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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
AB - Türkiye ilişkileri başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesinin Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmış, “AB - Türkiye
İlişkileri” dersi alan öğrencilere yönelik bir ders kitabıdır. Üniversitelerimizde bu dersi alan
lisans düzeyindeki öğrencileri Avrupa Birliği’nin Türkiye ile olan ilişkilerinin seyrine ve
ilişkilerdeki konu başlıklarına ilişkin olarak orta öğretimde benzer bir ders almamış olmakta,
dolayısıyla onlara bu türden bir derste hangi konular ile ilgilenileceğinin bir genel
sergilenişinin yapılması gerekmektedir. Bu, aynı zamanda, öğrencilerimizin Avrupa Birliği
bağlamında çeşitli açılımlar, fikir, olay ve olgular ile de tanıştırılması anlamını taşımaktadır.
Ders notu hazırlanırken üzerinde düşünülen konulardan birisi de görselliktir. 2000’li
yılların öğrencilerinin gündelik alışkanlıklarından bilgi edinme yollarına ilişkin
alışkanlıklarına kadar görsellikle iç içe olma durumları dikkate alınarak tablo, grafik, resim,
harita vb. materyalin uygun bir ölçüde kullanılmasına çalışılmıştır.
Ders notu hazırlanırken öğrencilerimize yönelik anlatımın kolaylaştırılabilmesi adına
alandaki çeşitli kaynak kitaplardan faydalanılmıştır. Söz konusu çalışmalar; Faruk
Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, Faruk Sönmezoğlu, Son
Onyıllarda Türk Dış Politikası, Faruk Sönmezoğlu vd. (Editörler), Uluslararası İlişkiler
Sözlüğü, Faruk Sönmezoğlu vd. (Editörler), XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi,
Baskın Oran, Türk Dış Politikası Cilt II ve Cilt III, Beril Dedeoğlu (Editör), Dünden Bugüne
Avrupa Birliği. Ayrıca çeşitli resmî web sitelerinden de verilerin edinilmesi anlamında
yararlanılmıştır. Bu eserler kaynakça kısmında da belirtilmektedir.
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KISALTMALAR
AB

:

Avrupa Birliği

ABD

:

Amerika Birleşik Devletleri

AET

: Avrupa Ekonomik Topluluğu

AGSK

: Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği

AGSP

: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası

AKÇT

: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

AT

: Avrupa Topluluğu

BAB

: Batı Avrupa Birliği

CEEC

: Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi

EUROTOM : Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
KKTC

: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

KOB

: Katılım Ortaklığı Belgesi

NATO

: Kuzey Atlantik İşbirliği Örgütü

OECD

: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
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YAZAR NOTU
Sevgili öğrenciler, bu ders notu, tek dönemlik “AB-Türkiye İlişkileri” dersi için
hazırlanmış olup mümkün olduğunca kısa tutulmaya çalışılmış, içeriğin esas olarak
“öğrenciyi ilgili konular ile tanıştırma”, “konu ile ilgili bilgi verme” amacı ile sınırlı
kalmasına gayret edilmiştir. Kitabın içeriği belirlenirken, konuların program içerisinde alınan
diğer derslerde daha analitik olarak değerlendirileceği dikkate alınmış, daha çok bilgi verici
nitelikte işlenmesine yönelinmiştir.
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1. AB BÜTÜNLEŞME SÜRECİ I

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Avrupa Birliği’nin tarihçesi



Avrupa Birliği bütünleşme sürecinin ilk aşamalarının neler olduğu

4

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Avrupa Birliği’nin bütünleşmesinin ilk aşamaları nelerdir?

2)
II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da ne türden bütünleşme eğilimlerinden
bahsedilebilir?
3)
olmuştur?

ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa kıtasına yönelik siyaseti nasıl
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avrupa Bütünleşmesi I

Avrupa bütünleşmesinin ilk
aşamalarını kavrayabilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

II. Dünya Savaşı sonrası
Avrupa

II. Dünya Savaşı sonrası
Avrupa’da bütünleşme
eğilimlerini ve büyük
güçlerin politikalarını analiz
edebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu

Avrupa Kömür Çelik
Topluluğunun oluşum
sürecini öğrenebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Avrupa Savunma Topluluğu

Avrupa Savunma
Topluluğunun oluşum
sürecini öğrenebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

BAB

Batı Avrupa Birliği’nin
temelini ve oluşumunu
değerlendirebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


BAB



Schuman Planı



Avrupa Savunma Topluluğu



Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu



Truman Doktrini



Marshall Planı
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Giriş
Bu bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin analiz edilmesi için temel oluşturması
açısından Avrupa Birliği’nin temel altyapısını ve bütünleşme sürecinin başlangıç ve gelişim
aşamaları ele alınacaktır.
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1.1. Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci
1945 yılında 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve savaş sonrası düzenin yeniden
kurulması aşamalarında Avrupa coğrafyası da kuşkusuz yeni dönem ve yapılanmadan
doğrudan etkilenmiştir. Soğuk Savaş’ın başlangıç yılı olarak kabul edilen 1945 yılı itibarıyla
dünya Batı Bloğu ve Doğu Bloğu şeklinde iki ayrı kutba bölünmüş, bu bölünmüşlükten belki
de en fazla etkilenen yer Avrupa coğrafyası olmuştur. Avrupa kıtası da ideolojik ve siyasi
açılardan ikiye bölünmüş, batı kısmı ABD liderliğindeki Batı Bloğuna, doğu kısmı da SSCB
liderliğindeki Doğu Bloğuna dâhil olmuştur. Savaştan büyük tahribatla çıkan Avrupa kıtasının
yeniden kalkındırılması için çeşitli plan ve projeler devreye sokulmaya başlanmıştır. Yeni
düzen Soğuk Savaş düzeni olarak adlandırılmaktaydı ve Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet
etkisine girmişlerdi. Batı Avrupa ülkelerine ABD’nin ekonomik yardımı ve askerî olarak da
NATO örgütlenmesinin şemsiyesi önemli atılımlar yaratmıştır. Ancak bu ülkelerin kendi iç
kalkınma ve birlikteliklerini de bir an evvel kurmaları gerekmekteydi. 2. Dünya Savaşındaki
ekonomik ve siyasi çöküşün ardından yeni bir başlangıç yapılması adeta bir zorunluluk haline
gelmişti. Yeni dönemde milliyetçilik, egemenlik gibi kavramları reddeden ve Avrupa’nın
tarihsel uyumunu hayata geçirecek bir yeni bir ekonomik ve siyasal düzen arayışı söz konusu
olmuştur. Batı Avrupa’daki öncü ülkeler medeni Avrupa’yı simgeleyen Roma İmparatorluğu
modelinden ilham almışlardır. Barışın korunması ve yeni bir savaşın engellenmesi ve
Avrupa’da istikrarın tesis edilmesi hedeflenmiştir. Bu anlamda bir “Avrupa Birleşik
Devletleri” düşü de söz konusuydu.
1. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası ortamda idealizm akımı çerçevesinde
Milletler Cemiyeti’nin de kuruluşu ile bir daha böyle büyük bir savaşın çıkmayacağına dair
düşünce hâkim olmuştu. Zira 1. Dünya Savaşı için “tüm savaşlara son verecek savaş”
nitelemesi yapılmıştır. Ancak 1. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen ve imparatorlukların
dağılması ve yeni ulus devletlerin kurulması ile ülkelerin siyasi sınırlarının çizilmesi Avrupa
başta olmak üzere tüm dünyada adeta yeni bir savaşın zemini hazırlamış, gelecekteki
çatışmalara da meydan vermiştir. Doğu Avrupa’da 3 imparatorluğun çöküşü ile kurulan yeni
devletler arasındaki çıkar çatışmaları, Almanya’yı bağlayan Versay Anlaşması ve
Almanya’nın yeni statükodan rahatsızlık duyması, yaşanan 1929 Dünya Ekonomik Buhranı,
kurulan Milletler Cemiyeti’nin barışın korunmasında ve yeni bir savaşın çıkmasının
önlenmesinde yetersiz ve etkisiz kalışı, Cemiyetin güç politikalarına sahne olması gibi başlıca
nedenlerden dolayı ikinci bir savaşın ayak sesleri iki savaş arası dönemde belirgin olarak
hissedilmekteydi. Tüm bunların üzerine birincisinden çok daha geniş çaplı ve daha fazla
tahrip yaratmış olan 2. Dünya Savaşı’nın yaşanması, savaşın ardından oluşan yıkımın da
düzeltilmesi anlamında yoğun çaba gerektirmiştir.
ABD ve Sovyetler Birliği’nin savaştan galip çıkan iki güç olarak dünyanın yeniden
şekillendirilmesinde ve ideolojik bölünmede lider ülkeler olarak başı çekmeleri, her ikisinde
de farklı siyasal, ekonomik sistemler var olduğundan, kendi etraflarındaki ülkelerde de etki
kurmalarını beraberinde getirmiştir. ABD Batı Bloğu’nun ve liberal/kapitalist sistemin lider
ülkesi olarak yıkım içerisindeki Batı Avrupa’ya ekonomik ve siyasi açılardan destek
olmuştur. Batı Avrupa’nın önde gelen ülkeleri de daha iyi bir gelecek için “iş birliği ve
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bütünleşme” olgularını ileri sürmüşlerdir. Aslında Avrupa Birliği düşüncesinin tarihsel
gelişimine baktığımızda 2. Dünya Savaşı’ndan çok daha önceleri bu düşüncenin tohumlarının
ekildiğini vurgulamak gerekir. 2. Dünya Savaşı sonrası düzen sadece son kertede birlik için
adımların atılması için gerekli ortamı hazırlamıştır. Oysa modern çağ Avrupası’nda birlik ve
Avrupa Bütünleşmesi, düşünce olarak daha eskilere dayanmaktadır. Pek çok düşünür, bilim
adamı, siyasetçi sürekli savaş içerisinde olan Avrupa’nın birlik ve bütünlüğüne yönelik
düşünceler ortaya atmışlar, plan ve projeler üretmişlerdir. Bu noktada öne sürülen
düşüncelerden en önemli ve etkilisi ise “Pan European Union” düşüncesi olmuştur. Kont
Richard Coudenhouve-Kalergi tarafından ileri sürülen bu düşünce “Avrupa Federasyonu”nu
savunmaktaydı. Avusturyalı ve aristokratik bir aileye mensup olan yazar, eserlerinde “Pan
Europa” düşüncesini savunurken isterse Türkiye’nin de bu federasyona dâhil olabileceğini
dile getirmiş, ancak Rusya ve İngiltere’yi dışarda bırakmıştır.
Gerek global olarak tüm dünyada gerekse de Avrupa kıtasında yaşanan ekonomik
bunalım ve faşizmin yükselişi Avrupa devletlerini kendi savunmaları üzerine yoğunlaşmaya
itmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru da savaş sonrası düzenin ve geleceğin
şekillendirilmesi için planlar yapılmış ve direniş arasında Avrupa için “bütünleşme” fikri
yayılmaya başlamıştır. Savaştan sonra Avrupa’da yeni bir yapılanma olması gerektiği ve
Avrupa’nın kendi içerisinde birleşmesinin önemli olduğunun altı çizilmiştir. Milliyetçilik ve
ulusal gurur Avrupa’da savaşın sebepleri olarak suçlanmışlardır. Tarihsel ulusal sınırların
aşılması gerektiği ve yapay oldukları vurgusu da yavaş yavaş belirmiştir. Bu fikrin özellikle
İtalya’da taraftarları vardı. Altiero Spinelli Ventotene Manifestosu 1941 İtalyan direnişçileri
tarafından benimsenmiş ve daha sonra bu düşünce “Avrupa Federalist Hareketi”nin
oluşumuna varmıştır. Bu düşüncede yazılı Anayasası olan federal bir Avrupa, uluslar üstü bir
hükûmetin halka karşı sorumlu olduğu, ulusal hükûmetlere karşı olmayan, ordusu olan ve
ulusal ordulara izin verilmeyen bir birliktelik kurgulanmıştı. ABD bu düşünceye karşı değildi.
Moskova da iş birliğini destekliyordu ve özellikle komünist direnişçiler arasında destek
bulmuştu. Ancak gelecek için belirleyici rolü İngiltere’nin oynaması bekleniyordu. Winston
Churchill’in İngiltere ve Fransa’nın birleşmesinin önermesinden etkilenmişlerdir ve Hitler’e
karşıdırlar.
Savaştan sonra siyasi ve ekonomik koşullar Batı Avrupa hükûmetlerini iş birliğine
zorlamıştır. Almanya’nın güçlenmesinden duyulan korku, Sovyetler Birliği tehdidi, ABD’nin
gücü ve Avrupa’nın dünya ekonomisindeki rolündeki azalma gibi etkenler bu iş birliği
düşüncesinde başlıca nedenlerdi.
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Şekil 1: ABD’nin 33. Devlet Başkanı Harry S. Truman
1947 yılında iki önemli gelişme olmuştur: Truman doktrini ve Marshall Planı. Truman
doktrini, dönemin ABD başkanı Truman tarafından ortaya atılmıştır ve komünizm tehlikesine
karşı iç savaştaki Yunanistan ile Türkiye’ye yardım etmek esasına dayanır. Marshall Planı ise
tüm Avrupalı devletlere açık ekonomik yardım çağrısıdır. Marshall Planını 16 ülke kabul
etmiştir ve bunlar “Committee of European Economic Cooperation”ı (CEEC – Avrupa
Ekonomik İşbirliği Komitesi) oluşturdular. Bu yardımdan en fazla yararı sağlamak için
yararlanan devletlerin ekonomik bir koordinasyon sağlaması gerekmekteydi.
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Şekil 2: “Hava nasıl olursa olsun birlikte hareket etmeliyiz” sloganıyla imzalanan
Marshall Planı
Marshall Planını uygulamak için oluşturulan CEEC daha sonra 1948 yılında OEEC
(Organisation for European Economic Cooperation – Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü)
olmuş ve ilk görevi de “European Recovery Programme” olarak belirlenmiştir. Plandan
faydalanan ülkeler arasında Amerikan yardımını bölüştürmek amaçlanmıştır.
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Şekil 3: Marshall Plan’ının uygulandığı ve para yardımı alan ülkeler
Bu organizasyon daha sonra 1960’da OECD’ye (Organisation for Economic Cooperation and Development – Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) dönüşecek ve
OECD’ye 1957 yılında ABD ve Kanada da katılacaklardır. Esasen ABD de Avrupa’nın
bütünleşmesini destekliyordu, ancak bunun kendisiyle iş birliği içinde gerçekleştirilmesinden
yanaydı.

