalkınma, mesleki
eğitim, gümrük, fiscalis ve sahtecilikle mücadele, enerji, ulaştırma, Avrupayı Birleştirme
Mekanizması (CEF- Connecting Europe Facility), ekonomik, bölgesel ve sosyal uyum
programları
- Sürdürülebilir büyüme: Doğal kaynaklar, ortak tarım politikasındaki harcamalar ve
doğrudan ödemeler, kırsal kalkınma, çevre ve iklim değişikliği ile mücadele.
- Güvenlik ve vatandaşlık: İç güvenlik, göç yönetimi, bilgi iletişim sistemleri, adalet,
vatandaşlık, temel haklar, gıda güvenliği, kamu sağlığı, tüketici koruma.
- Küresel Avrupa: Katılım öncesi yardım aracı (IPA – Instrument of Pre Accession),
Avrupa komşuluk politikası, istikrar, güvenlik, nükleer güvenlik iş birliği aracı, garanti fonu ve
dış eylemlere yönelik harcama.
- İdari harcamalar: Avrupa Birliği kurumlarına tahsis edilen harcamalardır.
IPA 2007-2013 uygulaması hâlen devam etmektedir (EC, 2014).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’nin ve diğer aday ülkelerin katılım öncesi aldıkları mali yardımlar,
bu kapsamda kullanılan araçlar ve 2014-2020 Mali Çerçeve’si mukayeseli olarak incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği bütçesinden yapılan mali harcamaların
sebeplerinden biri değildir?
a) Teknoloji transferi ve gümrük tarifelerinin düzenlenmesi amaçlı
b) Sürdürülebilir kalkınma amaçlı (Büyüme İstihdam için)
c) Doğal kaynakların korunması ve yönetimi amaçlı
d) Vatandaşlık, özgürlük, güvenlik ve adalet amaçlı
e) Üçüncü dünya ülkeleri ve aday ülkelere yapılan hibe ve yardım amaçlı
2) Aşağıdakilerden hangisi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın amaçlarından
biri değildir?
a) Türkiye’yi adaylık teklifinde destekleme
b) Yapısal yönetimlerin hazırlığı için yardım tedariki
c) Türkiye’yi çok yıllı plan için hazırlama
d) Türkiye’yi Avrupa Birliği fonlarının sağlam finansal yönetimi için destekleme
e) Teknolojik destekle Avrupa Birliği entegrasyon sürecini kolaylaştırmak
3) Avrupa Birliği katılım sürecini incelediğimizde Türkiye’ye yapılan mali yardımların
Gümrük Birliği sürecinde düzenli olarak artarken, 2000 sonrası dönemde azalarak bittiği
gözlemlenmektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Avrupa Birliği’nde artan farklılıklar ile birlikte bölgesel politika oluşturma ihtiyacı
doğmuştur. Bu farklılıkları gösteren birtakım göstergelerden yararlanılır, bu göstergeler NUTS
sistemine dayanmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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5) Avrupa Birliği katılım öncesi ………………. amacı, aday ülkeleri üyeliğe
hazırlamaktır. Bu sayede, Avrupa Birliği’ni daha iyi bir yaşam standardına ulaştıran
.………………… oluşturulmasında aday ülkelere yardımcı olunur.
Yukarıdaki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangileri gelmelidir?
a) askeri yardımın - sosyal güvenliğin
b) teknolojik yardımın - teknolojik gelişmişliğin
c) finansmanın - ulusal kamu politikalarının
d) kültürel yardımın - kültürel birliğin
e) mali yardımın - yüksek rekabet piyasalarının

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)Yanlış, 4)Doğru, 5)c
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12. TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI VE
AJANSLAR

255

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkiye’nin katıldığı Topluluk programları ve ajanslar incelenerek bu kapsamında öne
çıkan Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı izleme merkezi
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Topluluk programlarının ve ajanslarının amaçları nelerdir?

2.

Türkiye’nin katıldığı Topluluk programları nelerdir?

3. Türkiye’nin dâhil olduğu Topluluk ajansları nelerdir? Kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Topluluk
Programları

Üye devletler arasında farklı alanlarda iş
birliğini teşvik ettiğini öğrenir.

Okuyarak, Araştırarak

Topluluk Ajansları

Ortak politikalar çerçevesinde
karşılaşılan sorunlara farklı yöntemlerle
çözüm arayan birimler olduğunu öğrenir.

Okuyarak, Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Avrupa Çevre Ajansı: Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını koordine etme gibi
amaç ve görevleri bulunmaktadır.
 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi: Avrupa
uyuşturucu sorunlarına olgusal bir bakış sunarak uyuşturucu tartışmasını desteklemektedir.
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Giriş
Aday ülkelerin Avrupa Birliği’nin politika ve araçlarına aşina olması ve iş birliğinin
güçlendirilmesi amacıyla, Avrupa Topluluğu programları ve ajansları katılım öncesi
açılmaktadır. Program ve ajanslar, özellikle komşuluk politikası çerçevesinde Avrupa Birliği
ve üçüncü ülkeler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, Türkiye’nin dâhil olduğu Topluluk programları ve ajanslar incelenmiştir.
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12. Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları ve Ajanslar
Birkaç yıllık dönemler için Avrupa Topluluğu tarafından kabul edilen entegre edilmiş
eylemlerdir. Amaç, Avrupa Birliği (AB) Üyesi Devletler arasında farklı alanlarda iş birliğini
teşvik etmektir. AB genel bütçesinden finanse edilmektedir. Ayrıca, Birlik dışı ülkelere de
uygulanan programlar mevcuttur. İlk Topluluk Programı EURATOM olup; amacı, hızlı
kalkınma ve nükleer sanayi büyümesine uygun şartlar oluşturarak üye devletlerin yaşam
kalitesini ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini artırmaktır (Tanrıtanır, 2002: 1,2). Birlik üyelerinin
de yararlanamadığı programlar bulunmaktadır. Örneğin; MEDA (Mediterranean Economic
Development Area-Akdeniz Ekonomik Kalkınma Alanı Programı), PHARE (Poland/Hungary,
Aid for Restructuring Economies-Polonya ve Macaristan için Ekonominin Yeniden
Yapılandırılması -bugün program Orta ve Doğu Avrupa’nın on ülkesini “Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Slovakya, Slovenya ve
Romanya”yı kapsamaktadır-), TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of
Independent States-Bağımsız Devletler Topluluğu ve Moğolistan için Teknik Destek),
TEMPUS (Trans-European Mobility Programme for University Studies-Üniversite Öğrencileri
Dolaşım Programı) gibi.
Komşuluk politikası çerçevesinde: Program ve ajanslar komşuluk politikası
çerçevesinde de AB ve üçüncü ülkeler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesi amacıyla
kullanılmaktadır. Katılım ile üçüncü ülkelerin kurumları, reform süreçleri kuvvetlenir,
mevzuat, normları ve standartlarının Avrupa mevzuatı ve uygulamaları ile uyum konusunda
onlara yardımcı olur. Başlıca programlar: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı
(Competitiveness and Innovation Framework Programme-CIP); Gümrük 2013 (Customs
2013); Tek Avrupa Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları (Single European Sky
ATM Research-SESAR); Sağlık 2008-2013 (Together for Health: A Strategic Approach for the
EU 2008-2013); Tüketici Politikası (2007-2013); Hercule-II; Temel Hak ve Adalet; terörizm
yönetiminin önlenmesi, hazırlığı ve sonucu; suçla mücadele ve tedbir; Marco Polo (yük
taşımacılığını, karayolu taşımacılığından denizyolu, demiryolu ve iç su taşımacılığına
yönlendiren projeler için Avrupa Birliği'nin finansman sağlayan program); e-Devlet
Hizmetlerinin İdareleri, İş Dünyası ve Vatandaşlarla Birlikte İşler Sunumu (Interoperable
Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and
Citizens-IDABC); sivil savunma; Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitim; Kültür; Medya 2007;
Gençlik Eylemi; Araştırma için 7. Çerçeve Programı; 2008 İstatistikleri; Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu (European Regional Development Fund-ERDF) altında sınır ötesi, uluslararası
ve bölgeler arası iş birliği eylemleri (EU, 2011).
Aday ülkeler açısından: Avrupa Topluluğu programlarının ve ajanslarının katılım
öncesi açılmasındaki amaç, ülkelerin AB politika ve araçlarına aşina olunmasını sağlamak,



Türkiye’nin Avrupa Komşuluk Politikası konusunda Türkiye ile ilgili anlaşma: Framework Agreement
between the European Community and the Republic of Turkey on the general principles for the participation of
the Republic of Turkey in Community programmes [Official Journal L 61 of 2.3.2003].
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ayrıca iş birliğini kuvvetlendirmektir (EC, 2011a). Aslında düzenlenen programlar adaylar için
birçok AB politikasını ön giriş mahiyetinde bir çeşit anahtar konumundadır.
Programların özellikleri: Farklı ülkelerden ortaklar ile iş birliğinin geliştirilmesi;
belirli alanlara has konu bazlı programlar olması; yatırım içermeyen projelerin desteklenmesi
şeklinde sıralanabilir (ABGS, 2011a).
Topluluk nezdinde ilk ajanslar ise 1970’li yıllarda kurulmuştur. Bunlar: Yaşam ve
Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi için Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi ve
Avrupa Vakfı’dır.

12.1. Türkiye’nin Katıldığı Topluluk Programları
AB’nin üye ülkeler ve birliğe yakın olan ülkelere (Balkan ülkeleri gibi) açmış olduğu
progamlar bulunmaktadır. Türkiye örneğinde de görüldüğü gibi, aday ülkelere açılmış olan bu
programlarda katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir: (i) öncelikle Avrupa Komisyonu
ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Topluluk Programına katılım için niyet beyan eder. (ii) ABGS,
programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Topluluk Programı’na katılımı
koordine eder**. (iii) İlgili programa katılım için zaruri olan altyapı oluşturulur. (iv) AB ve
Türkiye arasında Mutabakat Zaptı imzalanır. (v) Bakanlar Kurulu Kararı’na göre katılım
onaylanır ve Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla da süreç başlar.
Tablo 12.1.de Türkiye’nin dâhil olduğu programlar yer almaktadır (EC, 2011b; EC,
2011c; Akses, 2010: 6,7; EC, 2011d; EC, 2011e; EC, 2011f; EC, 2011g; Özsöz, 2010: 8; EC,
2011h; ABGS, 2011b).

“9 Temmuz 2009 tarih 5916 sayılı Kanun 6. madde gereğince, ABGS Topluluk Program ve Ajanslarına
katılım veya katılımın sonlandırılması hususunun ilgili kurumların taleplerinin alınmasını takiben
değerlendirilmesine, katılım veya katılımın sonlandırılması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesine ve
katılım sağlanan program ve ajansların yürütülme süreçlerinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve
etkinleştirilmesine yönelik faaliyetleri koordine eder” (ABGS, 2011a).
**
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Tablo 12.1: Türkiye’nin Dâhil Olduğu Topluluk Programları
Amaç

Sorumlu
Birim

1.

İç pazarın vergilendirme sisteminin ülkelerarası iş
birliğini güçlendirme ve düzenli olarak işlemesini
sağlama ve iyileştirme.
Program bütün üye ülkelere; aday ve potansiyel aday
ülkelere açıktır.

Maliye
Bakanlığı

2.

İç pazarın gümrük alanında etkin işlemesi ve bu
bağlamda üye ülkelerin çabalarının desteklenmesi,
AB içinde ve dış sınırında güvenlik ve emniyetin
sağlanması,
AB ve üye ülkeler nezdinde finansal ve iktisadi
çıkarların korunması ve dolandırıcılıkla mücadele,
AB gümrük sisteminin geliştirilmesi ve
modernizasyonu ile Avrupa iş dünyasının rekabetini
arttırma.
Program 2008-2013 Dönemini kapsamaktadır.