Şekil 4: OECD Logosu

13

1947 yılına tekrar dönecek olursak, Fransa ve İngiltere arasında imzalanan Dunkirk
Antlaşması’ndan da bahsetmek yerinde olacaktır. Fransa ve İngiltere arasında savaş
sonrasında askerî ittifakı sürdürmek amaçlı imzalanmış olan anlaşma, aynı zamanda gelecekte
oluşabilecek bir muhtemel Alman silahlanması ve saldırısına yönelik de iş birliğini
içermekteydi. Bir diğer önemli gelişme de 1948 yılında imzalanan Brüksel Anlaşması’dır.
Almanya’nın tehdit oluşturma ihtimaline karşı bu kez İngiltere ve Fransa’ya Belçika,
Lüksemburg ve Hollanda’nın da katılmasıyla anlaşma gerçekleştirilmiştir. Antlaşmanın
ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlarda da iş birliği ilkelerini içeren hükûmetler arası
karşılıklı bir savunma antlaşması olması öngörülmüştür. Söz konusu devletler güçsüzlüklerini
kapatması için 1949’da ABD’den ittifak talebinde bulunmuşlardır.
Nisan 1949’da 12 devlet NATO’yu (North Atlantic Treaty Organization - Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü) kurmuşlardır. 4 Nisan 1949’da Washington’da Kuzey Atlantik
Antlaşması imzalanmıştır. İmzalayanlar arasında Brüksel Antlaşması’na taraf olan beş devlet
ile ABD, Danimarka, İtalya, İzlanda, Kanada, Norveç ve Portekiz bulunmaktaydı. Kısa bir
süre sonra Yunanistan, Türkiye ve Batı Almanya da NATO’ya katılmışlardır.
1940’ların sonunda Avrupa bütünleşmesine doğru önemli adımlar atılmıştır. Bir tür
ekonomik ve siyasal birleşme için faaliyetler yoğunluk kazanmıştır. İngiltere’de “United
Europe Movement”, Fransa’da “Socialist Movement for the United States of Europe” gibi.
1946’da pek çok ülkeden katılımla “European Union of Federalists” oluşturulmuştu.
1948’deki La Haye Kongresi’ni takiben “European Movement International” (Uluslararası
Avrupa Hareketi) kurulmuştur. Duncan Sandys’in ilk başkan olduğu harekette diğer önemli
isimler arasında Léon Blum, Winston Churchill, Alcide De Gasperi ve Paul-Henri Spaak de
yer almaktaydılar. Churchill 1946 Zürih konuşmasında “Avrupa Birleşik Devletleri”nin
kurulmasının zorunluluğundan bahsetmekteydi.
Almaya için Avrupa’daki bir bütünleşme hareketine dahil olmak, tekrar siyaset
sahnesinde kabul görmenin yolu, rehabilitasyon ve geçmişin ağırlığından kurtulmak anlamına
da gelmekteydi. 1949-1963 yılları arasında Alman Şansölyesi olan Konrad Adenauer’in
politikası İtalya için iç istikrarsızlık ve güçlü bir komünist partiye karşı güvence sağlamaktı.
Fransa için ise bütünleşme Avrupa’da Fransız liderliğini kurumsallaştırmanın yolu olarak
görülmekteydi. İngiltere’nin bütünleşme hareketine katılması, Fransa ve Benelux ülkeleri için
Almanya ve Sovyetler Birliği’ne karşı garanti anlamına da geliyordu. İskandinavlar tarafız dış
politikaları nedeniyle katılmak istemiyorlardı; ancak İngiltere’yi takip edebilirlerdi. İngiltere
Clement Attlee hükûmeti bütünleşme fikrine karşı durmuştur.
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Şekil 5: Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer
Mayıs 1948’de La Haye Avrupa Kongresi yapılmış ve şu talepler dile getirilmiştir:
“Bir Avrupa Parlamentosu’nun oluşturulması, İnsan Hakları Şartı’nın kabulü ve bir Avrupa
Mahkemesi’nin kurulması.
Ancak Churchill Avrupa birleşmesinin temelini Fransız-İngiliz ortaklığı değil,
Fransız-Alman yakınlaşması olarak görüyordu. Avrupa Birliğini çok değerli bir ideal olarak
benimsese de İngiltere’yi tam da bunun bir parçası olarak görmüyordu. İngiltere ise kendi
misyonunu Commonwealth’e bağlılık ve özelde İngiliz-Amerikan ilişkisi olarak görüyordu.
Bundan başka, Fransa ve lideri De Gaulle başta olmak üzere Avrupa bütünleşmesini, savaştan
sonra daha da güçlenen ABD’ye bir alternatif olarak oluşturmak isteyenler de vardı.
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Şekil 6: Charles De Gaulle
Ocak 1948’de önemli bir gelişme olarak Benelux devletleri arasında uygulanmaya
başlanan Gümrük Birliği’ni de vurgulamak gerekir. Mayıs 1949’da Avrupa’da bütünleşme
yanlısı eğilimin bir ürünü olarak Avrupa Konseyi kurulmuştur. Avrupa Konseyi’ne İngiltere
de dâhil olmuş ve kurucu anlaşmanın adı Treaty of Westminster olarak belirlenmiştir.
Konseyin merkezi Strasbourg’dadır. Avrupa Konseyi 2. Dünya Savaşı sonrasının ilk siyasi
organizasyonu olarak göze çarpan önemli bir örgütlenmedir. 10 üye ile kurulmuştur ve
günümüzde de en geniş kapsamlı örgütlerden birisidir.

Şekil 7: Avrupa Konseyi Logosu
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Kurucu ülkeler: Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İngiltere, İrlanda, İtalya, Danimarka,
Norveç, İsveç ve Fransa’dır. Türkiye ve Yunanistan da 1949 da Avrupa Konseyi’ne
katılmışlar, Federal Almanya ise 1951 yılında üye olmuştur. Daha ziyade insan hakları ve
demokrasi konularına yoğunlaşan Avrupa Konseyi’nde savunma ile ilgili konular kapsam
dışındadır. Çünkü kurucu üye olan İsveç ve İrlanda tarafsızlık politikası izliyorlardı.
Konsey’in En önemli başarısı 1950’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasını
sağlamış olmasıdır.