Gümrük
Müsteşarlığ
ı

Avrupa’yı hem bilimsel hem de teknolojik anlamda
güçlendirme,
Çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme
projelerini destekleme,
Ülkelerarası iş birliğini arttırma, KOBİ’lerin
gelişmesi ve istihdama yönelik yapılan araştırmalarla
ilgili girişimleri tek çatı altında toplama,
ARGE, ARGE altyapıları ve araştırmacı destekleme.

TÜBİTAK

Programın Adı
Fiscalis 2013
Programı

Gümrük 2013
Programı

3.

Araştırma ve
Teknolojik Gelişme
Alanında Yedinci
Çerçeve Programı

Hayatboyu
Öğrenme Programı
4.

Eğitim ve öğretim alanında yaşam boyu öğrenmeyi
desteklemek ve sağlamlaştırma,
Eğitim ve Öğretim 2020 Stratejisi.

Gençlik Programı
5.

15-28 bazı durumlarda 13-30 yaş aralığını kapsar.
2007-2013 Dönemini kapsamaktadır.
Amaçları arasında; genç Avrupalılar arasında aktif
vatandaşlığı, dayanışmayı ve hoşgörüyü yayma ve
Birliğin geleceğini şekillendirmede onları dahil etme
bulunmaktadır.

AB Eğitim
ve Gençlik
Programları
Merkezi
Başkanlığı
AB Eğitim
ve Gençlik
Programları
Merkezi
Başkanlığı
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Kültür Programı

2007-2013 Dönemini kapsamaktadır.
Kültür sektöründe çalışanların sınır ötesi
hareketliliğini teşvik etmek; kültürel ve sanatsal
üretiminin uluslararası dolaşımını teşvik etmek;
kültürlerarası diyaloğu teşvik etme.

6.

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı

7.

2007-2013 Dönemini kapsamaktadır.
Ana hedefi küçük ve orta ölçekli işletmelerdir
(KOBİ). Diğer hedefleri:
Yenilik faaliyetlerini (eko-yenilik de dahil olmak
üzere) destekleme,
Finansmana daha iyi erişim sağlama,
Bölgelerde iş destek hizmetleri sunma,
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kullanımı
teşvik etme,
ICT veya sürdürülebilir enerji gibi işletmelerin kendi
alanlarında rekabet gücüne yenilikçi kapasitesine
katkıda bulunmaktır.

Sanayi ve
Ticaret
Bakanlığı
ile DPT
Müsteşarlığ
ı

8.

Progress Programı

2007-2013 Dönemini kapsamaktadır.
Amacı, Sosyal gündem ve Lizbon süreci çerçevesinde
AB’nin sosyal politika ve amaçlarının gerçekleşmesi
için gerekli mali desteğin sağlanmasıdır.
AB, bütçeyi beş alanda değişim ve modernizasyon
için bir katalizör gibi kullanır. Bunlar: İstihdam,
Sosyal içerme ve koruma, Çalışma koşulları,
Ayrımcılık, Toplumsal cinsiyet eşitliği.

Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı

9.

2007-2019 Yılları
İçin Avrupa Kültür
Başkentleri Eylemi

Amacı: Avrupa kültürünü koruma, Avrupa kimliğini
güçlendirme.

Rekabet Edebilirlik
ve Yenilik
Programı
(Girişimcilik ve Bilgi
Toplumu) (CIP)

12.2. Türkiye’nin Katıldığı Avrupa Topluluğu Ajansları
Ajanslar, ortak politikalar çerçevesinde karşılaşılan sorunlara farklı yöntemlerle çözüm
arayan ve Birliğin faaliyetlerine âdemimerkeziyetçi bir yaklaşım getirir. AB hukukunda ise
ajanslar, tüzel kişi sayılır. Birlik ajanslarının tamamı maddeleştirilecek olunursa (İKV, 2014):
Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (Agency for the Cooperation of Energy
Regulators - ACER) (Kurulum aşamasında)
Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (Community Fisheries Control Agency - CFCA)
Avrupa Topluluğu Bitki Çeşitliliği Ofisi (Community Plant Variety Office - CPVO)
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Avrupa İşyerinde Güvenlik ve Sağlık Ajansı (European Agency for Safety and Health
at Work - EU-OSHA)
Dış Sınırlarda Operasyonel İşbirliğinin Yürütülmesi İçin Avrupa Ajansı (European
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders - FRONTEX)
Avrupa Mülteci Destek Ofisi (European Asylum Support Office - EASO) (Kurulum
aşamasında)
Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (European Aviation Safety Agency - EASA)
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi (European Centre for Disease
Prevention and Control - ECDC)
Avrupa Mesleki Eğitim Vakfı (European Centre for the Development of Vocational
Training-Cedefop)
Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency - ECHA)
Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency - EEA)
Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (European Food Safety Authority - EFSA)
Avrupa İş ve Yaşam Koşullarını İyileştirme Vakfı (European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions - EUROFOUND)
Avrupa GNSS Ajansı (European GNSS Agency - GSA)
Avrupa Cinsiyet Eşitliği Ajansı (European Institute for Gender Equality - EIGE)
Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (European Maritime Safety Agency - EMSA)
Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansı (European Medicines Agency - EMA)
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (European Monitoring
Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDDA)
Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (European Network and Information Security
Agency- ENISA)
Avrupa Demiryolu Ajansı (European Railway Agency – ERA)
Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (European Training Foundation - ETF)
Avrupa Temel Haklar Ajansı (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA)
Tek Pazarın Uyumlaştırılması Ofisi (Office for Harmonisation in the Internal Market OHIM)
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Avrupa Birliği Organları Çeviri Merkezi (Translation Centre for the Bodies of the
European Union - CdT)
Tablo 12.2.’de Türkiye’nin dâhil olduğu Topluluk Ajansları bilgileri yer almaktadır
(EMCDDA, 2011; EEA 2011a):
Tablo 12.2: Türkiye’nin Dâhil Olduğu Topluluk Ajansları
Programın adı

Avrupa Çevre Ajansı
1.

Avrupa Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme
Merkezi (EMCDDA)
2.

Amaç
Çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgi
sunma,
Çevrenin iyileştirilmesi, çevresel hususların
ekonomik politikalarla bütünleştirilmesi ve
sürdürülebilirliğe geçiş hakkında
bilgilendirilmiş kararlar alınmasına yardımcı
olma,
Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eioneten)
koordine etme gibi amaç ve görevleri
bulunmaktadır.

Avrupa uyuşturucu sorunlarına olgusal bir
bakış sunarak uyuşturucu tartışmasını
desteklemektir.

12.2.1. Avrupa Çevre Ajansı
Ajansı (AÇA) Avrupa Birliği’nin bir ajansıdır. 1990 yılında AÇA’yı kuran tüzük kabul
edilmiş, 1993 sonunda ise yürürlüğe girmiştir. Bu tüzük ile ayrıca “Avrupa Çevre Bilgi ve
Gözlem Ağı (European Environment Information and Observation Network-EIONET)”
kurulmuştur. Şu anda 32 ülke AÇA üyesidir. İş birliği yapan bu ülkeler: Arnavutluk, Bosna
Hersek, Hırvatistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve Sırbistan’dır.
AÇA’nın görevleri şunlardır (EEA, 2011b):
-

Çevre hakkında doğru ve bağımsız bilgi sunmak.

- Topluluk ve üye ülkelerin çevrenin iyileştirilmesi, çevresel hususların ekonomik
politikalarla bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirliğe geçiş hakkında bilgilendirilmiş kararlar
almalarına yardımcı olmak.
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-

Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet)’nı koordine etmek.

Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eionet): AÇA ve üye devletler ile iş birliği yapan
ülkelerin ortaklık ağıdır. Temel amacı; Avrupa’da çevrenin durumu hakkında zamanında,
kaliteli ve güvenli veri ile bilgi ve uzmanlık sağlamaktır. Bu durum ise politika yapıcılarına,
ulusal ve Avrupa düzeyinde çevreyi korumak için uygun önlemler almaları konusunda karar
vermelerine ve oluşturulacak politikalar ve önlemlerin etkinliliğini izlemelerine olanak sağlar.
Temel çalışma alanları; hava ve iklim değişikliği, bioçeşitlilik, arazi kullanımı ve mekânsal
bilgi, sürdürülebilir tüketim-üretim ve sudur (Eionet, 2011a).
Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı (Eioneten)’nın partnerleri şunlardır (Eionet, 2011b):
Ulusal Odak Noktası (UON) (National Focal Points-NFPs): Ülke tarafından atanan
ve finanse edilen ulusal çevre kuruluşlarında bulunan ve AÇA tarafından ana iletişim noktası
olarak onaylanan bir uzman veya uzman grubudur. UON, AÇA çalışma programının
uygulanmasını desteklemek amacıyla ulusal referans merkezinden (URM) oluşan ulusal ağı
koordine etmektedir.
Ulusal Çevre Merkezi (URM) (National Reference Centres-NRCs): AÇA çalışma
programıyla ilişkili belli çevresel alanlarda AÇA ve ilgili Avrupa konu merkezleriyle çalışmak
için ülkenin atadığı ve finanse ettiği ulusal çevre kuruluşlarındaki bir uzman veya uzman
grubudur.
Avrupa Konu Merkezleri (European Topic Centres-ETCs): AÇA üyesi ülkeler,
AÇA çalışma programını desteklemek için belirli bir çevre alanında uzmanlığa sahip
kuruluşların bir konsorsiyum kurar. 2011 itibarıyla AÇA ve ulusal Eionet ortakları ile çalışan 6
Avrupa konu merkezi bulunmaktadır. Bunlar:
- Hava kirliliği ve iklim değişikliğinin azaltılması.
- Biyolojik çeşitlilik.
- İklim değişikliğinin etkileri, güvenlik açığı ve uyum.
- İç, kıyı ve deniz suları.
- Mekânsal bilgi ve analiz.
- Sürdürülebilir tüketim ve üretim.
Avrupa Komisyonu Temsilcileri: Avrupa Komisyonu [Çevre Genel Müdürlüğü,
Ortak Araştırma Merkezi, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)].

12.2.2. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
İnsanlık tarihi kadar eski olan uyuşturucu maddeler, tıp, dinsel tören ve keyif verici
amaçlı kullanılmıştır. Tıp dışında illegal yollarla kullanılan uyuşturucu maddeleri kişiyi hem
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ruhsal hem de fiziki anlamda olumsuz etkiler. Küçük dozlarla başlanılan, sonrasında
bağımlılığın etkisiyle dozaj artırımı sonrası birey uyuşturucu maddeye bağımlı hâle gelir. Bu
da bireyin beyin fonksiyonlarına, sinir sistemine zarar getirir. İleriki aşamalarda birey,
halüsinasyon görmeye, agresif olmaya başlar ve hatta belirli şartlar altında doz artırımı ölümü
de beraberinde getirir.
Toplum huzurunu etkileyen uyuşturucu bağımlılığına karşı, gerek ulusal gerekse
uluslarüstü kurumlar kurulmuştur. Amaç; uyuşturucuyu kontrol altına almak, barış, güvenlik
ve istikrarlı kalkınmayı sağlamaktır. Aşağıdaki şekilde dünya uyuşturucu trafiği yer almaktadır
(Radikal, 2011).
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Şekil 5.1: Küresel Uyuşturucu Trafiğinin Ana Yolları

Kaynak: (Radikal, 2011).
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Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’ne göre; eroin, kokain ve
hint keneviri gibi uyuşturucuların pazarında daralma, reçeteli ilaç ve sentetik uyuşturucularda
ise artış görülmüştür. Ayrıca rapora göre; 2010 yılında eroinin ham maddesi afyon üretiminde
2009 yılına göre yüzde 38’lik azalma meydana gelmiştir. 3 bin 600 tonla dünyanın en büyük
afyon üreticisi ülke ise Afganistan’dır. Ayrıca, Afganistan dünya afyon üretiminin yüzde
74’ünü karşılamaktadır (Radikal, 2011). Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi, uyuşturucu
akımı doğudan Avrupa’ya doğrudur.
Avrupa Birliği’nde 1993 yılında “Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı
İzleme Merkezi (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction-EMCDDA)”
kurulmuştur. Merkezi Portekiz-Lizbon’da bulunmaktadır.
EMCDDA, AB ve üye devletlerine Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarına dair olgusal bir
genel bakış ve uyuşturucu tartışmasını desteklemek üzere sağlam bir kanıt temeli sunmak üzere
kurulmuştur. Bugün EMCDDA, politika yapıcılara uyuşturucu kanunları ve stratejileri
oluşturmak için ihtiyaçları olan verileri sunmaktadır. Ayrıca, uzmanlar ile bu alanda çalışan
uygulayıcıların en iyi uygulamalar ile yeni araştırma alanları saptamalarına yardımcı
olmaktadır (EMCDDA, 2010).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Topluluk Programlarının ve Ajanslarının amaçları incelenerek bu kapsamda
Türkiye’nin dâhil olduğu program ve ajanslar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dâhil olduğu AB Topluluk Programlarından biri
değildir?
a) Fiscalis 2013
b) Customs (Gümrük) 2013
c) Military (Askeri Modernizasyon) 2013
d) Seventh Framework (Yedinci Çerçeve Araştırma ve Teknolojik Gelişme)
e) Youth (Gençlik Programı)
2) Aşağıdaki “program-bakanlık (veya merkez-başkanlık)” eşleşmelerinden hangisi
yanlıştır?
a) Yedinci Çerçeve - TÜBİTAK
b) Gençlik Programı - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
c) Kültür Programı - Kültür ve Turizm Bakanlığı
d) Gümrük 2013 - Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı
e) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
3) Kültür Programı’nın amacı kültürel ve sanatsal üretiminin uluslararası dolaşımını
teşvik etmektir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

4) Gençlik (Youth) Programı genç Avrupalılar arasında aktif vatandaşlığı, dayanışmayı
ve hoşgörüyü yayma amacındadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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5) ………… Programı, 2007-2013 dönemini kapsamaktadır. Amacı: Sosyal gündem ve
Lizbon süreci çerçevesinde Avrupa Birliği’nin sosyal politika ve amaçlarının gerçekleşmesi
için gerekli mali desteğin sağlanmasıdır. Türkiye ayağında sorumlu birim ………………. dır.
Yukarıdaki paragrafta bulunan boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Kültür Programı - Kültür ve Turizm Bakanlığı
b) Fiscalis 2013 - Gümrük Müsteşarlığı
c) Progress Programı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d) Hayat Boyu Öğrenme Programı - AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığı
e) Fiscalis 2013 - Maliye Bakanlığı

Cevaplar
1)c, 2)d, 3) Doğru, 4) Doğru, 5)c
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13. HELSİNKİ ZİRVESİ SONRASI ADAYLIK SÜRECİ VE TAM
ÜYELİK MÜZAKERELERİNE HAZIRLIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1999 yılında yapılan AB Helsinki Zirvesi ile adaylığı kabul edilen Türkiye’nin bu
süreçteki hazırlık, adaylık süreci, tam üyelik şartları, bununla irtibatlı Katılığım Ortaklığı
Belgesi ve Ulusal Program ve müzakereleri devam ettiren Teknik Komiteler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Helsinki Zirvesi’nin Türkiye açısından önemi nedir?

2.

Tam üyeliğin temel şartları nelerden oluşmaktadır?

3.

Katılım Ortaklığı belgesinin özellikleri nelerdir?

4.
nelerdir?

Ortaklık Komitesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan teknik komiteler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Helsinki Zirvesi
Süreci

Türkiye’nin aday ülke olarak kabul
edildiği ve üyelik müzakerelerin
başlandığı süreçi değerlendirmek

Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak,

Tam Üyeliğin
Şartları

Üç önemli kriterin gerektirdikleri
temel alınarak tam üyelik şartlarını
kavrayabilmek

Okuyarak, Tartışmalara
Katılarak, Araştırarak,
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Anahtar Kavramlar
 Katılım Ortaklığı Belgesi: AB müktesebatının aday ülkeler tarafından üstlenildiği,
aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken öncelikli alanların değerlendirildiği bir
belgedir.
 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği: 2000 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği
üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve
koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek amacıyla kurulan dış
işlerine bağlı kurumdur.
 Ulusal Program: Üye ülke tarafından hazırlanan müzakere takviminin yer aldığı
ihtiyatlı ve uzlaştırıcı bir belgedir.
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Giriş
Helsinki Zirvesi (1999) ile birlikte adaylık statüsü resmileşen Türkiye’nin Avrupa
Birliği ile ilişkileri, Katılım Öncesi Strateji çerçevesinde şekillenmiştir. Bu kapsamda,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık süreci ve tam üyelik müzakerelerine hazırlığı
incelenmiştir.
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13. Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci ve Tam Üyelik
Müzakerelerine Hazırlık
10-11 Aralık 1999 yılında Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü resmen
tanınmıştır. Yani Türkiye alınan bu karar doğrultusunda katılım öncesi stratejiden
yararlanabilecektir. Bu, Türkiye’nin Topluluk program ve ajansları toplantıları ile katılım
sürecinde yapılan toplantılara katılma imkânına sahip olması demektir.
Zirvede; Türkiye, genişleme süreci ve Kıbrıs konuları hakkında alınan kararlar şu
şekildedir (Dışişleri Bakanlığı, 2011):
Türkiye hakkında: “12. Avrupa Konseyi (AB Devlet/Hükûmet Başkanları),
Komisyon’un İlerleme Raporu’nda işaret edildiği üzere, Türkiye’de son zamanlarda yaşanan
olumlu gelişmeleri ve ayrıca, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum yönündeki reformlarını
sürdürme niyetini memnuniyetle karşılar. Türkiye, diğer aday devletlere uygulananlarla aynı
kriterler temelinde Birliğe katılması mukadder bir aday devlettir. Diğer aday devletler gibi
Türkiye de mevcut Avrupa Stratejisi’ne istinaden, reformlarını teşvik etmeye ve desteklemeye
yönelik bir katılım öncesi stratejisinden istifade edecektir. Bu çerçevede, insan hakları ile 4 ve
9(a) sayılı paragraflarda belirtilen konular başta olmak üzere, üyeliğin siyasi kriterlerini
karşılama yönünde ilerleme kaydedilmesi üzerinde durularak, daha fazla siyasi diyalog söz
konusu olacaktır. Türkiye, Topluluk programları ile ajanslarına ve katılım süreci bağlamında
aday devletler ile Birlik arasındaki toplantılara katılma imkânına da sahip olacaktır.
Müktesebatın benimsenmesi için bir Ulusal Program’la birlikte, siyasi ve ekonomik kriterler ve
bir üye devletin yükümlülükleri ışığında üyelik hazırlıklarının yoğunlaşması gereken
öncelikleri içeren bir Katılım Ortaklığı belgesi, önceki Konsey Sonuçları temelinde
oluşturulacaktır. Uygun izleme mekanizmaları kurulacaktır. Türkiye’nin mevzuatının ve
uygulamasının müktesebatla uyumlaşmasını yoğunlaştırmak üzere, Komisyon, müktesebatın
analitik tarzda incelenmesine yönelik bir süreç hazırlamaya davet edilir. Avrupa Konseyi,
Komisyon’dan, katılım öncesi tüm AB mali yardım kaynaklarının koordinasyonu için tek bir
çerçeve sunmasını talep eder”.
Genişleme Süreci hakkında: “4. Avrupa Konseyi, şimdi 13 aday devleti tek bir
çerçevede içeren katılım sürecinin kapsayıcı mahiyetini yeniden teyit eder. Aday devletler,
üyelik sürecine eşit bir temelde katılmaktadırlar. Avrupa Birliği’nin Antlaşmalarda ifade edilen
değerlerini ve amaçlarını paylaşmalıdırlar. Bu bakımdan, Avrupa Konseyi, anlaşmazlıkların
BM Şartı’na uygun olarak barışçı yoldan çözümlenmesi ilkesini vurgular ve aday devletleri
süre giden sınır anlaşmazlıklarını ve ilgili diğer meseleleri çözmek için her türlü gayreti
göstermeye davet eder. Bunda başarılı olunamadığı takdirde, anlaşmazlığı makul bir süre içinde
Uluslararası Adalet Divanı’na götürmelidirler. Avrupa Konseyi, süre giden anlaşmazlıklara
ilişkin durumu, özellikle üyelik süreci üzerindeki yansımalarıyla ilgili olarak ve en geç 2004
yılı sonuna kadar Uluslararası Adalet Divanı yoluyla çözüme bağlanmalarını teşvik etmek
amacıyla gözden geçirecektir. Ayrıca, Avrupa Konseyi, Kopenhag’da belirlenmiş olan siyasi
kriterlere uyumun üyelik müzakerelerinin açılması için ön şart olduğunu ve tüm Kopenhag
kriterlerine uyumun AB’ye üye olarak katılımın temelini oluşturduğunu hatırlatır”.
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Kıbrıs hakkında: “9.(a) Avrupa Konseyi, 3 Aralık 1999 tarihinde New York’ta Kıbrıs
meselesinin kapsamlı çözümüne yönelik olarak başlatılan görüşmeleri memnunlukla karşılar
ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin bu süreci başarıyla sonuçlandırma yönündeki
gayretlerine güçlü desteğini ifade eder. (b) Avrupa Konseyi, siyasi bir çözümün Kıbrıs’ın
Avrupa Birliği’ne katılımını kolaylaştıracağının altını çizer. Üyelik müzakerelerinin
tamamlanmasına kadar kapsamlı bir çözüme ulaşılamamış olursa, Konsey’in üyelik
konusundaki kararı, yukarıdaki husus bir ön şart olmaksızın verilecektir. Bu konuda
Konsey, tüm ilgili faktörleri dikkate alacaktır”.
Helsinki Zirvesi sonrası Türkiye-AB ilişkileri katılım öncesi strateji çerçevesinde
şekillenmiştir. Katılım öncesi stratejiye göre gelecekte gerçekleşebilecek kesin bir üyelik için
aday ülkeyi hazırlar ve buda aşağıdaki bir dizi mekanizmaları kapsamaktadır. Bunlar (EC,
2011):
-

Avrupa anlaşmaları/Ortaklık anlaşmaları/İstikrar ve ortaklık anlaşmaları

-

Katılım ortaklıkları/Avrupa ortaklıkları

-

Katılım öncesi yardım

-

Uluslararası finans kuruluşlarından eş finansman

-

Avrupa programları, ajansları ve komitelerine katılım

-

Müktesebatın benimsenmesi için Ulusal Program

-

İlerleme raporları

-

Siyasi diyalog

Aday ülke müzakereler için yapacağı hazırlık önem arz etmektedir. Çünkü aday ülke
hazırlıksız bir şekilde müzakere masasına oturduğu takdirde ülkesine, ülkesinin hem özel hem
de kamu sektörüne ve dolayısıyla da vatandaşlarına ek maliyet oluşturabilir. İşte bu sebeple
maliyeti asgari seviyeye çekmek için aday ülke hazırlığını tam yapmalıdır. AB müktesebatının
karışık, devamlı dinamik bir yapıda olduğu dikkate alındığında iyi niyetli bir müzakereci
vasfının yetmediği, aday ülkenin dersini çalışarak masaya oturması gerektiğinin önemi daha
fazla idrak edilmiş olunur. Müzakereye oturacak heyetin iş dünyası, sivil toplum ile
diyaloğunun iyi ve yoğun olması, bilgi alışverişi ve yapılacak değerlendirmeler açısından
önemlidir. Bu heyetin yapması gereken hazırlık çalışmaları Tablo 13.1’de görülmektedir
(Ülgen, 2005: 43,45):
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Tablo 13.1: Müzakerecinin Hazırlık Listesi
AB müktesebatını anlamak
1.

AB Antlaşması’nın ilgili hükümleri nelerdir?

2.

AB ikincil hukukunun ilgili hükümleri nelerdir?

3.

Bu alandaki Avrupa Topluluğu Adalet Divanı (ATAD) içtihadı nedir?