Şekil 8: Avrupa Konseyi Üyesi Ülkeler

1.1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu – AKÇT (European Coal
and Steel Community - ECSC)
İktisadi nitelikli bölgesel birlik olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa
Topluluğu’nu oluşturan üç kuruluştan birisidir. 18 Nisan 1951’de Paris’te imzalanan ve 25
Temmuz 1952’de yürürlüğe giren bir antlaşma ile kurulmuştur. Kurucu üyeler, Belçika,
Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’tur.
Avrupa’daki bütünleşme girişimlerini, siyasal düzlemden değil de ekonomik
düzlemdeki işlevsel bir iş birliği ile başlatmanın ve bunu zamanla bütünleşmenin diğer
aşamalarına taşımanın daha uygun olacağına inananların bir araya gelip bu beklentilerini
gerçekleştirmeleriyle Avrupa’da topluluklar dönemi başlamıştır. 9 Mayıs 1950’de Fransa Dış
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İşleri Bakanı Robert Schuman, iş adamı Jean Monnet ve Batı Almanya Şansölyesi Konrad
Adenauer ile birlikte hazırladıkları bir projeyi, dünyaya duyurmuş ve bu yolla AKÇT’nun
oluşturulma süreci başlamıştır. Proje, Alman ve Fransız kömür-çelik üretiminin tek bir idari
yapı altında toplanmasını ve diğer Avrupa devletlerinin de bu kuruluşa katılabileceklerini
öngörmüştür. Savaş sonrası Avrupası’nın kalkınması için gerekli ilksel ürünlerden olan
kömür-çeliğin, üretim, işletim ve dağıtımında kurulacak iş birliği ile “geniş pazar”
olanaklarına kavuşacağı savunulmuştur. Özellikle Ren bölgesine karşılık gelen iş birliği,
sektörel bazda başlasa bile diğer alanlardaki iş birliklerini teşvik edeceğinden, birlik yolunu
açacak anahtar olarak görülmüştür. Söz konusu plan, Benelux ülkeleri, Fransa, Federal
Almanya ve İtalya arasında 18 Nisan 1951’de imzalanan Paris Antlaşması’yla Avrupa Kömür
ve Çelik Topluluğu’nun kurulmasını sağlamıştır. Anlaşma 25 Temmuz 1952 yılında
yürürlüğe girmiştir.1

Şekil 9: AKÇT’nu kuran Paris Antlaşması (1951) imzalanırken
Özetle Schuman Planı Batı Avrupa’daki kömür ve çelik kaynaklarının yönetimini ulus
devletlerin yanı sıra bir uluslar üstü otoriteye bırakılmasını ve ağır endüstrideki tüm tarifelerin
kaldırılmasını öngörmekteydi. Planın iki temel siyasi amacı söz konusudur: İlki Avrupa’daki
siyasi bütünleşmenin ilk adımı olarak görülmesi, ikincisi ise Batı Avrupa’da istikrarın ancak
bir Fransız-Alman yakınlaşması temeli üzerine kurulmasının mümkün olduğunu ortaya
koyması.

Beril Dedeoğlu, “Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci I: Tarihsel Birikimler”, Dünden Bugüne Avrupa Birliği,
Beril Dedeoğlu (Derleyen), İstanbul, Boyut Kitapları, 2003, s.48, ss.41-64.
1
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Şekil 10: Schuman Planı’nın sunulması
1950 yılına gelindiğinde önemli gelişmelerden birisi de Avrupa devletleri ile ABD
arasında ödemeleri düzenlemek için OEEC içindeki 17 devletin Avrupa Ödemeler Birliğini
kurmalarıdır. 1958 yılında bu birlik Avrupa Para Antlaşması’na dönüştürülmüştür. Bu süreç
daha sonra Euro’ya kadar uzanacaktır.
Birliğin amaçları, demir ve çelik alanlarında rasyonel üretim ve dağıtım sağlamak, üye
ülkelerin demir ve çelik kaynaklarını birleştirerek verimliliği artırmak, bu nedene da-yanarak
aralarında gümrük birliği sağlamak ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin ucuz fiyat politikalarına karşı çıkmak biçiminde özetlenebilir. 1958
yılında kömür ve çelik ürünlerinde bir ortak pazar oluşturulabilmiştir Bugün Avrupa Birliği
organlarına bağlanan, ancak daha önce 1965 tarihli “Füzyon Antlaşması” ile Avrupa
Topluluğu içinde faaliyet göstermiş olan örgütün kuruluş antlaşmasında şu organlar yer
almaktadır: Örgüte uluslar üstü nitelik kazandıran Yüksek Otorite, Bakanlar Konseyi,
Danışmanlar Komitesi, Ortak Parlamento ve Yüksek Mahkeme. Örgüt üyeleri: Almanya,
Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg,
Portekiz ve Yunanistan. Örgüt merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’dedir. Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu’nun görev alanlarının Roma Anlaşması’na aktarılması ile, Topluluk resmî
olarak sonlanmıştır.
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1.1.2. Avrupa Savunma Topluluğu
1950’deki Kore Savaşı ile birlikte ABD, Batı ittifakı içerisindeki askerî yükü
Avrupa’nın da paylaşması gerektiği üzerinde durmuştur. ABD’nin bu talebine karşılık
Avrupa’dan gelen olumsuz cevap, bir anlamda Almanya’yı silahlandırma zorunluluğunu
beraberinde getirmekteydi. Bu durumun Avrupa’da yarattığı tehdit ve yeni Alman askerî
gücünü Alman kontrolünden çıkartma ihtiyacı, buna ilaveten Fransa’nın onayına ihtiyaç
duyulması, en eski iki düşman olan Fransa ve Almanya’yı bir araya getiren sürecin başlangıcı
oldu. Bunun için en iyi fikir, bir Avrupa ordusunun kurulmasıydı ki; Adenauer’ın bu önerisi
Fransa tarafından da benimsenen çözüm oldu. Fransa buna İngiltere’nin de katılmasını
öngörmüştü. Oysa İngiltere bu öneriyi reddetmiştir. Sadece Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nu kuran 6 devlet öneriyi kabul etmiştir. Mayıs 1952’de Avrupa Savunma
Topluluğu Antlaşması imzalanmıştır. Avrupa Savunma Topluluğu askerî bir örgüttü ve
Avrupa’nın bütünleşmesi yolunda atılan yeni bir adımdı. Ortak bir ordu ve bütçe
öngörülüyordu. Batı Almanya’nın tüm askerî birimlerini bütünleştirilmiş bir komutaya
bağlıyordu. Diğer üye devletler ise ancak askerî kuvvetlerinin bir bölümünü bu yapıya
bağlıyorlardı. Adenauer’ın 1953 yılındaki ABD gezisinde dile getirdiği Avrupa dış politikası
olmadan Avrupa ordusunun işleyemeyeceği, federalist çizgidekileri sevindirmiştir, ancak
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ve Avrupa Savunma Topluluğu’nun uluslar üstü
organlarının bu misyonların gerektirdiği siyasi iradeyi gerçekleştirmeyeceğini de göstermiştir.
Bunun için “siyasal bir birlik” kurulmasına karar verilmiştir. Bu siyasal gelecek bir
federasyonun ilk adımları olarak düşünülmüştür. Oysa Avrupa savunması ile ilgili temel
tereddütler devam etmekteydi ve Fransa Almanya’nın tekrar silahlanmasını istemiyordu.
Aslında siyasal birlik adına atılan adımların olumsuzlukla karşılaşması, buna engel
olamayacaktıysa da, birlik için oluşturulmaya çalışılan anlaşma Fransız Parlamentosunda
reddedilmiştir. Bu durum o dönem için “siyasal birlik” düşüncesinin de sonunu getirdi.
Enkazdan bir şeyler kurtarma konusunda İngiltere, Brüksel Antlaşması’nın İtalya ve
Almanya’yı da kapsayacak şekilde genişlemesini önermiştir. ABD’nin Avrupalıların savunma
masraflarının bir kısmını karşılaması konusundaki ısrarı da devam etmekteydi. Antlaşmanın
“Almanya’ya karşı” da yapılmış olması maddesi çıkartıldı. Yeni yapılanmanın adı BAB yani
“Batı Avrupa Birliği” olacaktı. Gerçi Batı Almanya NATO’ya üye olunca BAB’ın varlığı da
anlamsızlaşmıştır. BAB uluslar üstü bir yapılanma öngörmüyordu. Zira Fransa’nın esas
önlemeye çalıştığı Almanya’nın ayrı bir orduya sahip olması idi. Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu yüksek otoritesinin il başkanı ve Avrupa Topluluğu’nun fikri babası Jean Monnet
bundan sonra ulaşım ve enerji alanlarında sektörel bütünleşme öngörürken Benelux devletleri
kapsamlı bir ekonomik topluluktan yana olmuşlardır. Monnet ise hızlı hareket etmekten
çekinmiş ve atom enerjisi konusunda bir bütünleşmeden yana tavır sergilemiştir.