Kendi Durumunu Anlamak

1.

AB müktesebatı ile uyum neden sorun yaratmaktadır?

2.

Bu sorunların niteliği ve boyutu nedir?

3.

Geçiş dönemi dışında sorunu hâlledecek bir çözüm var mıdır?

Kurucu Antlaşmalarda veya İkincil Mevzuatta İstisna/Korunma Önlemleri

1.

Var mı?

2.

Bu hükümler geçmişte herhangi bir üye ülkeye karşı kullanılmış mı?

3.

Eğer öyleyse nasıl kullanılmış?
Geçmiş Katılım Müzakerelerindeki İstisna/Korunma Önlemleri

1.

Daha önceki adaylarda da aynı sorunlar olmuş mu?

2.

Bu aday ülkelerin katılım antlaşmalarında ne gibi istisnalara yer verilmiş?

3.

Aynı argümanlar yeniden kullanılabilir mi?

4.

Aynı müzakere gücüne sahip miyiz?
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Kendi Pozisyonunu/Talebini Oluşturma

1.

Ne tip bir istisnaya ihtiyaç var: Derogasyon/geçici derogasyon/geçiş süresi?

2.

Ne kadar süreyle?

3.

İstisna yerine korunma önlemli olabilir mi?
AB müktesebatının üstlenilmesi onarılamayacak ekonomik/sosyal zarara yol

4.

açıyor mu?

5.

İstisna talebi dışında çözüm yok mu?

6.

Belirlenen ihtiyaçlar AB’nin hedefleri ile de örtüşüyor mu?

7.

Uyumun gerçekleştirileceği bir zaman belirlenebiliyor mu?
B Planını Oluşturma

1.

Asgari ne kabul edilebilir?

2.

Talep edilenden daha kısa bir geçiş süresi kabul edilebilir mi?
İleride bu sürenin uzatılmasını sağlayacak somut kriterleri şimdiden oluşturmak

3.

mümkün mü?
AB’nin Pozisyonunu Anlama

1.

AB’nin önerisi/hedefi nedir?

2.

Üye ülkeler arasında bu konuda bir görüş ayrılığı var mıdır?

3.

AB bu konuda bir istisna talebinde bulunacak mı?
Kaynak: (Ülgen, 2005: 44)



Derogasyon: Bir üye ülkenin AB mevzuatından geçici bir süre için muaf tutulmasıdır. Bu hak genellikle,
katılım anlaşmalarının şartlarına bağlı olarak beş veya on yıllık süreler için yeni ülkelere tanınmaktadır (Dinan,
2005: 353).

285

Aday ülke bazı konuları kesinlikle müzakere edemez. Bunlar: AB Müktesebatına uyum
sağlanması, uygulamaya yönelik idari yapıların oluşturulması, Kopenhag Siyasi Kriterlerine
uyulması ve Kopenhag Ekonomik Kriterleridir. Diğer taraftan AB Müktesebatına ne zaman ve
nasıl uyum sağlanacağı, istisnai durumlarda ise geçiş dönemleri, geçici derogasyon ve ek
yardım talepleri gibi konular da müzakere edilir (ABGS, 2011).

13.1. Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci
AB’ye uyum süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar: Katılım öncesi ve katılım
sonrası aşamalar. Katılım öncesi uyum sürecinde aday ülkenin Kopenhag Kriterleri’ni
karşılama kapasitesi AB tarafından yakından gözlemlenir ve değerlendirilir. Bu süreçte AB,
aday ülke ile ilgili İlerleme Raporları ve Katılım Ortaklığı Belgelerini yayınlar, aday ülke tarafı
ise Ulusal Programlarını sunar. Bu konuyu açacak olursak, AB’ye katılım sürecinde Komisyon,
aday ülkelerin Kopenhag kriterlerini karşılama yönünde kaydettikleri ilerlemeleri düzenli
olarak izlemekte ve “İlerleme Raporu” ile ortaya koymaktadır. “Katılım Ortaklığı Belgesi” ise
aday ülkelerin üyelik yönünde gerçekleştirmeleri gereken tüm çalışmaları önceliklerine göre
bir takvim çerçevesinde ortaya koymaktadır. Her aday ülke, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde
belirtilen önceliklerin yerine getirilmesi ve AB müktesebatına uyum sağlanması için detaylı bir
“Ulusal Program” hazırlamaktadır. Bu yayınlar ile aday ülkenin ilerleme durumu izlenir ve
değerlendirilir. Katılım sonrasında yapılan uyum takvimi ise aday ülke ile akdedilen Katılım
Antlaşması’ndaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.
Türkiye’nin katılım öncesi stratejisi ise 1998 yılında geliştirilmiş olan Avrupa
Stratejisi’ne dayanmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun bu stratejiye ilişkin ilk önerileri 1998
yılında kabul edilmiştir. Bu çerçevede Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesi ve
yaygınlaştırılması, Topluluk program ve kuruluşlarına katılım sağlanması, siyasi diyaloğun
arttırılması gibi öneriler getirilmiştir (ABPE, 2009).

13.2. Tam Üyeliğin Temel Şartları
Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 2. ve
49. md. çerçevesince AB’ye tam üyelik başvurusu aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
2. Madde: Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü
ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri
üzerine kuruludur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma
ve kadın-erkek eşitliğinin hâkim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır.
49. Madde: 2. maddede belirtilen değerlere saygı gösteren ve bu değerleri desteklemeyi
taahhüt eden her Avrupa devleti, Birliğe üye olmak için başvuruda bulunabilir. Bu başvuru
Avrupa Parlamentosu’na ve ulusal parlamentolara bildirilir. Başvuruda bulunan devlet,
başvurusunu, Komisyon’a danıştıktan ve üye tam sayısının çoğunluğuyla karar verecek olan
Avrupa Parlamentosu’nun muvafakatini aldıktan sonra oy birliğiyle hareket edecek olan
Konsey’e yapar. Avrupa Birliği Zirvesi tarafından kararlaştırılan yeterlilik kriterleri dikkate
alınır.
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50. Madde de ise birlikten çıkış şu şekilde ifade edilmiştir: Her üye devlet, kendi
anayasal kurallarına uygun olarak Birlik’den çekilmeye karar verebilir.
Dolayısıyla Birlik, 2. md.de belirtilen ilkelere saygılı olan her Avrupa ülkesine kapısını
açmaktadır. Diğer taraftan, siyasi ve ekonomik açıdan önemli olan Kopenhag kriterleri de önem
arz etmektedir. 21-22 Haziran 1993 tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirilen Zirve’de tam
üyelik için gerekli siyasal ve ekonomik koşullar tespit edilmiştir. Üyelik için gerekli kriterler
şunlardır:
- Birinci Kriter (Siyasal Kriter): Aday ülke, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan
hakları, azınlıkların korunması ve kabul görmesinin güvence altına alındığı istikrarlı bir
kurumsal yapıya kavuşmuş olmalıdır.
- İkinci Kriter (Ekonomik Kriter): Aday ülkede iyi işleyen bir Pazar ekonomisi ve
AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesi bulunmalıdır.
Üçüncü Kriter (Topluluk Müktesebatının Kabulü Kriteri): Aday ülke, siyasi,
iktisadi ve parasal birliklerin amaçlarına uyulması dâhil olmak üzere, Avrupa Birliği
mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalıdır. Bunlar arasında siyasi
kriterler, yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı AB’ye üyelik
görüşmelerinin başlaması için önkoşuldur. Bu kriterleri yerine getirmeyen bir ülke ile müzakere
süreci başlatılmamaktadır.
-

Türkiye’ye ise, 1999 Helsinki zirvesinde ek özel şartlar da getirilmiştir. Bunlar: Sınır
sorunları ve Kıbrıs sorunudur. Kriterleri yerine getiren aday ülkenin üyeliği, Komisyon’un
görüşü, Avrupa Parlamentosu’nun salt çoğunlukla aldığı olumlu kararı, Konsey’in oy birliği ile
verdiği karar ile gerçekleşir. Ayrıca, Lizbon Antlaşması 49. md.de başvurunun ulusal
parlamentolara bildirilmesi hükmü de getirilmiştir. AB ise yeni bir adayın üyeliğine karar
verirken özümseme kapasitesi, ülkenin kabulu olduğunda kurumların işleyişinde sorun oluşup
oluşmayacağını göz önünde tutar (Bilici, 2010: 69).

13.3. Müzakerelere Hazırlık
Helsinki Zirvesi’nde Komisyon’a hazırlık çalışmalarını başlatma görevi verilmiştir.
2001 Mart ayında Komisyon “Katılım Ortaklığı Belgesini” hazırlamış ve Konsey tarafından da
onaylanmıştır. Türkiye tarafı ise “Ulusal Program” hazırlamıştır. İlerleyen süreçte,
müzakerelerde kat edilen ilerlemeye göre yeni katılım ortaklı belgeleri hazırlanmakta ve ulusal
programlar kabul edilmektedir (Bilici, 2010: 69,70).
Müzakere hazırlık aşaması tarafların kapasitelerini, güçlü ve zayıf yanlarını detaylı bir
şekilde analiz etmeyi kapsar. Türkiye’nin 2004-2005 yılı hazırlık döneminde AB’deki güç
dengelerini ve oyunun kurallarını gerektiği gibi değerlendirmediği görülmektedir. Diğer
taraftan AB’nin ise, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal dönüşümlerini kavramak için yüzeysel
analizlerin doğruluğunu kabul etmekle yetinmiş olduğu görülmektedir (Sevinç, 2011).
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13.3.1. Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program
Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB), AB müktesebatının aday ülkeler tarafından
üstlenildiği, aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken öncelikli alanların
değerlendirildiği bir belgedir (DPT, 2011).
Türkiye KOB, 2000 Nice Zirvesi’nde onaylanmıştır. KOB’un temel özellikleri Tablo
13.2’de verilmiştir (Dura-Atik, 2007: 541-545):
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Tablo 13.2: Katılım Ortaklığı Belgesinin Özellikleri
Adaylık sürecinin temel taşıdır, yol haritasıdır.

Özellikleri

Katılım sürecinin başlaması ile birlikte Türkiye AB’nin bazı program ve
mekanizmalarına dahil olmuştur. Dolayısıyla, süreç içi kazandırdıkları ile
önemlidir.
Belgenin hazırlanmasına taraflar arası bilgi alış verişi olmuş, komisyon 2000
yılı ilerleme raporundan da yararlanmıştır. Belge, Türkiye’nin yapması
gereken reformları, kısa ve orta vadeli öncelikleri ve ulaşılması gereken
hedefleri içerir.

Amacı

Belge üç parçadan muhtevadır. Bunlar: Giriş bölümü (amaç-ilke); siyasal ve
ekonomik ölçütlerin yer aldığı bölüm ve kısa-orta vadeli olarak sıralanan
(belli bir süre içinde yapılması gereken) işlemlerin yer aldığı bölüm.
KOB’un amacı: Türkiye’yi tam üyeliğe taşımak için gerekli olan esasları tek
bir çerçevede toplamak. Bu esaslar: 2000 yılı ilerleme raporunda belirtilen
Komisyon’un Türkiye için belirlediği öncelikli alanlar, bu öncelikler için
Türkiye’ye sağlanacak mali olanaklar ve mali yardıma ilişkin şartlar yer
almaktadır.

AB’ye tam üyelik koşulları

Üyelik için kesin gereken şartlar şunlardır: Kopenhag Kriterleri; AB
Konseyi’nin Madrid’de ve Lüksemburg’da kabul ettiği koşullar ve AB
antlaşmalarında yer alan değer ve amaçlar.
Madrid koşulu; “her aday ülke katılım ertesinde idari yapısını, AB ile uyumlu
hâle getirmek zorundadır. Topluluk politikalarının uyumlu olarak
yürütülmesi, buna bağlıdır”.
Lüksemburg koşulu: Ulusal mevzuatın, AB müktesebatına uydurulması
şarttır. Bu uyumun uygulama ile desteklenmesi gerekir. Türkiye de bunu
yerine getirmelidir.
AB Konseyi’nin koyduğu değer ve amaçlar:
-BM yasasına uygun bir şekilde var olan uyuşmazlıkların barışçıl yolla
çözülmesi
-Aday ülkenin sınır sorunlarını ve diğer sorunlarını çözmek için elinden
geleni yapması gerektiği
-Aday ülkelerin anlaşamaz ise var olan sorunlarını uluslararası adalet
divanına götürmeleri gerekir
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Türkiye bu esaslara uymalıdır.

-Siyasi ölçütler: ifade özgürlüğü, toplantı yapma ve dernek kurma özgürlüğü,
işkence ile mücadele, Kıbrıs sorununu çözmeye destek verilmesi,
güneydoğudaki durumun iyileştirilmesi vb.
-Ekonomik ölçütler: IMF ve Dünya bankası ile uzlaşılan programların
uygulanması, çocuk işçi sorunu, iç pazarda fikri mülkiyet mevzuatına uyum,
malların serbest dolaşımı vb.
-Diğerleri: istatistik, adalet, içişleri, gümrük vb.

Mali
yönü

Orta vadeli öncelikler ise bir yıldan uzun sürede tamamlanması gereken
konuları kapsar. Bunlarda kısa vadedeki gibi siyasi, ekonomik ve diğer
ölçütlerdir.
Katılım öncesi fonlar, uluslararası mali kuruluşların kredileri ve topluluk
yardım koşulları

Diğer
ögeler

Kısa ve orta vadeli öncelikler

Kısa vadeli önceliklerin 12 ayda tamamlanması gerekir. Bunlar;

Var olan uyuşmazlıkların çözülememesi durumu; katılım öncesi stratejiden
yararlanma; Kıbrıs sorunu; ulusal program; kurumlar; ve denetim konularını
içermektedir.

Ulusal Program (UP), Katılım Ortaklığı Belgesi’ne Türkiye tarafından verilen yanıttır.
Diğer bir ifadeyle KOB’da yer alan önlemlerin nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceğini ayrıntılı
bir şekilde ortaya koyan, taahhüt ve takvimi içeren bir belgedir. Aşağıdaki tablo 13.3’te UP
hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir (Dura ve Atik, 2007: 552,553):
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Tablo 13.3: Ulusal Programın Özellikleri

Özellikleri

-Türkiye (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği-ABGS-) tarafından hazırlınır.
-Program, taahhüt ve takvim içerir.
-İlk UP 2001’de hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
-KOB’de yer alan kısa ve orta vadeli hedefleri öncelikleri yer verilir.

İçeriği

-İhtiyatlı ve uzlaştırıcı bir belgedir.
-Üç bölümden oluşur: politik ölçütler bölümü (demokratikleşme, insan
hakları, düşünce özgürlüğü); ekonomik taahhütler (vergiler, enflasyonla
mücadele politikası, sanayi politikası, bölgesel politika, özelleştirme, tarım
politikası vb.); ve mevzuat bölümü (AB müktesebatına uyum için Türkiye’nin
taahhüt ettiği yasal değişiklikler).
ABGS’nin bir organ olarak kurulduğu ifadesi yer almaktadır.

13.3.2. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve Teknik Komiteler
27 Haziran 2000’de ABGS kurulmuştur. Dışişlerine bağlı olarak çalışmaktadır. “5916
sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”da ABGS’nin
görevi 2. md.de şu şekilde ifade edilmiştir:
“Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin görevi, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı
Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak
çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların
koordinasyonunu yürütmektir.”
ABGS teşkilatı şu hizmet birimlerinden müteşekkildir (3.md): Siyasi İşler Başkanlığı;
Katılım Politikası Başkanlığı; Sektörel Politikalar Başkanlığı; Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi
Politikalar Başkanlığı; Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı; Tek Pazar ve Rekabet
Başkanlığı; Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı; Mali İşbirliği Başkanlığı; Sivil Toplum, İletişim ve
Kültür Başkanlığı; Proje Uygulama Başkanlığı; Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı; Çeviri
Eşgüdüm Başkanlığı; Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanlığı; Araştırma ve
Dokümantasyon Başkanlığı; İdari Hizmetler Başkanlığı; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
Helsinki Zirvesi’nde alınan karar uyarınca, Türkiye’nin tarama sürecine hazırlık,
katılım ortaklığının öncelikleri ve mevzuatın yaklaştırılması konularındaki gelişmeleri izlemek
ve Ortaklık Komitesi’ne yardımcı olmak amaçlarıyla, 3/2000 sayılı Ortaklık Konsey Kararı ile
sekiz adet alt komite kurulmuştur. Ayrıca, alt komiteler sorumluluk alanına giren konularda
291

ortaya çıkan sıkıntıların giderilmesine yönelik önerilerde bulunurlar. Bu sekiz alt komite 35
müzakere başlığını toplamaktadır. 8 alt komite ve sorumlu olduğu alanlar şunlardır (İKV,
2011a; Bilici, 2010: 70; İKV, 2011b):
- Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi: Tarımsal iş birliği ve kırsal kalkınma; Bitki ve
hayvan sağlığı; Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi konuları dışında kalan, tarım, balıkçılık ve
işlenmiş tarım ürünlerinin ticareti için uygulanacak mevzuat.
- İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi: Malların Serbest Dolaşımı (standardizasyon,
belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi ve piyasa gözetimi konuları dâhil); Kamu alımları;
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları; Şirketler hukuku; Medeni hukuk; Muhasebe ve elektronik
ticaret; Tüketicinin korunması; Rekabet ve devlet yardımları; Hizmetler (mali hizmetlerbankacılık, sigortacılık, yatırım ve postacılık hizmetleri de dâhil); Verilerin korunması;
Kişilerin Serbest Dolaşımı (sosyal güvenliğin koordinasyonu hariç; Yerleşme hakkı ve hizmet
sunumu; Türkiye’nin Topluluk programlarına katılımı;
Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri Alt Komitesi: Ticaret Konuları; Avrupa
Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri; Yatırım Destekleri; Küçük ve Orta Boy işletmeler ve
Türkiye’nin Topluluk KOBİ Programlarına Katılımı; Sanayi Politikası ve İşbirliği; Turizm.
-

- Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve İstatistik Alt Komitesi:
Ekonomik ve Parasal Konular; Cari Ödemeler ve Sermaye Hareketleri (yatırım koruması dâhil);
Mali Sektör Reformu (özellikle yapısal reformlar); İstatistik.
- Yenilenme Alt Komitesi: Eğitim, mesleki eğitim; Gençlik; Türkiye’nin Topluluk
programlarına katılımı; Bilim, araştırma ve teknoloji geliştirme ve Türkiye’nin programlara
katılımı; Telekomünikasyon ve enformasyon teknolojileri; Kültürel iş birliği ve görsel-işitsel
politika; Türkiye’nin Topluluk programlarına katılımı.
- Ulaştırma, Çevre ve Enerji (Trans-Avrupa şebekeleri dâhil) Alt Komitesi:
Ulaştırma; Çevre ve Türkiye’nin ilgili Topluluk programlarına katılımı; Enerji (nükleer
güvenlik dâhil); Türkiye’nin ilgili Topluluk programlarına katılımı.
- Bölgesel Gelişme, İstihdam ve Sosyal Politika Alt Komitesi: İş piyasası
politikaları; Aktif istihdam tedbirleri; iş hukuku; Sosyal diyalog; Kamu sağlığı; iş sağlığı ve
güvenliği; Kadın erkek eşitliği; Özürlü insanların sorunları; Ayrımcılıkla mücadele; Bölgesel
kalkınma politikaları.
- Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Trafiği ve Kara Para Aklama Alt
Komitesi: Gümrük iş birliği; Dolaylı vergilendirme; Vergi alanında Türkiye’nin Topluluk
programlarına katılımı; Kara para aklama; Uyuşturucu; Hesap kontrolü ve mali kontrol.
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Uygulamalar

293

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla birlikte işleyen süreçte öne çıkan belgeler ve
bu belgeler ışığında müzakere süreci öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’ye adaylık statüsünün resmen tanındığı Helsinki Zirvesi hangi tarihler
arasında gerçekleştirilmiştir?
a) 1-9 Kasım 1998
b) 9-10 Aralık 1998
c) 11-13 Kasım 1999
d) 10-11 Aralık 1999
e) 20-21 Kasım 2000
2) Katılım Ortaklığı Belgesi, aday ülkenin katılım öncesi kaydetmesi gereken öncelikli
alanların değerlendirildiği bir belgedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

3) Aşağıdakilerden hangisi Ulusal Program’ın özelliklerinden biri değildir?
a) Taahhüt ve takvim içermektedir.
b) İlk kez 2001’de hazırlanmıştır.
c) Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin temel taşı ve yol haritasıdır.
d) İhtiyatlı ve uzlaştırıcı bir belgedir.
e) Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan hedeflerin önceliklerine yer verilir.
4) ……………………………………’nin amacı, Türkiye’yi tam üyeliğe taşımak için
gerekli olan esasları tek bir çerçevede toplamaktır.
Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Avrupa Birliği Komisyonu
b) Avrupa Birliği Müzakere Süreci
c) Avrupa Birliği Konseyi
d) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
e) Katılım Ortaklığı Belgesi
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5) Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye getirilen ek özel şartlar, sınır sorunları ve Kıbrıs
sorunu olmuştur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar
1)d, 2)Doğru, 3)c, 4)e, 5)Doğru.
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14. KATILIM MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ
İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde katılım müzakereleri ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği
tartışılacak, bu bağlamda katılım müzakereleri, müzakerelerin başlaması, müzakere sürecinin
aktörleri, Avrupa Birliği müktesebatı, mevzuat taraması ve müzakere süreci ve Türkiye-Avrupa
Birliği ilişkilerinin geleceği incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Avrupa Birliği müktesebatı ne demektir?

2.

Müzakere çerçevesi hangi bölümlerden oluşmaktadır?

3.

Hangi fasıllar hangi sebep/sebeplerle askıya alınmıştır?

4.

Fasıllarda izlenen temel adımlar nelerdir?

5. Müzakere sürecinde hangi aktör katılım antlaşması onayını verir? Bu süreçte
komisyonun görevini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl
elde edileceği veya
geliştirileceği

Müzakere Sürecinin
Aktörleri

Temel aktörler olan Komisyon,
hükûmetler arası konferans, AB Konseyi Okuyarak,
ve Avrupa Parlamentosu’nun süreç
Araştırarak
içindeki görevlerinin tanımlanması.

Avrupa Birliği
Müktesebatı

Birincil ve ikincil kaynakların
incelenmesi, aradaki farkların ortaya
konulması ve bağlayıcığına göre
nitelendirilmesi.

Okuyarak,
Araştırarak,
Tartışarak

Müzakere Süreci

Birlik ile aday ülkeler arasındaki sürecin
hangi aşamalardan oluştuğu, sürecin
nasıl ilerlediği ve Türkiye’’nin bu
çerçeveden bakıldığında geleceğinin
ortaya konması

Okuyarak,
Araştırarak,
Tartışarak, Fikir
Yürüterek
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Anahtar Kavramlar
 Avrupa Birliği Müktesebatı: Toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin
yürürlükte olan hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür.
 İlerleme Raporu: Komisyon, aday ülkenin müktesebata uyumu aşamasındaki
üyelik hazırlıklarını, kaydettiği gelişmeleri ve gözlemlediği eksiklikleri rapor ettiği belgeye
“İlerleme Raporu” denir. Her yıl hazırlanır.