1.1.3. Batı Avrupa Birliği
Siyasal ve askerî nitelikli bölgesel örgütlenme olan Batı Avrupa Birliği Şubat 1948’de
Çekoslovakya’daki Prag darbesinden sonra Sovyetler Birliği’ne karşı Avrupa’da bir savunma
örgütü kurulması amacı ile anlaşmaya varan devletlerin aralarında bir antlaşma
imzalamalarıyla temellendirilmiştir. 17 Mart 1948 tarihinde imzalanan “Ekonomik, Sosyal ve
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Kültürel İşbirliği ve Ortak Savunma Antlaşması” ile Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve
Lüksemburg arasında “Batı Birliği”, “Batı Avrupa Savunma Birliği” ya da imzalandığı şehrin
adı ile anılan “Brüksel Antlaşması” (1948) örgütü biçimlerinde anılan bir yapı
oluşturulmuştur. Söz konusu ülkeler, II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın
silahlanmasına engel olmak beklentisi taşımalarına rağmen, kendilerine yeni bir savunma
örgütü oluşturmaktan çok ABD’yi Avrupa’daki savunma hareketinin içine çekmeyi
amaçlamışlardır. Başlangıçta İskandinav ülkeleri de kuruluşa dâhil edilmek istenmiş, ancak
SSCB ile komşulukları nedeni ile bundan kaçınılmıştır. Bu örgüt, NATO’nun kurulmasına
hizmet etmekle birlikte, NATO’nun kuruluşu ile de işlerliğini kaybetmiştir. Bunun üzerine,
1948’deki Brüksel Antlaşması’na dayanan ve 23 Ekim 1954 tarihinde imzalanarak 6 Mayıs
1955 tarihinde yürürlüğe giren Paris Antlaşması ile Batı Avrupa Birliği (BAB)
oluşturulmuştur.
Elli yıl için kurulan örgüt, II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın kendi savunmasını
kendisinin yapmasını amaçlamış ve NATO’ya bir alternatif oluşturmayı beklemiştir.
Antlaşma, üyeler arasında siyasal, sosyal, hukuksal ve askerî alanlarda iş birliğini
öngörmektedir. Yine antlaşmaya göre, taraflardan birisi Avrupa’da silahlı bir saldırıya uğrar
ise diğer ülkeler her türlü yardımı yapacaklardır. 1984 yılında yayınlanan Roma Bildirgesi ile
Avrupa’nın savunma ve güvenlik sorunlarına ilişkin yeni bir çerçeve oluşturularak
hükûmetler arası danışma sistemi geliştirilmiştir. 1987 yılındaki Lahey görüşmelerinde
Avrupa güvenliğinin ilkeleri ve koşulları saptanarak silahların denetimi ile Doğu-Batı
ilişkilerinin geliştirilmesi benimsenmiştir. 1991 yılında Avrupa Birliği’ni kuran Maastricht
Antlaşması’na BAB’ı konu alan iki bildirge eklenmiştir. Bunlardan birincisi, BAB’ın Avrupa
Birliği ve NATO ile ilişkilerini ele almıştır. Buna göre, AB’nin savunma kuruluşu olması
öngörülen BAB, NATO’nun da Avrupa ayağını oluşturacaktır. İkinci Bildirge ise bütün
Avrupa Birliği üyelerini BAB’a davet etmektedir. Petersburg ve onu tamamlayan 1992 Roma
Deklarasyonları ile BAB, “hazır müdahale birlikleri” biçiminde bir ortak ordu oluşturma
kararı almış ve faaliyetlerini şu biçimde saptamıştır: Barış amaçlı girişimler ve kriz önleyici
tedbirler, bölge dışı alanlara müdahale, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile eşgüdümlü çalışma ve “hazır müdahale birlikleri”nin NATO
çerçevesinde de kullanılması. Hem alınan kararların etkisi hem de üyelerinin Avrupa Birliği
ve NATO üyesi devletler olmaları nedeniyle BAB, fiilen çok da bağımsız faaliyet
gösterememiştir. 2001 tarihinde alınan bir kararla BAB’ın Ortak Savunma ve Dış Politika
ayağı bağlamında AB ile bütünleştirilmesi kesinleşmiştir. BAB’ın Genel Sekreterliği görevini
de aynı zamanda AB Ortak Dış Politikası Yüksek Temsilcisi Javier Solana üstlenmiştir.
Soğuk Savaş sonrası dönemde başlayan Avrupa Birliği ve Batı Avrupa Birliği
bütünleşme süreci, Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde 2009 yılında
Lizbon Antlaşması ile (bkz. Lizbon Antlaşması, 2007) tamamlanmıştır. 2010 yılında Batı
Avrupa Birliği üyeleri, Brüksel Anlaşmasını 31 Mart 2010’da sonlandırmaya karar vermiştir.
30 Haziran 2011’de Batı Avrupa Birliği tamamen feshedilmiştir.
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Şekil 11: Batı Avrupa Birliği Bayrağı
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin analiz edilmesi için temel oluşturması
açısından Avrupa Birliği’nin temel altyapısını ve bütünleşme sürecinin başlangıç aşamaları
ele alınmıştır. Birliğin ilk başlangıç dönemlerindeki bütünleşme sürecinin temel aşamaları ele
alınmakta, ancak konu uzun olduğundan ilerleyiş aşamaları ikinci bölüme bırakılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
4 Nisan 1949’da Washington’da Kuzey Atlantik Antlaşması’nın imzalanması
ile kurulan örgütün adı nedir?
a)

AGSP

b)

OECD

c)

AKÇT

d)

AGİT

e)

NATO

2)

Marshall Planı ne zaman ilan edilmiştir?

a)

1946

b)

1947

c)

1949

d)

1950

e)

1952

3)

Truman Doktrini ne zaman ilan edilmiştir?

a)

1945

b)

1946

c)

1947

d)

1950

e)

1974
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4)
Tarihte Kont Richard Coudenhouve-Kalergi tarafından ileri sürülen ve
“Avrupa Federasyonu”nu savunan düşünceye ne ad veriliyordu?
a)

Pan European Union

b)

Europan Union

c)

Transatlantik Union

d)

Pan Slavizm

e)

Europeanization

5)
Marshall Planını uygulamak için oluşturulan CEEC’in daha sonra 1948 yılında
aldığı yeni ad ne olmuştur?
a)

OEEC

b)

AGİT

c)

AKÇT

d)

BAB

e)

OGSP

6)

Truman Doktrini ve Marshall Planı hakkında bilgi veriniz.

7)
Dünya Savaşı sonrası uluslararası ortamı göz önünde bulundurduğunuzda, Batı
Avrupa açısından neden bütünleşme gereği ortaya çıkmış olabilir, değerlendiriniz.
8)

ABD’nin Avrupa bütünleşmesine yönelik yaklaşımını tartışınız.

9)
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun oluşumuna giden sürecin en önemli
aşamaları neler olmuştur?
10)

Batı Avrupa Birliği nedir, nasıl oluşmuştur?

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) a, 5) a
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2. AB BÜTÜNLEŞME SÜRECİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Avrupa Birliği bütünleşme sürecinin ikinci aşaması



Avrupa Ekonomik Topluluğu



Avrupa Topluluğu



AB Genişlemeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Avrupa bütünleşme sürecinde Avrupa Kömür Çelik Topluluğundan Avrupa
Birliği’ne evrilen sürecin aşamaları nelerdir?
2)

Avrupa Topluluğu nasıl oluşturulmuştur?

3)

Avrupa Birliği’nin ilk genişlemeleri nasıl yürütülmüştür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Avrupa Ekonomik
Topluluğu

Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun oluşum
aşamalarını anlayabilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Avrupa Topluluğu

Avrupa Topluluğu’nun
kuruluşu hakkında bilgi
edinmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği’ne giden
süreci analiz edebilmek
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Anahtar Kavramlar


AET



EFTA



AT



AB



AB genişlemeleri



Schengen ülkeleri
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Giriş
Bu bölümde Avrupa bütünleşmesinin ikinci aşaması diyebileceğimiz Avrupa
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Topluluğu’nun, onlardan sonra da Avrupa Birliği’nin
oluşum süreçleri analiz edilecek, ilk dönem AB genişlemeleri hakında bilgi verilecektir.
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2.1. AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu - European Economic
Community - EEC)
1955’te Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran 6 ülke toplanmışlar ve gümrük
vergileri ve miktar kısıtlamalarından arınmış bir ortak Pazar oluşturulmasını hedeflemişlerdir.
1957 Roma’da 6 devlet Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Euratom (AAET)’yi kuran
antlaşmaları imzalamışlardır. Amaç ekonomik bütünleşmeden çok siyasi bütünleşmeyi
gerçekleştirmekti. AET’yi kuran Roma Antlaşması’nın giriş cümlesi “Avrupa halkları
arasında hep daha yakın bir birlik kurmanın temellerini atmak” şeklindedir.
Avrupa Topluluğu’nu oluşturan kuruluşlardan birisi olan Avrupa Ekonomik Topluluğu
İtalya’nın başkenti Roma’da 25 Mart 1957 tarihinde, Belçika, Federal Almanya, Fransa,
Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’un aralarında imzaladıkları bir antlaşma ile kurulmuştur.
AET’yi kuran Roma Antlaşması 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa’nın
Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği liderliğindeki
bloklardan bağımsız olarak, kendi başına gelişme sağlaması amacı ile başlatılan girişimlerin
bir sonucu durumundadır. II. Dünya Savaşı sonrasında yıkılan Avrupa’nın dayanışma içinde
yeniden imarına yönelik faaliyetlerde R. Schuman, K. Adenauer, W. Churchill ve H. Spaak
gibi siyaset adamlarının büyük etkileri olmuştur. Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’nin
kurulmasından sonra söz konusu altı ülke 1955 yılında Messina’da (İtalya) bir araya gelerek
geniş kapsamlı bir ekonomik birlik oluşturma kararı almışlardır. Amaç, birliğe üye olan
ülkelerin ekonomik açıdan tek bir ülke gibi davranmalarını sağlamaktır. Buna göre, iç
pazarları yetersiz olan üye ülkeler aralarında gümrük engellerini kaldıracak ve her türlü
kısıtlama ve farklılığı gidererek bir ortak pazar yaratmak için birleşeceklerdir.
Ortak Pazar adı ile anılan AET’nin kuruluşundan sonraki ilk on yıla “geçiş dönemi”
adı verilmiştir. Roma Antlaşması’na göre topluluğun amaçları şu biçimde özetlenebilir: Üye
ülkelerin ekonomik politikalarının birbirine yaklaştırılması ile topluluğun bütünü içinde
ekonomik çalışmaların uyumlu duruma getirilmesi, topluluk üyesi ülkelerde sürekli ve
dengeli bir gelişme sağlanması için gerekli iş birliğine yönelik kurumlar oluşturulması, üye
ülkelerde yaşam standardının yükseltilmesi amacı ile düzenli iş birliği sağlanması, diğer
devletler ile iş birliğinin geliştirilmesi ve bu devletlere karşı ortak ekonomi politikalarının
yürütülmesi. Örgüt söz konusu amaçlarına ulaşmak için şunları gerçekleştirmeye
çalışmaktaydı; a) üye ülkeler arasında mal, hizmet, emek ve sermayenin serbest dolaşımı, b)
para, maliye ve kambiyo alanlarında ortak politikalar, c) tarım alanında ortak tutum ve
faaliyetler, d) topluluk dışı ülkelere karşı ortak ekonomik politikalar, e) ulaşım, haberleşme,
enerji, vb. konularda ortak tutum ve faaliyetler, f) üye ülkelerin yasal mevzuatlarının birbirleri
ile uyumlu duruma getirilmesi ve bunun için gerekli kurumları oluşturma.
Türkiye, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe giren
Ankara Antlaşması (1963) ile AET’ye “ortak üye” olmuştur. Ayrıca Malta ve Kıbrıs da ortak
üye statüsündeydiler. Topluluk, bazı Afrika, Karayip ve Pasifik ülkeleri ile olan tercihli
ekonomik ilişkilerini, Avrupa Serbest Mübadele Birliği (EFTA) gibi ekonomik birlikler ile
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olan ilişkilerini ve diğer uluslararası kuruluş ve ülkeler ile yürüttüğü faaliyetlerini ikili
anlaşmalar ile düzenlemekteydi.
1965 yılında imzalanan “Füzyon Antlaşması” ile AET, Avrupa Kömür ve Çelik Birliği
ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ile birleşerek Avrupa Topluluğu, Maastricht Antlaşması
ile de Avrupa Birliği adını almıştır. Örgüt üyeleri, örgüt kurumları ve örgüt merkezi, Avrupa
Birliği merkezi kurumları ve üyeleri ile ayniyet göstermektedir.

2.2. EFTA (Avrupa Serbest Mübadele Birliği - European Free Trade
Association)
AET’nin kuruluşunda İngiltere uluslar üstü yapılanma nedeniyle yer almamıştı. Eğer
İngiltere katılsaydı başka Avrupa devletleri de AET’ye katılabilirlerdi. İngiltere ise Messina
ile başlayan sürecin de Avrupa Savunma Topluluğu süreci gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını
düşünüyordu. AET’yi de içeren ülkelerle serbest ticaret anlaşması yapılması görüşmeleri
başarısız olunca, ülkeler EFTA’nın kurulması çabalarını başattılar. İngiltere, Avusturya,
Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç ve İsviçre olan ve 7’ler olarak anılan ülkelere, Finlandiya
daha sonra katılmayı planlamıştır, özellikle de Sovyetler Birliği’nin endişelerini giderdikten
sonra. EFTA İngiltere’nin öncülüğünde 4 Ocak 1960 tarihinde İsveç’in başkenti
Stockholm’de imzalanan ve 3 Mayıs 1960’da yürürlüğe giren bir antlaşma ile kurulmuştur.
Hedef 1970 itibarıyla sanayi mallarında serbest ticaret bölgesi kurulmasıydı. Esasen siyasi bir
hedeften bahsedilemez çünkü zaten bütünleşmeye şüpheyle bakan devletler tarafından
kurulmuştur. AET devletlerini ileride katılmaya zorlayacağı düşünülüyordu, ancak
görülecekti ki EFTA, AET devletlerinin istediği bir model değildi. EFTA bir serbest ticaret
bölgesi kuruyor ve dış ticaret tarifleri konusunda bir şey belirlemiyordu. Oysa AET’de
dışarıya karşı ortak gümrük tarifesi vardı. Böylece 1950’lerin sonunda Batı Avrupa devletleri
6’lar ve 7’ler olarak bölünmüş durumdaydılar.
Avrupa’da, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na alternatif olarak kurulmuş ekonomik
nitelikli bölgesel birlik olan EFTA’nın amacı, gıda maddeleri dışındaki maddeler için
aralarındaki gümrük duvarlarını kaldırarak sanayi malları alanında serbest bir ticaret bölgesi
oluşturmaktır. EFTA üyeleri, üçüncü ülkeler ile yaptıkları sınai ürün ticaretinde ortak gümrük
tarifesi uygulamamaktadırlar. Üçüncü ülkeler ile ticari ilişkilerinde serbesttirler.
Birliğin 1972 ve 1973 yıllarında Avrupa Topluluğu ile yoğunlaştırdığı müzakereler
sonucunda imzalanan antlaşma ile sınai mallarında serbest ticareti öngören Avrupa Ekonomik
Alanı oluşturulmuştur.
9 Nisan 1984 tarihinde EFTA ile AET’nin anlaşmaları sonucu yayınlanan Lüksemburg
Bildirisi ile Avrupa Ekonomik Alanı’nın 1994 yılına kadar geliştirilmesi kararı alınmıştır.
Karar doğrultusunda 22 Ekim 1991 tarihinde “EFTA-AT Ekonomik Birlik Antlaşması”
imzalanmış ve AT Adalet Divanı’nın önerdiği değişikliklerin kabulü ile antlaşma 1994
yılında yürürlüğe girmiştir. Buna göre, günümüzdeki adı ile Avrupa Birliği ile EFTA ülkeleri
arasında üretim faktörlerinin serbest dolaşımı sağlanarak bir ekonomik geniş alan
oluşturulmaktadır. Avrupa Ekonomik Alanı antlaşmasının İsviçre tarafından onaylanmamış
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olması nedeniyle söz konusu serbest ticaret bölgesi on beş Avrupa Birliği ve üç EFTA üyesi
olmak üzere on sekiz ülke arasında geçerli olmuştu. Avrupa Ekonomik Alanı çerçevesindeki
ilişkiler tüm üyelerin bakanlarının yer aldığı Konsey tarafından yürütülmektedir. EFTA, 1997
yılında AB ile iki örgüte aynı anda üye olan ülkeler arasında sanayi ürünlerinde ticaret
serbestliği sağlayan çeşitli antlaşmalar imzalamıştır. Bununla birlikte EFTA ülkeleri
1990’larda Avrupa içinde ve dışındaki üçüncü devletler ile ticarete odaklanmıştır. 1990’larda
Türkiye, İsrail, Fas ve Filistin de dâhil olmak üzere, on iki devlet ile 2000-2004 arasında
Makedonya, Meksika, Ürdün dâhil olmak üzere 8 devlet ile 2005-2008 arasında Kore
Cumhuriyeti, Mısır, Kolombiya, Kanada ile 2009-2014 arasında Körfez İşbirliği Örgütü,
Sırbistan, Arnavutluk, Kosta Rika, Panama, Bosna-Hersek ve Guatemala ile serbest ticaret
anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, 2004 ve 2007 yıllarındaki Avrupa Birliği genişlemesi ile
Avrupa Ekonomik Alanı’nın genişlemesi eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir.
EFTA organları şunlardır: Örgütün en yüksek karar alma organı olan ve oybirliği ile
bağlayıcı karar alabilen Konsey, üç üye ülkenin ortak kararı ile dört yıllığına seçilen
kişilerden kurulu Denetim Kurulu, sekizi daimi olmak üzere Danışma Komiteleri, altı
yargıçtan oluşan ve Avrupa Ekonomik Alanı’na ilişkin uyumsuzlukları konu edinen Adalet
Divanı ve Sekreterlik. Örgüt üyeleri: İsviçre, İzlanda, Liechtenstein (1995) ve Norveç’tir.
Örgüt merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.

Şekil 12:

EFTA’ya üye devletler

önceki üyeler, şu anda AB üyesi
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2.3. Avrupa Topluluğu - AT (The European Community - EC)
Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Kömür ve
Çelik Birliği’nden oluşan bölgesel örgütsel yapı olan Avrupa Topluluğu (AT) 8 Nisan 1965
tarihinde Brüksel’de imzalanan bir antlaşma ile söz konusu üç örgütün tek örgüt durumuna
getirilmesiyle oluşturulmuştur. Buna göre her bir kuruluş Avrupa Topluluğu örgütü içinde
faaliyet yürütmekteydi. 1 Temmuz 1967 tarihinde yürürlüğe giren antlaşmaya “Füzyon
(birleşme) Antlaşması” denmektedir. Antlaşmaya göre, daha önce var olan kurum ve
faaliyetler birleştirilmekte ve bunlar AET ile ayniyet gösteren AT kurumları durumuna
gelmekteydiler. Avrupa Topluluğu’nun amaçları şu biçimde özetlenebilirdi: Roma Antlaşması
ve Topluluk mevzuatına ek olarak düzenlenmiş 1987 tarihli Tek Senet ilkelerini uygulamak.
Buna göre, diğer üç örgüt faaliyetlerini bir potada toplayan Avrupa Topluluğu Örgütü tam
ekonomik bütünleşme yolundaki engelleri kaldırma faaliyetleri sürdürmüştür. Tek Senet’in
yürürlüğe girmesinden sonra ekonomik, mali amaçlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve siyasal
amaçlar da faaliyet programlarının içinde yer almıştır. Buna göre Topluluk, kendi içinde var
olan kurumlara ek olarak bütünleşmeyi kolaylaştıracak yeni kurumlar oluşturulması, daha sıkı
iş birliği için her alandaki ulusal mevzuatların uyumlaştırılması, Avrupa Merkez Bankası
kurulması, Avrupa Para Birimi’nin yaygın kullanımının sağlanması, Avrupa Sosyal Şartı’nın
yaygınlık kazanması gibi faaliyetlerde bulunmuştur. Topluluk dış ilişkilerinde de iş birliğini
artırmaya yönelik faaliyetler yürütmüştür. Üçüncü ülkeler ile başta EFTA ülkeleri, sonra
çözülen Doğu bloğunun demokratik ülkeleri ile ekonomik ve siyasal ilişkileri geliştirmeyi
amaç edinmiştir. Avrupa Topluluğu’na üye ülkeler birçok uluslararası örgüt içinde tek
başlarına temsil edilebildikleri gibi, Topluluk ile bir ikili antlaşma yapılmış ise Avrupa
Topluluğu olarak da temsil edilmişlerdir. Örneğin Avrupa Topluluğu’nun COMECON
(Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi) ile ikili antlaşmalar doğrultusunda sürdürdüğü
ilişkilerinde üyeler bir bütün olarak temsil edilmişlerdir.
Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa
Ekonomik Topluluğu kurum ve faaliyetlerini bir araya getiren Avrupa Topluluğu’nda, Avrupa
Kömür ve Çelik Birliği’nde yer alan “yüksek otorite” ortadan kaldırılmış ve daha sonra da
varlığını koruyan organlar oluşturulmuştur. Avrupa Topluluğu üyeleri Roma Antlaşmalarını
imzalayan altı devletten sonra üç kez artış göstermiş, dördüncü artış ise Avrupa Birliği
bünyesinde gerçekleşmiştir. Buna göre kurucu devletler Belçika, Federal Almanya, Fransa,
Hollanda, İtalya, Lüksemburg iken, önce 1973 yılında Danimarka, İngiltere ve İrlanda
katılarak sayıyı dokuza çıkarmışlar, ardından 1981 yılında Yunanistan katılmış ve sayıyı 10’a
yükseltmiş ve en son olarak 1986 yılında İspanya ve Portekiz’in üyelikleri ile üye sayısı 12’ye
ulaşmıştır. 1991 yılında imzalanan “Avrupa Birliği Antlaşması”na kadar Avrupa Topluluğu
olarak anılan örgüt bu tarihten sonra Avrupa Birliği adını almıştır.
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Şekil 13: Altılar (1957)
1962’de İngiltere, İrlanda, Danimarka ve Norveç AET’ye katılım başvurusu
yapmışlardı. O dönemlerde AET, EFTA ülkelerini kendisini katacak bir genişlemeyi
düşünmeye başlamış olsa da, De Gaulle İngiltere’nin üyeliğine karşı çıkmış ve 2 kez veto
etmiştir. De Gaule İngiltere’nin üyeliğini veto etmiştir çünkü Avrupa’da liderliğin kendisinde
olmasını istemekteydi. İngiltere’yi ABD’nin Truva atı olarak görüyordu. Diğer ülkeleri veto
etmiyordu ancak onlar da İngiltere’nin olmadığı bir topluluğa girmek istemiyorlardı.
Burada 1963 Elysse Dostluk Antlaşması’ndan da bahsetmek gerekmektedir. Antlaşma
Almanya ve Fransa pek çok konuda kurumsal iş birliği yapmasını öngörmekteydi. 1966’da
Fransa NATO’nun askerî kanadından ayrılmıştır.
1967’de De Gaulle, İngiltere’yi 2. kez veto etmiştir ve 1961 ve 1963 yıllarında
Türkiye ve Yunanistan ile Ortaklık Antlaşmaları imzalanmıştır. 1969 yılında De Gaulle istifa
etti. 1973’de İngiltere, İrlanda ve Danimarka topluluğa üye oldular, ancak Norveç referandum
süreci üye olmayı reddetti.
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Şekil 14: 1973 – İlk Genişleme
1974’de topluluk içerisinde Avrupa Konseyi oluşturulmuş ve zirve toplantıları
kurumsallaşmıştır. 1977’de EFTA/AET Serbest Ticaret Bölgesi oluşturulmuş, 1979 yılında
ise “Avrupa Para Sistemi” kurulmuştur.
1981’de Yunanistan’ın üyeliğini 1987’de Portekiz ve İspanya üyelikleri izlemiştir.
1987 ayrıca Türkiye’nin topluluğa tam üyelik başvurusu yaptığı yıl olmuştur.