Katılım Antlaşması: Katılım müzakereleri sonunda, üye ülkelerle aday ülke
arasında katılım şartlarına ilişkin yapılan antlaşmadır.
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Giriş
Avrupa Birliği (AB) müktesebatının benimsenmesi ve uygulanmasıyla ilgili olan
katılım müzakereleri, çok taraflı, iki taraflı ve hükûmetler arasıdır. Türkiye ile AB arasında
yapılan müzakere çerçevesi, bir nevi yol haritası olup, üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar;
müzakerenin kuralları, müzakerenin özü ve müzakere prosedürüdür.
Bu kapsamda, Türkiye-AB katılım müzakerelerinin başlaması, sürecin aktörleri, AB
müktesebatı, mevzuat taraması ve müzakere süreci incelenerek, Türkiye-AB ilişkilerinin
geleceği değerlendirilecektir.
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14. Katılım Müzakereleri ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin
Geleceği
Avrupa Birliği (AB)’ne üye olmak için başvuran ilgili ülke ile AB arasında yürütülen
müzakereler aslında müktesebat olarak bilinen AB yasaları bütününün benimsenmesi ve
uygulanmasıyla ilgilidir. Müktesebat 35 fasıldan oluşmaktadır. Yaklaşık 120.000 sayfa olup,
AB’ye üye ülkelerin uyması gereken kuralları içermektedir.
Tam üyelik müzakerelerinde her bir fasıl için bir çalışma grubu oluşturulur. Bu grup,
AB’ye üye ülke temsilcileri ve aday ülke müzakere heyetinden oluşur. Müzakerelerin
yürütülmesinden Konsey sorumludur; ama uygulamada Komisyon yürütür. Katılım
müzakereleri; çok taraflı, iki taraflı ve hükûmetler arasıdır. Müzakereler:
Hükûmetler arası: AB’ye üye ülkeler ile aday ülke arasında gerçekleştirildiği için
hükûmetler arasıdır.
İki taraflı: Aday ülke ile Birlik arasında yürütüldüğü için iki taraflıdır.
Çok taraflı: Sadece tarama aşamasının başlangıcındadır. Komisyon, tüm aday ülkeleri
AB müktesebatı ile ilgili olarak bilgilendirdiği toplantılar gerçekleştirir ve toplantıda yapılan
bu bilgilendirmenin ardından Komisyon ve tek tek aday ülkeler arasında tarama sürdürülür.
1997 yılında Konsey müzakere prosedürü hakkında mutabakata varmıştır. Buna göre,
her bir oturum bakanlar ya da milletvekili düzeyinde yapılacak, yani katılımcılar üye ülkelerin
daimi temsilcilerinden ve aday ülkenin büyükelçi veya baş müzakerecilerinden oluşur. Her bir
müzakerenin hızı ilgili ülkenin çözmesi gereken konuların karmaşıklığına ve yaptığı hazırlık
derecesine bağlıdır. Bu sebeple, önceden müzakerenin muhtemel uzunluğunu tahmin etmek
zordur. Müzakere pozisyonu ise Konsey tarafından oy birliği ile onaylanmışsa, müzakere
sonuçları katılım anlaşmasına dâhil edilir ve onay için Konsey’e, kabul için ise Avrupa
Parlamentosu’na (AP) sunulur. İmzalardan sonra katılım anlaşmasının yürürlüğe girmesi için
bazı durumlarda üye ülke ve aday ülkede referanduma sunulur (EC, 2011) .
Müzakere sürecinde, kuralların nasıl ve ne zaman uygulanacağı müzakere edilmektedir.
Dolayısıyla, katılım müzakereleri klasik anlamda müzakere olarak kabul edilmemektedir. Aday
ülkenin bu süreçte hem ulusal hem de bölgesel düzeyde olmak üzere kurumlarını, yönetim
kapasitesini, idari ve yargı sistemlerini AB standartlarına yükseltmesi gerekmektedir. Aday
ülkenin geçirdiği bu süreç, Birliğe üye olması hâlinde müktesebatı daha etkili bir şekilde
uygulayabilmesini sağlar ve gerektiğinde katılım öncesi dönemde müktesebatın daha etkili
uygulanabilmesine olanak sağlar.
Bir aday ülke olarak Türkiye’nin de mevzuatının önemli bir kısmını AB yasalarına
uygun hâle getirmesi gerekmektedir. Bu da; çevreden yargı sistemine, ulaştırmadan tarıma,
ülkedeki neredeyse tüm sektörleri ve halkın tüm kesimlerini etkileyecek temel toplumsal
değişikliklerin yapılması anlamına gelmektedir.
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14.1. Katılım Müzakereleri
Aralık 2004’te geçekleştirilen Avrupa Konseyi’nde alınan kararlar doğrultusunda,
müzakereler yürütülür. Hazırlanan “Müzakere Çerçevesi”nde takip edilecek yöntem ve kılavuz
ilkeleri bulunmaktadır. Müzakere çerçevesi bir nevi yol haritasıdır. Avrupa Birliği ile Türkiye
arasında yapılan Müzakere Çerçevesi üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar: müzakerelerin
kuralları, müzakerenin özü ve müzakere prosedürüdür.

14.1.1. Müzakerelerin Başlaması
3 Ekim 2005’te AB ve Türkiye arasında Müzakere Çerçeve Belgesi (Negotiating
Framework) kabul edilmiştir. Böylece, Türkiye ve Hırvatistan’la başlatılan katılım
müzakereleri ile AB’nin genişleme sürecine yeni bir kapı açılmıştır.
Öncelikli olarak karıştırılan bir konuya açıklık getirmekte fayda görülmektedir.
Müzakere sürecinde, aslında AB Müktesebatı (Acquis Communautaire) müzakere
edilmemektedir. Bu süreçte, üye olmak isteyen ülkenin uyumu gerçekleştirilmektedir.
Müzakere Çerçeve Belgesi, müzakerelerin hangi usül ve esaslar çerçevesinde
yürütüleceğini düzenlemektedir. Türkiye’nin Müzakere Çerçeve Belgesi incelendiğinde;
müzakerelerin üç unsur üzerinden yürütüleceği görülmektedir. Bu unsurlar (EURACTİV,
2011a):
- Kopenhag Kriterleri’ne tam olarak uyum sağlanması ve siyasi reformların
derinleştirilmesi.
- AB Müktesebatı’na uyum sağlanması ve üstlenilmesi, bir diğer ifade ile
Türkiye’nin kanun ve kurumlarının, AB kanun ve kurumları ile uyumlu hâle getirilmesi.
-

Sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi.

Türkiye, Kopenhag kriterlerini yeteri kadar sağladığı için müzakereler açılmıştır. AB
Müktesebatı, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 35 başlık altında sınıflandırılmıştır.
35 başlığın 8’i Katma Protokol’ün G. Kıbrıs’a genişletilmemesi nedeniyle, 5’i ise Fransa



AB müktesebatı, 5. genişlemede, 31 başlık altında incelenmiştir. Ancak, Türkiye ve Hırvatistan için
fasıl sayısı 35 olarak belirlenmiştir. 2003 Mart’ında adaylık başvurusu yapan ve 18 Haziran 2004’te adaylık statüsü
verilen Hırvatistan ile Türkiye için hazırlanan ve 29 Haziran 2005 tarihinde açıklanan taslak Müzakere
Çerçevesi’nde müzakereye konu olacak AB müktesebatının 35 başlık altında inceleneceği açıklanmıştır. Bu sayı
artışının sebebi müzakere edilecek konuların artmış olması değildir. Bir önceki genişlemeden elde edilen
deneyimlerden dolayı bazı başlıklar bölünmüş ve yeni başlıklar oluşturulmuştur. Örneğin; Trans-Avrupa Ağları,
Enerji başlığı altında yer almakta iken bölünerek iki yeni bir başlık oluşturulmuştur diğer taraftan Sanayi Politikası
ve KOBİ başlıkları birleştirilerek tek başlık altında “İşletme ve Sanayi Politikası” birleştirilmiştir. AB Komisyonu,
müzakere başlıklarında bu tür değişiklikler yaparak müzakere sürecinin daha kolay işlemesini hedeflemektedir.
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nedeniyle askıdadır. G. Kıbrıs ve Fransa nedeniyle askıya alınan 8 fasıl şunlardır: Malların
Serbest Dolaşımı, İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunum Serbestisi, Yerleşim ve Hizmet
Sağlama Hakkı, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Taşımacılık
Politikası, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler. Ayrıca, Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı AB
tarafından da askıya alınmıştır. Ekonomik ve Parasal Politika, Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu, Mali ve Bütçesel Hükümler ile Kurumlar başlıklı fasıllar ise Fransa
tarafından “üyelikle doğrudan ilgili olması” gerekçesiyle engellenmektedir. Ancak 5 Kasım
2013 tarihinde Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı açılarak AB ile
ilişkilerimizde tekrar canlanma gerçekleşmiştir. Engeller ve askıya alınan fasıllar çıkarıldığında
Türkiye’nin elinde çok az fasıl kalmaktadır. Bu fasıllar: Sosyal Politika ve İstihdam, Rekabet
Politikası ve Kamu Alımları’dır. Rumlar ise 6 başlığın -İş gücünün serbest dolaşımı, Enerji,
Hukuki ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Eğitim ve Kültür, Dış Güvenlik
ve Savunma- daha askıya alınmasını talep etmektedir. Bu 35 fasıl başlığı ve son durum
aşağıdaki tabloda görülmektedir (EURACTIV, 2011b):
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Tablo 14.1: Katılım Müzakereleri’nde Otuzbeş Faslın Mevcut Durumu
Fasıl

No

Nihai Durum

1

Malların Serbest
Dolaşımı

2

İşçilerin Serbest
Dolaşımı

3

İş Kurma Hakkı ve
Hizmet Sunumu
Serbestisi

(G. Kıbrıs açılış
kriteri)

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

4

Sermayenin Serbest
Dolaşımı

Fransa: 18 Aralık
2008

Açılan Fasıllar

5

Kamu Alımları

6

Şirketler Hukuku

Slovenya: 12
Haziran 2008

Açılan Fasıllar

7

Fikri Mülkiyet
Hukuku

Slovenya: 12
Haziran 2008

Açılan Fasıllar

8

Rekabet Politikası

9

Mali Hizmetler

(G. Kıbrıs açılış
kriteri)

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

10

Bilgi Toplumu ve
Medya

Fransa: 18 Aralık
2008

Açılan Fasıllar

11

Tarım ve Kırsal
Kalkınma

(G. Kıbrıs açılış
kriteri)

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

12

Gıda Güvenliği,
Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı

(İspanya: 30
Haziran
2010)

Açılan Fasıllar + Konsey’de
Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen
Fasıllar

13

Balıkçılık

14

Taşımacılık Politikası

15

Enerji

16

Vergilendirme

17

Ekonomik ve Parasal
Politika

(G. Kıbrıs açılış
kriteri)

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar
Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar
(G. Kıbrıs açılış
kriteri)

Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar
Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar

Çek Cumhuriyeti:
30 Haziran 2009

Açılan Fasıllar

MPB: 9 Mart 2007

Müzakere Pozisyonunu
Vermeye Davet Edildiğimiz ve
Müzakere Pozisyonlarını
Sunduğumuz Fasıllar
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Almanya: 26
Haziran 2007

18

İstatistik

Açılan Fasıllar

19

Sosyal Politika ve
İstihdam

20

İşletme ve Sanayi
Politikası

Almanya 28 Şubat
2007

Açılan Fasıllar

21

Trans-Avrupa Ağları

Portekiz: 19 Aralık
2007

Açılan Fasıllar

22

Bölgesel Politika ve
Yapısal Araçların
Koordinasyonu

5 Kasım 2013

Açılan Fasıllar

23

Yargı ve Temel
Haklar

Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar

24

Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik

Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar

25

Bilim ve Araştırma

Avusturya: 12
Haziran 2006

Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan
Fasıllar

26

Eğitim ve Kültür

MPB: 25 Mayıs
2006

Müzakere Pozisyonunu
Vermeye Davet Edildiğimiz ve
Müzakere Pozisyonlarını
Sunduğumuz Fasıllar

27

Çevre

İsveç: 21 Aralık
2009

Açılan Fasıllar

28

Tüketicinin ve
Sağlığın Korunması

Portekiz: 19 Aralık
2007

Açılan Fasıllar

29

Gümrük Birliği

(G. Kıbrıs açılış
kriteri)