Şekil 15: 1981- İkinci Genişleme
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Şekil 16: 1986- Üçüncü Genişleme
1985’te Schengen Antlaşması imzalanmıştır. Schengen, Avrupa Topluluğu üyesi beş
ülke arasında, sınır kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini 1 Ocak 1992’de bütünüyle
ortadan kaldırmayı amaçlayan anlaşmadır. Fransa, Federal Almanya, Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg arasında Haziran 1985’de Lüksemburg’un Schengen kentinde imzalanan
anlaşmaya göre Topluluk üyesi olmayan yabancıların “Schengen Alanı” adı verilen bu beş
ülkeye girişlerinde çeşitli şartlar aranmaktadır. Bu anlaşma, Avrupa’nın siyasal birliği
doğrultusunda önemli bir adımı ifade etmektedir. Sınır kontrollerinin yeterince sağlam
olmadığı iddiasıyla İtalya “Schengen Alanı” kapsamına başlangıçta alınmamıştır. Danimarka
siyasal nedenlerle Schengen’e katılmazken İrlanda, Yunanistan ve İngiltere coğrafi nedenler
dolayısıyla bu anlaşmaya uygun olmayan ülkeler şeklinde değerlendirilmişlerdir.
Almanya’nın birleşmesiyle Doğu Almanya da doğal olarak anlaşmaya dâhil olmuştur.
Haziran 1991’de ise İspanya, Portekiz ve İtalya Schengen’e katılmışlardır. Anlaşma taraf
ülkelerin parlamentolarınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2005 itibarıyla Schengen
Alanı’na dâhil olan ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan ve AB üyesi olmayan
Norveç ve İzlanda’dır. 2005 yılında düzenlenen bir referandum sonucu İsviçre de bu
antlaşmaya 2007’den itibaren taraf olmaya karar vermiştir. Anlaşma, anlaşmaya taraf olan
ülkeler arasında sınırların kaldırılmasını öngörmekte, aynı zamanda terörizm, silah,
uyuşturucu kaçakçılığı vb. alanlarda da iş birliğini esas almaktadır.
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Şekil 17: Schengen Ülkeleri
1987’de Avrupa Tek Senedi imzalanmıştır. Burada amaç ABD ve Japonya ile
rekabette Avrupa’nın gücünün artırılmasıydı. İç sınır kontrollerinin kalkması, emek, sermaye,
mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı da vurgulanmaktaydı. Avrupa Tek Senedi ile Avrupa
Konseyi bir kurum hâline gelmiştir. Üye ülkelerin bir “Avrupa dış politikası” oluşturmaları ve
savunma ile güvenlik konularında daha yakın iş birliği yapmaları üzerinde durulmuştur.
Böylece dış politika konusu antlaşma içine girmiştir.
1990’da Sovyetler Birliği’nin yıkılması ve Doğu Bloğunun çökmesiyle iki Almanya
birleşmiş, Doğu Almanya Avrupa Topluluğu’na girmiştir.
Avrupa Topluluğu ülkelerinin aralarında imzaladıkları bir antlaşma ile Topluluk,
Birlik durumuna getirilmiştir. 9-10 Aralık 1991 tarihinde Hollanda’nın Maastricht kentinde
yapılan Avrupa Topluluğu Konsey toplantısında Topluluğu yeniden biçimlendirecek bir
antlaşma yapılmasına karar verilmiş ve 10 Aralık’ta “Avrupa Birliği Antlaşması”
imzalanmıştır. Roma Antlaşması ve Tek Senet’ten sonra AT’nin üçüncü anayasası
niteliğindeki antlaşma, Avrupa’daki bütünleşmeyi Topluluk’tan Birlik’e dönüştürürken
amaçlarda, işleyişte ve üyelerde değişiklik yapılmasını öngörmüştür. Bu çerçevede 3 Mart
1994 Brüksel Zirvesi’nde Birlik’in genişlemesi kararı alınmış, 25 Haziran 1994 Korfu
Zirvesi’nde Finlandiya, İsveç, Avusturya ve Norveç ile “Katılma Anlaşması” imzalanmıştır. 1
Ocak 1995 tarihinden geçerli üyelikler için Norveç referandumunun olumsuz sonuçlanması
ile Avrupa Birliği’nin dördüncü genişlemesi diğer üç ülke ile gerçekleşmiştir.
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Birlik Antlaşması çerçevesinde öngörülen değişiklikler, 1997’de imzalanıp 1 Mayıs
1999 tarihinde yürürlüğe giren ve Birliğin dördüncü anayasası niteliği bulunan Amsterdam
Antlaşması ile düzenlenmiştir. Aralık 2000’de kabul edilen Nice Antlaşması ise 1 Şubat
2003’te yürürlüğe girmiştir. Antlaşma, AB kurumlarının pek çoğunda sayısal ve yapısal
değişiklikler gerçekleştirmiştir. Şubat 2002’de çalışmalarına başlayan Avrupa’nın Geleceği
Hakkında Konvansiyon ise, Temmuz 2003’te kurumsal reformları bir araya getiren bir
Avrupa Anayasası taslağı ortaya koymuştur. Bu metin, 29 Ekim 2004 tarihinde AB üye ve
aday ülkeleri devlet veya hükûmet başkanları tarafından Roma’da imzalanarak
kesinleştirilmiş ve üye devletlerin onayına sunulmuştur.
Avrupa Birliği’nin üç temeli bulunmaktadır. Maasstricht Antlaşması ile belirlenen bu
temellerin birincisi Topluluk boyutudur ve Birlik vatandaşlığı, ortak politikalar ile Ekonomik
ve Parasal Birlik konularını kapsar. İkinci temel, Ortak Dış Politika ve Güvenlik
Politikası’dır. Üçüncü temel ise adalet ve iç işlerinde iş birliğidir.
Uluslararası faaliyetlerde Birlik’in üye devletler yerine davranabileceğini öngören
Birlik Antlaşması’na dayanarak, AB, 1994 yılında Rusya ile “Ekonomik İşbirliği Antlaşması”
imzalamış, uluslararası örgütlerde Birlik üyeleri tek temsilci ile temsil edilir olmuş ve hatta
tek bir aktör gibi, yeni bölgesel kuruluşların oluşturulmasını sağlamıştır. Bu bağlamdaki en
önemli girişim ise Akdeniz bölgesinde gerçekleşmiştir. 1992 Lizbon Zirvesi’nde ele alınıp
1995 Cannes Zirvesi’nde karara bağlanarak 1995 Barselona Bildirgesi ile AB-Akdeniz
Ortaklığı kurulmuş ve bu yolla AB üyesi devletler ile on iki Akdeniz ülkesi (Cezayir, Fas,
Filistin Yönetimi, İsrail, [Güney] Kıbrıs, Lübnan, Malta, Mısır, Suriye, Ürdün, Tunus ve
Türkiye) arasında barış, güvenlik ve istikrar programı oluşturulmuştur. Barselona’da başlayan
süreç, 13 Temmuz 2008’de Paris’te Avrupa-Akdeniz Devletleri Hükûmet Başkanları Zirvesi
ile, “Akdeniz İçin Birlik” oluşumuna doğru evrilmiştir.
Topluluk biçimini sürdürdüğü döneme göre Avrupa Birliği’nin amaçlarında hem
genişleme hem de derinleşme olmuştur. Buna göre, 1990 yılında belirlenmiş olan “EkonomikParasal Birlik Programı” yürürlüğe konmuştur. Program, tamamlanan ortak ve tek pazar
koşullarının iyi işleyebilmesi ve bütünleşmenin daha başarılı gelişmesi için alınacak önlemleri
belirlemektedir. Buna göre; 1994 yılında faaliyetlerine başlayan ve üye ülke merkez bankaları
arasında iş birliğini artırmayı amaçlayan Avrupa Para Enstitüsü’nün (IME) yerine, 1998
yılında Avrupa Merkez Bankası oluşturulmuştur. Yine aynı süre içerisinde ulusal paralar
ECU’ye dönüştürülerek, ekonomi politikalarında ve dış politika uygulamalarında tam uyum
gerçekleşmiş ve 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren de döviz kurlarının tespiti, Merkez
Bankası’nın kurulması ve tek paranın (Euro) yürürlüğe girmesi sağlanmıştır.
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Şekil 18: EURO
Ayrıca, uluslararası organize suçlar, terörizm ve uyuşturucu ticareti ile ortak mücadele
amacıyla 1995 yılında ortak polis kuruluşu olan Europol oluşturulmuştur. 1997 yılında kabul
edilen Gündem 2000 başlıklı belge ile Avrupa Birliği’nin 2000’li yıllardaki politikaları da
belirlenmiştir. Ortak tarım politikası ile ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması, birincil
amaç kategorisi içerisindedir. İkinci kategoriyi, üyelik baş-vurusunda bulunan devletlere karşı
uygulanacak “üyelik-öncesi stratejileri” oluşturmaktadır. Son kategori ise AB’nin yeni mali
çerçevesini konu edinmektedir. 1992 yılında Tek Pazar oluşumunun tamamlandığı Avrupa
Birliği’nde, kuruluşundan itibaren üye ülke politikalarının uyumlaştırılmasından
ortaklaştırılmasına doğru bir ilerleme olmuştur. Bu çerçevede; tarım, balıkçılık, ulaştırma,
sanayi, ticaret, rekabet, çevre, istihdam, para, bölgesel kalkınma, enerji, sağlık, eğitim, kültür,
dış politika ve güvenlik ile iç güvenlik ve adli konularda ortak politikalar benimsenmiş ve
Ekonomik ve Parasal Birlik (bkz. Ekonomik ve Parasal Birlik) oluşturulmuştur. Söz konusu
politikaların uygulanması sırasında Birlik kurumları yetkilidir ve yetki ikamesi (subsidiarité)
ilkesi doğrultusunda kurumların çalışmasını sağlayan yasal araçlar bulunmaktadır.2

2

Faruk Sönmezoğlu vd., “Avrupa Birliği” Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul, Der Yayınları, 2005.
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Tablo 1: Avrupa Birliği örgütlenmesinin tarihsel gelişimi
9 Mayıs 1950

Schumann Deklarasyonu yayınlandı.

Nisan 1951
kuruldu.

Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Mayıs 1952

Avrupa Savunma Topluluğu (EDC) Antlaşması imzalandı.

Haziran 1955

Messina Konferansı, AET ve Euratom görüşmeleri başladı.

25 Mart 1957

Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Euratom Antlaşmaları imzalandı

Ocak 1958

İki yeni Topluluk çalışmalarına başladı.