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

30

Dış İlişkiler

(G. Kıbrıs açılış
kriteri)

Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar

31

Dış, Güvenlik ve
Savunma Politikası

32

Mali Kontrol

33

Mali ve Bütçesel
Hükümler

34

Kurumlar

35

Diğer

Konsey’de Onaylanıp Açılış Kriteri
Belirlenen Fasıllar

Komisyon’da Görüşülmesi Süren
Fasıllar
Almanya: 26
Haziran 2007

Açılan Fasıllar
Konsey’de Görüşülmesi
Süren Fasıllar

Kaynak: (EURACTIV, 2011b)
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İlk aşama, tarama sürecidir ve genelde bir yıl sürer. Tarama sürecinde amaç; aday
ülkelerin, müzakereler başlamadan önce, AB müktesebatının 35 politika alanında sergilediği
hazırlık düzeyinin tespitidir. Bu aşamada, her bir fasıl için ikişer adet resmi toplantı düzenlenir.
Düzenlenen ilk toplantıda Komisyon aday ülkeye o fasıl ile ilgili yerine getirmesi gereken
yükümlülükleri, belirli bir kısımdaki müktesebatın tüm anlamlarını açıklar. Birinci toplantıdan
yaklaşık bir ay sonra, ikinci toplantı düzenlenir, bu toplantıya “ülke oturumu” da denir.
Toplantıda, aday ülke konuya ilişkin ne kadar hazırlıklı olduğunu, uyumlaştırma planlarını ve
müzakere pozisyonunu açıklar. Türkiye’den ulusal uzmanlar Türkiye’deki durumu ve tutumları
sunarlar. Yapılan bu toplantıların ardından, üçüncü aşamada Komisyon o fasıla ilişkin başlama
kararını tavsiye eden bir “tarama raporunu” hazırlar ve taslak bir Ortak Pozisyon Belgesi’ni
Avrupa Birliği Konseyi’ne sunar. Son aşamada ise, Avrupa Konseyi’nde üye ülkeler, faslın
açılıp açılmayacağına karar verirler (Avrupa, 2006: 14) AB Konseyi, taslak hâlindeki ortak
pozisyon belgesini tartışır ve varsa öngörülen değişiklikler ve yorumlar doğrultusunda bu
Taslağı oybirliği ile “Ortak AB Pozisyonu” olarak kabul eder. Kabul edilen bu ortak pozisyon,
aday ülkenin belli fasıllarda yapılacak müzakerelerin başlamasından önce yerine getirmesi
gereken veya bir faslın geçici olarak kapanması için gerekli olan ölçütleri içermektedir. Ayrıca,
ileride çıkabilecek ve tartışılması olası konulara açıklık getirmek için, aday ülke ile 27 üye ülke
arasında üzerinde tartışılan birçok pozisyon belgesi hazırlanabilir.
Anlaşmaya varılan her bir fasıl, geçici olarak kapanır. Ancak, Topluluk Müktesebatı
sürekli olarak değişip geliştiğinden, dinamik bir yapıya sahip olduğundan, ileri bir tarihte
fasılların yeniden açılması da gerekebilir. Bu süreç zarfında Komisyon, aday ülkenin üyelik
hazırlıklarını ve kaydettiği gelişmeleri takip eder ve yıllık “İlerleme Raporu” yayımlar.
Katılım müzakerelerindeki her bir fasıl için izlenen temel adımlar şunlardır (Avrupa,
2006: 16):
Adım 1: Aday ülke, AB müktesebatını nasıl benimseyeceği, aktaracağı, uygulayacağı
ve yürüteceği gibi konularda AB’ye, en geç katılımın birinci gününe kadar, bir müzakere
pozisyonu sunar.
Adım 2: Komisyon bu süreci doğrular ve izler.
Adım 3: Komisyon, adayın sunduğu müzakere pozisyonuna cevaben her bir bölüm için
“taslak ortak AB müzakere pozisyonlarını” önerir.
Adım 4: Avrupa Bakanlar Konseyi ise, oybirliği ile bu ortak müzakere pozisyonlarını
onaylar.
Adım 5: Akit taraflar, geçiş talepleri gibi kalan konuları müzakere eder. Her konuda
tam anlaşmanın gerçekleşmesi gerektiğinden, bir kaç defa pozisyon belgelerinin değişimi
gerekebilir.
Adım 6: Her bir fasıl üzerinde anlaşma sağlandıkça, bölümler geçici olarak kapanır.
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Bütün fasıllar kapandığında, genel bir mutabakat sağlandığında müzakerelerin sonuçları
bir “Katılım Antlaşmasına” dâhil edilir. Katılım antlaşmasının onayı prosedüründe, Antlaşma
onay için Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi’ne, uygunluk için ise Avrupa
Parlamentosu’na sunulur. İmzadan sonra, Katılım Antlaşması onay için üye ülkelere ve aday
ülkeye gönderilir. Bazı ülkeler, antlaşmayı ayrıca referanduma da verebilir. En az bir yıl süren
bu prosedürden sonra Antlaşma yürürlüğe girer ve aday ülke kararlaştırılan bir tarihte üye olur.
Müzakerelerin ilerleyişi aşağıdaki şekil de görülmektedir.
Şekil 14.1: Müzakereler Nasıl İlerler?

Kaynak: (Avrupa, 2006: 16)
Süreç izlendiğinde aslında tüm işlerin %95’i evde, yani aslında Türkiye’de yapılması
gerektiği görülmektedir. Müzakerelerin her konuda hem AB’nin hem de Türkiye’nin tatmin
olduğu noktaya kadar devam eder. Dolayısıyla süreç bir yılda bitirilebilecek bir süreç değildir,
uzun da sürebilir. Her aday kendi kapasitesine, yeterliliğine göre değerlendirilir. Komisyon’a
göre Türkiye için tam üyelik 2014’den önce mümkün değildir (Avrupa, 11)

14.1.2. Müzakere Sürecinin Aktörleri
Müzakere sürecinde temel aktörler; AB kurumları, üye ülkeler ve aday ülkelerdir. Siyasi
ve stratejik temel kararlar, üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan Hükûmetlerarası
Konferans bünyesinde alınmaktadır (Avrupa, 2006: 11,12).
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Tablo 14.2: Müzakere Sürecinin Aktörleri
Aktör

Görevi

AB Komisyonu

Tüm müzakere süreci boyunca görevlidir.
Müzakere sürecinde asıl aktör Komisyon’dur.
Aday ülkelerle ilişkilerin yürütülmesi, tarama sürecinin aday ülke bürokratları ile
gerçekleştirilmesi, Katılım Ortaklığı Belgelerinin hazırlanması, Konsey için gerekli
belgelerin temin edilmesi, müzakerelerle ilgili teknik konuların koordinasyonu ve
gerekli hukuki düzenlemelerin hazırlanmasından sorumludur.
Aday ülkelerle süreç boyunca gerekli hâllerde resmi olmayan temaslar kurar,
müktesebatın uygulanmasını kolaylaştırıcı tavsiyelerde bulunur.
Aday ülkelerle üye ülkeler arasında bir köprü vazifesi görür. Genellikle aday
ülkelerin taleplerinin karşılanması ve çıkarlarının korunması yönünde üye ülkelerle
görüşmelerde bulunur.
Komisyon’un, aday ülkelerin pozisyon belgelerine karşılık Dönem Başkanlığı’nın
da katkıları ile taslak AB pozisyon belgelerini hazırlar.
Her yıl Konsey’e İlerleme Raporları sunar. Böylelikle, Konsey aday ülkelerin uyum
sürecindeki gelişimini ve müzakerelerde ortaya koydukları taahhütlerin hayata
geçirilip geçirilmediğini değerlendirir.

Hükûmetlerarası
Konferans
(HAK):

Müzakere kararının alınmasından sonra her bir aday ülke için bir Hükûmetlerarası
Konferans oluşturulur. Hükûmetlerarası Konferans, üye ve aday ülkelerin dışişleri
bakanlarının katılımıyla gerçekleşir. Hükûmetlerarası Konferans’ta temel
pozisyonlar ve stratejiler ortaya konulur, siyasi konular ele alınır. Teknik düzeyde
yürütülen esas müzakereler ise, AB Daimi Temsilcileri (COREPER) ve aday ülke
baş müzakerecisi başkanlığındaki müzakere heyetleri arasında yapılmaktadır.
Hükûmetlerarası Konferans, müzakere aşamasında aday ülke ve üye ülkeler
arasındaki siyasi diyaloğun temel aracı konumundadır.
Hükûmetlerarası Konferans, çok sesli bir platformdur. Çünkü, toplam katılımcı
sayısı ile birlikte gündeme getirilen görüş de fazladır. Bu sebeple Hükûmetlerarası
Konferans zorlu geçer.
Hükûmetlerarası Konferans’ta şu konular oybirliği ile karara bağlanır: Tarama
sürecinin başlatılması, hangi konu başlıklarında müzakerelerin açılacağı,
hangilerinin geçici olarak kapatılacağı vb gibi temel konular.

AB Konseyi

Konsey “Taslak Ortak Müzakere Pozisyonlarını”, “AB Ortak Müzakere Pozisyonu”
olarak kabul eder
İlgili bölümün resmen müzakereye açılabileceği, Katılım Konferansı’na kadar
gidilebilir.
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Avrupa
Parlamentosu
(AP)