Temmuz 1961 Yunanistan’ın ortak üyeliği kabul edildi.
Ocak 1963

Fransız-Alman Dostluk Antlaşması imzalandı.

Eylül 1963

Türkiye’nin ortak üyeliği kabul edildi.

1963

De Gaulle İngiltere’nin üyelik başvurusunu veto etti.

Nisan 1965

Üç topluluk organlarının birleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ocak 1966
Lüksemburg Uzlaşması: Topluluk içinde hükûmetler-arası yönetim
ağırlık kazandı.
Temmuz 1968 AT içinde Gümrük Birliği gerçekleşti. Ortak dış tarife benimsendi.
Ortak Tarım Politikası (CAP) kabul edildi.
Kasım 1970

Avrupa Siyasal İşbirliği (EPC) başlatıldı.

Mart 1972

“Snake” oluşturuldu.

Ocak 1973

İngiltere, İrlanda ve Danimarka Topluluğa katıldı.

Aralık 1974

Avrupa Konseyi (European Council) oluşturuldu.

1979

Avrupa Parlamentosu için doğrudan seçimler yapıldı.

Mart 1979

Avrupa Para Sistemi (EMS) kuruldu.

Ocak 1981

Yunanistan Topluluğa katıldı.

Ocak 1984

AT ve EFTA aralarında serbest ticaret bölgesi kurdular.

Şubat 1984

“Avrupa Birliği Üzerine Taslak Antlaşması” kabul edildi.
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Haziran 1984

BAB, Avrupa savunma forumu olarak yeniden oluşturuldu.

Şubat 1985

Grönland Topluluktan ayrıldı.

Aralık 1985

Avrupa Tek Senedi, Avrupa Konseyi’nce kabul edildi.

Ocak 1986

İspanya ve Portekiz Topluluğa katıldı.

Ağustos 1987

Türkiye, Topluluğa tam üyelik başvurusunda bulundu.

Mart 1991

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası kuruldu.

Aralık 1991

Avrupa Birliği’ni kuran Maastricht Antlaşması kabul edildi.

imzalandı.

Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya ile ortaklık antlaşmaları

Mayıs 1992

AT ve EFTA Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşması’nı imzaladı.

Aralık 1993

Kopenhag Zirvesi yapıldı ve genişleme kriterleri ilan edildi.

1995

İsveç, Finlandiya ve Avusturya Birliğe katıldı.

Haziran 1997

Amsterdam Antlaşması imzalandı.

Temmuz 1997 “Gündem” 2000 Komisyon tarafından açıklandı.
1998
Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Slovenya ve Kıbrıs
ile katılım müzakereleri başladı.
Aralık 1999

Helsinki Zirvesi yapıldı ve Türkiye aday ülke ilan edildi.

Litvanya, Letonya, Slovakya, Bulgaristan, Romanya ve Malta ile
üyelik görüşmelerine başlanma kararı alındı.
Haziran 2000
açıklandı.

Feira Zirvesi- AGSP oluşturulması için Başkanlık Sonuç Belgesi

Aralık 2000

Nice Antlaşması imzalandı.

Şubat 2002

Euro 12 katılımcı ülke arasında tek para birimi oldu.

Aralık 2002
verdi

Kopenhag Zirvesi. AB 10 yeni ülkeyi üye olarak kabul etmeye karar

Temmuz 2003 Konvansiyon Taslak Anayasa metnini sundu.
Mayıs 2004

10 yeni ülke AB’ye katıldı.
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Haziran 2004

Brüksel Zirvesi. Hırvatistan AB’ye aday ülke ilan edildi.

Ekim 2004

AB Anayasası üye devletler tarafından imzalandı.

Aralık 2004
Brüksel Zirvesi. Türkiye ve Hırvatistan ile 2005 yılında
müzakerelere başlanmasına karar verildi.
Nisan 2005

Bulgaristan ve Romanya ile Katılım Antlaşması imzalandı.

Ocak 2007

Romanya ve Bulgaristan üyeliğe kabul edildi.

Aralık 2007

Lizbon Antlaşması imzalandı.

Haziran 2009

Yedinci Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı.

Ekim 2009
onaylandı.

İrlanda’da düzenlene son referandum ile Lizbon Antlaşması

Aralık 2009
Lizbon Antlaşması yürürlüğe girdi. Herman Van Rompuy Avrupa
Konseyi Başkanı, Catherine Ashton Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi oldular.
Mayıs 2010
Yaşanan Euro krizi sonrasında 750 Milyar Euro değerinde Avrupa
Finansal Stabilizasyon Mekanizması oluşturuldu.
Haziran 2010

İzlanda ile katılım müzakereleri başladı.

Temmuz 2011 Euro bölgesi ülkeleri, bölge içindeki krizin etkilendiği ülkelere 500
milyar Euro kadar borç vermeyi öngören Avrupa İstikrar Mekanizması Antlaşması’nı
imzaladılar.
Ekim 2012

Avrupa İstikrar Mekanizması yürürlüğe girdi.

Temmuz 2013 Hırvatistan resmen AB’ye katılarak 28. üye oldu.
Mayıs 2014
Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleştirilerek toplam 751
milletvekili seçildi.
Eylül 2014
İskoçya’da gerçekleştirilen bağımsızlık oylamasında yüzde 53.3 oyla
Birleşik Krallık içerisinde kalma kararı alındı.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa bütünleşmesinin ikinci aşaması diyebileceğimiz Avrupa
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Topluluğu’nun, onlardan sonra da Avrupa Birliği’nin
oluşum süreçleri analiz edilerek, ilk başlardaki AB genişlemeleri hakında bilgi verilmiştir.
Ayrıca 1990’lar ve 2000’lerdeki gelişmeler ile genişleme sürecinin Soğuk Savaş sonrası
adımları önümüzdeki bölümlerin temel konuları olduğundan ve o bölümlerde detaylı olarak
analiz edileceğinden, bu bölümde genel hatları bahsedilmekle yetinilmiştir. Ayrıca Schengen
Antlaşması ve EURO’nun Avrupa Birliği para birimi olarak kabulüne de değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Schengen Antlaşması Avrupa Topluluğu üyesi beş ülke arasında, sınır
kapılarındaki polis ve gümrük kontrollerini hangi tarih itibarıyla bütünüyle ortadan kaldırmayı
amaçlamıştır?
a)

1 Ocak 1985

b)

1 Ocak 1990

c)

1 Ocak 1991

d)

1 Ocak 1992

e)

1 Ocak 1995

2)

Aşağıdakilerden hangisi ile Avrupa Konseyi bir kurum hâline gelmiştir?

a)

Avrupa Tek Senedi

b)

Avrupa Topluluğu

c)

AGİT

d)

AKTÇ

e)

BAB

3)

AB-Akdeniz Ortaklığı tam olarak aşağıdakilerden hangisini ile kurulmuştur?

a)

Gündem 2000 Raporu

b)

1995 Barselona Bildirgesi

c)

1999 Helsinki zirvesi

d)

1992 Maastricht Antlaşması

e)

2000 Nice Zirvesi
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4)

Avrupa Para Enstitüsü’nün kısaltılmış adı nedir?

a)

IME

b)

IMF

c)

WB

d)

WTO

e)

EURO

5)

Avrupa Birliği “Ekonomik-Parasal Birlik Programı”nı ne zaman belirlemiştir?

a)

1980

b)

1985

c)

1990

d)

1995

e)

2000

6)

Ekonomik-Parasal Birlik nedir, anlatınız.

7)

AT’nin ilk dönem genişlemeleri hakkında bilgi veriniz.

8)

AET sonrası Avrupa bütünleşmesinin aşamaları nelerdir, kısaca anlatınız.

9)

AET’nin kuruluşu hakkında bilgi veriniz.

10)

Schengen Antlaşması hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) a, 5) c

49

3. AB KURUMLARI VE KARAR ALMA MEKANİZMASI

50

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


AB’nin kurumsal yapısı ve organizasyon şeması



AB’de karar alma mekanizması



AB organları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
veriniz.
3)

Avrupa Birliği’nin karar alma mekanizması nasıl işlemektedir?
Avrupa Birliği’nin organizasyonel şeması ve kurumsal yapısı hakkında bilgi
Avrupa Birliği’nin organları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AB’nin kurumsal yapısı

AB’nin kurumsal yapısı
hakkında bilgi edinmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

AB’nin karar alma
mekanizması

AB’de karar alma
mekanizmasının nasıl
işlediğini kavrayabilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

AB’nin organları

AB organları ve bunların
işleyişiyle ilgili bilgi
edinmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