AP’ye, müzakerelerdeki ilerlemeler hakkında bilgilendirme yapılır.
Katılım Antlaşmasına onayını verir.
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14.1.3. Avrupa Birliği Müktesebatı
AB müktesebatı toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlükte olan
hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür (ABGS, 2010). Yani AB Müktesebatı, AB Hukuk
Sistemi’ne verilen addır ve “Acquis Communautaire” olarak da bilinir. Yaklaşık 120 bin
sayfadan oluşmaktadır. Kabaca müktesebat şunları içermektedir: AB’yi kuran ve daha sonra
değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday ülkelerin AB’ye katılırken imzaladıkları katılım
antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk
organlarının çıkardıkları tüm mevzuat. Topluluk hukukunun kaynakları ise şunlardır (BozkurtÖzcan-Köktaş, 2008: 161,162; Tezcan, 2009):
a. Birincil Kaynaklar:
Toplulukları kuran antlaşmalar: AKÇT, EURATOM, AET ve bu antlaşmaların ek ve
protokolleri
Avrupa Toplulukları için belirli ortak organlar hakkında sözleşme (25 Mart 1957)
Birleşme Antlaşması (8 Nisan 1965).
Bütçeyle ilgili Lüksemburg Antlaşması (22 Nisan 1970)
AET ve EURATOM’a katılma antlaşmaları (İngilitere, Danimarka, İrlanda -22 Ocak
1972; Yunanistan -28 Mayıs 1979; Portekiz, İspanya -12 Haziran 1985; Avusturya, İsveç,
Finlandiya; Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya, Slovenya,
Estonya, G.Kıbrıs, Malta -16 Nisan 2003; Romanya, Bulgaristan -25 Mayıs 2005)
İkinci Bütçe Antlaşması (1975)
Avrupa Parlamentosu’na doğrudan seçimle ilgili Konsey kararı (1976)
Tek Avrupa Senedi (1986)
Avrupa Birliği Antlaşması (1992)
Amsterdam Antlaşması (1997)
Nice Antlaşması (2001)
Lizbon Antlaşması (2009)
Birincil kaynaklar doğrudan yürürlüğe girer ve iç hukukta uygulanması zorunludur.
b. İkincil Kaynaklar: Birincil kaynaklardan türetildiği için türev hukuk olarak da anılır.
İkiye ayrılırlar:
Bağlayıcı Kaynaklar:
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Tüzük (Regulation): Topluluk hukukunda en bağlayıcı ve en sert nitelikli yasal
düzenlemelerdir. Bu özelliğe sahip tüzükler, Brüksel’de kabul edilirler ve yürürlüğe girdikleri
andan itibaren üye devletlerin hukukuna doğrudan nüfuz ederler. Bunların ulusal hukuka ayrıca
transfer edilmelerine gerek yoktur. Bu durumun sonucu olarak, aynı konuda aksi yönde bir
ulusal düzenleme varsa o uygulanmaz, tüzük uygulanır. Tüzüğün uygulanabilmesi için, o
kanunun yürürlükten kaldırılmasına gerek yoktur.
Yönerge (Directive): Tüzüklere nazaran daha soft enstrümanlardır. Yönergelerin
uygulanabilmesi için iç hukuka transfer edilmesi şarttır. Ancak, bu işlem sonrasında yönergeler
somut olarak uygulanmaktadır. Sonuç olarak yönergeler, tüzüklerin tersine doğrudan
uygulanabilir özelliğe sahip değillerdir. Yönergelerin iç hukuka transfer edilmemesi
durumunda, ilgili üye devlet bir takım yaptırımlara maruz kalabilir.
Karar (Decision): Kararlar da genel nitelikli ve bireysel nitelikli olmak üzere ikiye
ayrılırlar: Bireysel nitelikli kararlar, muhatabı olan kişi, şirket ya da devleti bağlarken; genel
nitelikli kararlar daha genel bir içeriğe sahiptirler. Bununla birlikte, kararlar, tüzük ve
yönergelerin tersine (onlar yasama nitelikli) daha ziyade idari nitelikli düzenleme amacıyla
karşımıza çıkar. Ulusal hukukla olan ilişkilerinde kararlar daha çok yönergelere benzer. Başka
bir deyişle, kararlar tıpkı yönergeler gibi doğrudan uygulanabilir değildir. İç hukuka transfer
edilmeleri gerekir ve kısıtlı olarak doğrudan etki oluştururlar.
Bağlayıcı Olmayan Kaynaklar:
i. Tavsiye (Recommendation): AT Antlaşması’nda birçok maddede değişik kurum ve
organların tavsiyesi ile karar alınacağı belirtilmektedir. Şayet antlaşmada açıkça bir organın
tavsiyesi öngörülmüşse, bu durumda prosedürel (usul) anlamda alınması zorunlu bir tavsiyeden
söz edilebilir. Tersi durumda ise, ilgili kurumun kendi inisiyatifi ile belirttiği tavsiyeler söz
konusu olabilir. Karar alacak organ da bu tavsiye ile bağlı değildir. Ancak, antlaşmada açıkça
öngörülmüşse, tavsiye istemekle yükümlüdür. Alınması zorunlu; ancak, uyulması zorunlu
değildir.
Görüş (Opinion): Tavsiyeye göre bir derece daha alt konumdadır. Tavsiyeden farkı,
görüşler daha ziyade bir organ ya da kurumun herhangi bir konuda kabul ettiği yaklaşım ya da
tutumdur. Değişik kurum ve organlar, değişik vesilelerle değişik görüşler beyan edebilirler.
Şayet antlaşmalarda açıkça öngörülmüşse “zorunlu görüşler”; öngörülmemişse “inisiyatif
görüşler” olarak nitelendirilirler. Bazı görüşler, genel kuralın tersine son derece bağlayıcıdırlar.
c. Üçüncül Kaynaklar: Her ne kadar başlangıçta kurucu metinlerde yer almamış olsa
da, uygulamada bir takım hukuki enstrümanlar ortaya çıkmıştır. Bunlar, birçok AB kitabında
“liste dışı kaynaklar” olarak da adlandırılır. Komisyon tebliğleri, notları, kurumlar arası yapılan
mutabakatlar liste dışı kaynaklara örnektir.
14.1.4. Mevzuat Taraması ve Müzakere Süreci
Müzakere süreci altı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar:
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-

Tarama süreci

-

Müzakere pozisyonlarının hazırlanması

-

Pozisyon belgelerinin AB dönem başkanlığına sunulması

-

Müzakerelerin açılması

-

Müzakerelerin tamamlanması

-

Katılım antlaşmasının onay süreci

Müzakere sürecinin ilk aşaması taramadır. Hükûmetler arası Konferans kararı ile başlar.
Bu aşamada AB müktesebatı analitik olarak incelenir, aday ülke müktesebat hakkında
bilgilendirilir ve aday ülkenin mevzuatının AB müktesebatı ile ne kadar uyumlu olduğu ölçülür.
Uyum seviyesinin ölçülmesi aday ülke lehinedir. Çünkü müktesebatın aday ülkelerin ulusal
hukuk sistemlerine aktarılması kolaylaşır ve müzakereler sırasında çıkabilecek olası sorunlar
tespit edilebilir. Tarama sürecinin bitiminden sonra, herbir müktesebat başlığı için AB
Komisyonu ayrı ayrı bir “tarama raporu” hazırlar ve bunu AB Konseyi’ne sunar. Bu rapor,
müzakere sürecinin fiilen başlatılması kararının alınmasına temel teşkil ettiği için önemlidir
(İKV, 2011). Aday ülke ise her bir fasıl için pozisyon belgesi hazırlar ve bunu AB dönem
başkanlığına sunar. AB dönem başkanlığı da bu belgeyi AB’ye üye ülkelere ve Komisyon’a
sunar. Yapılan uyum tespiti sonrası, AB Bakanlar Konseyi müzakere tutumunu belirtir.
Komisyon ise aldığı onay sonrası farklı zamanlarda müzakere başlıklarını açar ve Konsey ile
birlikte müzakereleri yürütür. Müzakereler tamamlandıktan sonra, aday ülke için Katılım
Antlaşması hazırlanır ve Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin onayı ile birlikte antlaşma
yürürlüğe girer (Akçadağ, 2009).

14.2. Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği
Avrupa ile 50 yılı aşkın bir geçmişi bulunan Türkiye, 1999 Helsinki Zirvesi’nde adaylık
statüsü deklare edilmesiyle birlikte, meşakkatli bir yola daha girmiştir. Müktesebatın 35 faslının
tamamlanması, gerekli reformların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Gerekli mevzuat ve reform çalışmalarına paralel olarak Türkiye’nin iç dinamikleri
değişim göstermekte ve buna bağlı olarak dış politikadaki rolü de değişmektedir. Orta Doğu’da
meydana gelen gelişmeler, enerji kaynaklarına yakınlığı, Türkiye’nin birçok bakımdan transit
ülke vasfına sahip olması, AB’nin ve diğer çevrelerin Türkiye’ye bakışını değiştirmektedir.
Türkiye’nin geleceği üzerine çizilen senaryolar maddeleşecek olursa (EURACTIV,
2009):
-

G. Kıbrıs engeli konusunda uzlaşma sağlanırsa, Türkiye’nin imajının değişecek

-

Norveç modelinin uygulanma teklifi.

olması.
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-

İmtiyazlı ortaklık teklifi.

- 10 Nisan 2000 Fransa eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard d’Estaing ve eski Alman
şansölyesi Helmut Schmidt’in Le Figaro Gazetesi’nde yayınlanan ortak demeçlerinde “şunu
açıkça belirtelim; Ankara’nın AB’ye katılması asla öncelik değildir…” ifadeleri.
- “Avrupa’nın, bizim değerlerimizi, hukukun üstünlüğü anlayışımızı ve ortak
politikalarımızı uygulayan istikrarlı, demokratik ve gittikçe zenginleşen bir Türkiye’ye ihtiyacı
var. ....Avrupa’nın İslam dünyasıyla ilişkili olması nedeniyle Türkiye’nin katılımı bizim
çıkarımıza olacaktır....” (Rehn, 2001: 127,128)
- AB tarafından, Türkiye için çizilen alternatifler: Türk Birliği, İran-Rusya-Türkiye
ittifakı vb.
olabilir.

Diğer taraftan, uluslararası gelişmelerin de Türkiye’nin üyeliği üzerinde etkisi

Bunlar (Keskin, 2010: 440-445):
- Başta enerji arz güvenliği sorunudur. Küresel enerji pazarında fosil kaynakların
egemenliğinin devamı konusu Türkiye’nin stratejik enerji kaynağı olması özelliğini
koruyacaktır.
- Enerji yoğun bölgelerdeki çatışmaların devam etmesi durumu. ABD’nin enerji
yoğun olan bölgelerde egemen güç olması, kontrolü bırakmak istememesi ve bu durumun enerji
bağımlısı AB ile enerji köprüsü Türkiye üzerindeki etkileri.
- AB’nin enerji arz güvenliği hassasiyetinin artması durumu. AB enerji
politikalarında Türkiye’nin rolü.
- AB’nin siyasi derinleşmesine enerjinin katkı sağlayacağı realitesi. Burada AB için
dış politika-güvenlik ilişkisi önem arz ediyor. Türkiye’nin üyeliği durumunda bir güvenlik
mekanizması oluşabilir.
- Türkiye’nin üyelik öncesinde önemli projelerini tamamlayacak olması. Türkiye’nin
enerji ve ekonomide atılımlar yaparak küresel bir aktör olabilmesi.
- ABD’nin Türkiye’nin üyeliğini desteklemeye devam etmesi. ABD, bölgede
etkinliğinin artması ve bunu sürdürmesi, Türkiye ile iş birliği için, Türkiye’nin AB üyesi
olmasını tercih ediyor.
- Rusya’nın AB’nin ana enerji tedarikçisi olmaya devem etmesi durumu. Rusya’nın,
ABD ile olan rekabetini sürdürmek için, AB ve/veya Türkiye ile yapacağı iş birliğine önem
verecek olması.
Diğer küresel ulus aktörlerin tutumları.
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- Çok uluslu işletmelerin, sivil toplum örgütlerinin ve diğer bölgesel aktörlerin
güçlenmesi durumu. Özellikle enerji konusunda birçok atılımın arkasında büyük güçler vardır.
Örneğin mavi akım-Rusya, BTC boru hattı-ABD gibi. Küresel sermayenin, daha fazla kazanç
elde etmek için Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyeceği görülmektedir.
- 5 Kasım 2013 tarihinde yeni bir faslın açılması durağanlaşan ilişkilere bir nebze
olsun ivme kazandırmıştır. Ancak gerek Türkiye’nin içinde yaşanan birtakım sorunlar gerekse
AB içinde yaşanan sorunlar ilişkilerin geleceğini bir süreliğine dondurmuş olsa da bu faslın
açılması geleceğe yönelik olumlu beklentilerin artmasına sebep olmaktadır.
- Avrupa Komisyonu’nun da ifade etmiş olduğu gibi, “aktif ve güvenilir bir katılım
süreci” uygulamaya konulursa ancak o zaman AB-Türkiye ilişkileri rayına oturabilecektir.
Bunun yolu iki tarafından birbirlerini gerçek bir ortak olarak görmeye ve öyle davranmaya
başlaması ile gerçekleşebilir (Eralp, 2014: s.7).
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Uygulamalar

318

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Müzakerelerin aşamaları, Türkiye’nin AB yol haritasında ne durumda olduğu,
açılan/kapanan/askıya alınan fasıllar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Müktesebatı’nın ikincil kaynaklarından biri
değildir?
a) Yönerge
b) Karar
c) Onay
d) Tüzük
e) Tavsiye
2) Müzakere sürecinde alınan siyasi ve stratejik temel kararlar, üye ve aday ülkelerin
dışişleri bakanlarından oluşan Hükûmetler Arası Konferans bünyesinde alınmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

3) Avrupa Birliği Müktesebatı aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
a) Avrupa Birliği Temel Hakları
b) Avrupa Birliği Vergileme Sistemi
c) Avrupa Birliği Hukuk Sitemi
d) Avrupa Birliği Mali Hükümleri
e) Avrupa Birliği Bütçe Sistemi
4) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği müzakere sürecinin ilk aşamasıdır?
a) Ön eleme
b) Pozisyon belirleme
c) Açık müzakere
d) Ön hazırlık
e) Tarama
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5) Topluluk hukukunun kaynaklarından olan ikincil kaynaklar, doğrudan yürürlüğe
girer ve iç hukukta uygulanması zorunludur.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar
1)c, 2) Doğru, 3) c, 4) e, 5) Yanlış
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