AB Kurumları



AB Komisyonu



AB Parlamentosu



AB Bakanlar Konseyi



AB Adalet Divanı



AB Sayıştayı



AB Zirvesi



AB Merkez Bankası



Ekonomik ve Sosyal Komite



Bölgeler Komitesi



Avrupa Yatırım Bankası



Avrupa Ombudsmanı
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Giriş
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin temel organları üzerinde durulacak ve karar alma
mekanizmasının nasıl işlediği ele alınacaktır.
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3.1. Avrupa Birliği Kurumları ve Karar Alma Mekanizması
Avrupa Kömür ve Çelik Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu’nun birleşmesi ile oluşan Avrupa Topluluğu’nun 1991 yılından sonra
aldığı yeni ad Avrupa Birliği olmuştur. 9-10 Aralık 1991 tarihinde Hollanda’nın Maastricht
kentinde yapılan Avrupa Topluluğu Konsey toplantısında Topluluğu yeniden biçimlendirecek
bir antlaşma yapılmasına karar verilmiş ve 10 Aralık’ta “Avrupa Birliği Antlaşması”
imzalanmıştır.
Roma Antlaşması ve Tek Senet’ten sonra AT’nin üçüncü anayasası niteliğindeki
antlaşma, Avrupa’daki bütünleşmeyi Topluluk’tan Birlik’e dönüştürürken amaçlarda, işleyişte
ve üyelerde değişiklik yapılmasını öngörmüştür. Bu çerçevede 3 Mart 1994 Brüksel
Zirvesi’nde Birlik’in genişlemesi kararı alınmış, 25 Haziran 1994 Korfu Zirvesi’nde Finlandiya,
İsveç, Avusturya ve Norveç ile “Katılma Anlaşması” imzalanmıştır. 1 Ocak 1995 tarihinden
geçerli üyelikler için Norveç referandumunun olumsuz sonuçlanması ile Avrupa Birliği’nin
dördüncü genişlemesi diğer üç ülke ile gerçekleşmiştir. Birlik Antlaşması çerçevesinde
öngörülen değişiklikler, 1997’de imzalanıp 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe giren ve Birliğin
dördüncü anayasası niteliği bulunan Amsterdam Antlaşması ile düzenlenmiştir.
Avrupa Birliği’nin üç temeli bulunmaktadır. Maastricht Antlaşması ile belirlenen bu
temellerin birincisi Topluluk boyutudur ve Birlik vatandaşlığı, ortak politikalar ile Ekonomik
ve Parasal Birlik konularını kapsar. İkinci temel, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’dır.
Üçüncü temel ise adalet ve içişlerinde iş birliğidir. Uluslararası faaliyetlerde Birlik’in üye
devletler yerine davranabileceğini öngören Birlik Antlaşması’na dayanarak, AB, 1994 yılında
Rusya ile “Ekonomik İşbirliği Antlaşması” imzalamış, uluslararası örgütlerde Birlik üyeleri
tek temsilci ile temsil edilir olmuş ve hatta tek bir aktör gibi, yeni bölgesel kuruluşların
oluşturulmasını sağlamıştır.
Topluluk biçimini sürdürdüğü döneme göre Avrupa Birliği’nin amaçlarında hem
genişleme hem de derinleşme olmuştur. Buna göre, 1990 yılında belirlenmiş olan “EkonomikParasal Birlik Programı” yürürlüğe konmuştur. Ayrıca, uluslararası organize suçlar, terörizm
ve uyuşturucu ticareti ile ortak mücadele amacıyla 1995 yılında ortak polis kuruluşu olan
Europol oluşturulmuştur. 1997 yılında kabul edilen “Gündem 2000” başlıklı belge ile Avrupa
Birliği’nin 2000’li yıllardaki politikaları da belirlenmiştir. Ortak tarım politikası ile ekonomik
ve sosyal uyumun sağlanması, birincil amaç kategorisi içerisindedir.
İkinci kategoriyi, üyelik başvurusunda bulunan devletlere karşı uygulanacak “üyeliköncesi stratejileri” oluşturmaktadır. Son kategori ise AB’nin yeni mali çerçevesini konu
edinmektedir. AB’ye aday ilk grup ülkeler ile üyelik müzakereleri 1998’de, ikinci grup
ülkeler ile 2000 yılında başlamıştır. Türkiye de Aralık 1999’da AB’ye aday ülke olarak ilan
edilmiştir. Aralık 2000’de AB ülkeleri Nice Antlaşması’nı imzalamış ve AB organlarının
genişleme sonrasında geçireceği reform sürecini belirlemiştir. Mart 2002’den Temmuz 2003’e
kadar AB üye ve aday ülkeleri Avrupa Konvansiyonu’nda AB’nin geleceğini tartışmış ve bir
Taslak Anayasa metni oluşturmuşlardır.
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Ekim 2003’te başlayan Hükûmetler Arası Konferans bu Taslak Anayasa metni
üzerinde çalışarak Avrupa Anayasası’nı hazırlamışsa da anayasa yaşama geçirilememiştir.
Avrupa Birliği’ne 1 Mayıs 2004 tarihinde 10 yeni üye katılmıştır. (Çek Cumhuriyeti, Polonya,
Macaristan, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kıbrıs Cumhuriyeti [Rum
Kesimi] ve Malta). Bulgaristan ve Romanya ile Katılım Antlaşması Nisan 2005’te imzalanmış
ve bu iki ülke 2007 yılında AB’ye katılmışlardır. Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nde Türkiye ve
Hırvatistan ile müzakerelerin de 2005 yılında başlaması kararlaştırılmıştır. Hırvatistan 1
Temmuz 2013 tarihi itibarıyla AB’nin 28. üyesi olmuştur. Türkiye ile müzakereler Kıbrıs ve
Fransa’nın vetosu sebebiyle aksamış olsa da devam etmektedir.
Aralık 2007’de imzalanan ve Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile
AB’nin işleyişine ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. 2013 itibarıyla AB’nin yapısı ve
karar alma süreci aşağıdaki gibidir:

Şekil 19: AB Organları ve İşleyişi
3.1.1. AB’nin Temel Organları3
Komisyon:
Birliğin hükûmet gibi çalışan organıdır. Brüksel’de bulunan Komisyon, Bakanlar
Konseyi’nin ve Parlamento’nun incelemesine sunulacak direktif ve yasa önerilerini
hazırlayarak Birlik politikalarını oluşturur. Ayrıca Bakanlar Konseyi’nin almış olduğu
kararları uygulamakla yükümlüdür. Komisyon, Avrupa Birliği Konseyi tarafından oybirliğiyle
değiştirilmesine karar verilmedikçe, Başkan ile Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi dâhil, üye devlet sayısının üçte ikisine karşılık gelen sayıda üyeden meydana
Bilgiler derlenirken, TC Avrupa Birliği Bakanlığı’nın resmî web sitesinden de yararlanılmıştır. Bkz:
http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45629&l=1
3
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gelmektedir. Komisyon üyeleri, üye devlet vatandaşları arasından üye devletlerin tümünün
demografik ve coğrafi yelpazesini yansıtacak şekilde, üye devletler arasında mutlak surette
uyulacak bir eşit rotasyon sistemi temelinde seçilir.
Komiserler ve Komisyon Başkanı, Konsey tarafından, Parlamento onayı alındıktan
sonra beş yıl için atanırlar. Genel müdürlükler ve uzmanlık bölümleri ile bu organ uluslararası
ilişkilerde Birliği temsil eder ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Avrupa Birliği Komisyonu,
Avrupa Parlamentosu önünde sorumludur ve Parlamento’nun nitelikli çoğunluğu ile istifaya
çağrılabilir.
Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak
AB müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu
kurumdur. Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten bir kişinin yer aldığı 28 üyeden oluşur.
Bu kişilere “komiser” adı verilir. Her Komiser bir veya daha fazla AB politikasının
yürütülmesinden sorumludur. Komisyon adeta bir Bakanlar Kurulu gibi faaliyet gösterir.
Komisyon’da komiserlerin yanı sıra, Avrupa Birliği görevlilerinden oluşan 25.000 kişilik bir
idari teşkilat da mevcuttur.
Komisyon bünyesinde, herhangi bir konuda idari düzenlemelerin yapıldığı idari
yönetim birimleri olan Genel Müdürlükler bulunur. Her Genel Müdürlük, çalışmalarının
siyasi ve yönetim sorumluluğunu üstlenen Komisere karşı sorumlu bir Genel Müdür
tarafından yönetilir. Genel Müdürlükler müdürlüklere (direktörlük), müdürlükler bölüm ya da
birimlere, bölüm ya da birimler ise, masa şefliklerine ayrılmıştır. Her masada, masanın ilgili
konusuna uygun sayıda uzman bulunur.
Komisyon başkanı Avrupa Birliği Zirvesi tarafından belirlenir ve ataması Avrupa
Parlamentosu’nun onayı ile yapılır. Komisyon başkan yardımcılarından biri de AB’nin dış
politikasını yürütmekten sorumlu Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisidir.
Komisyon Başkanı’nın Zirve tarafından, Avrupa Parlamentosu seçimleri dikkate
alınmak ve danışmalar yapılmak suretiyle nitelikli çoğunlukla belirlenmesi ve Parlamento’ya
sunulması gerekmekte olup, Başkan adayı, Parlamento üyelerinin çoğunluğu tarafından
seçilecektir. Komisyon Başkanı’nın, Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve
diğer tüm komiserler ile birlikte heyet hâlinde Parlamento’nun onayına sunulması ve Zirve
tarafından nitelikli çoğunlukla atanması gerekir.
Komisyon üyeleri ise üye devletlerin göstereceği adayların arasından Komisyon
Başkanı tarafından seçilecek, bu seçimin ardından Zirve tarafından nitelikli çoğunlukla ve
Komisyon Başkanı’nın onayını da alarak atanan “Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi” de dâhil olmak üzere Komisyon’un tamamı heyet hâlinde Avrupa
Parlamentosu’nun onayına sunulacaktır. Gerekli güvenoyunun teminini takiben Komisyon,
Zirve tarafından nitelikli çoğunluk ile atanır. Komiserlerin görev süresi 5 yıldır ve bu süre
yenilenebilir.
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Komiserler Avrupa Birliği üyesi devletlerin vatandaşları olmalarına ve bu devletler
tarafından atanmalarına karşın kendi ülkelerinin menfaatlerini değil Birlik’in genel
menfaatlerini korumak durumundadır. Komisyon, sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız
hareket eder ve üye devletlerden ya da herhangi bir kurumdan veya makamdan talimat almaz.
Komisyon, görev süresi boyunca üye devlet hükûmetlerince görevden alınamaz.
Avrupa Parlamentosu’nun da komiserleri tek tek görevden alma yetkisi bulunmamakla
birlikte, güvensizlik oyu ile Komisyon’u heyet hâlinde görevden alması mümkündür.
Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir. Avrupa Birliği üyesi devletlerden bağımsız bir
niteliğe sahip olan Komisyon, Birliğin yürütme organı konumundadır. Bu doğrultuda Birliğin
bütçesini ve politikalarını uygulayan Komisyon, AB hukukunun uygulanmasının idari
bakımdan gözetilmesi görevini de üstlenmiştir. AB hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla üye
devletleri Avrupa Birliği Adalet Divanı önünde dava edebilir. Komisyon’un bir diğer önemli
görevi ise yasama organını oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunduğu yasama ya
da karar önerileri ile yasama sürecini başlatmasıdır.

Şekil 20: AB Komisyonu
Avrupa Parlamentosu:
Yılda birer hafta süreli on dört toplantı yapan Parlamento, Konsey ve Komisyon
faaliyetlerini izleyerek görüş bildirmekten ve Konsey ile birlikte yasama faaliyetinden
sorumludur. Her üye ülkede beş yılda bir yapılan genel ve doğrudan seçimlerle belirlenmiş
parlamenterler sekiz siyasal eğilim içerisinde örgütlenmişlerdir. Parlamento’nun bir başkanı,
on dört başkan yardımcısı, 3 500 kişilik sekretaryası ve bir sekreteri bulunmaktadır.
Hırvatistan’ın katılımıyla 766’ya çekilen üye sayısı, 2014 seçimlerinde 751 olarak
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sabitlenmiştir. Günümüze dek 1976, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında
seçimler yapılmıştır. Her ülkenin nüfus özelliklerine bağlı kontenjanları bulunmaktadır.
Parlamenterler ülkelerini değil bağlı bulundukları siyasal eğilimleri temsil ederler. Birliğe
yeni üye katılımı, Birlik bütçesi ve Komisyon kararnameleri konularında veto yetkileri
bulunmaktadır.
Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğruda halk tarafından seçilen organdır.
AB üyesi ülkelerin vatandaşları olan Avrupa vatandaşları beş yılda bir yapılan Avrupa
Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler. Son Parlamento seçimi 2014 yılında yapıldı.
Parlamento, bugün için Avrupa Birliği’ne üye 28 devletin toplamda 751 temsilcisinden
oluşuyor. Bu rakam, 750 üye ve bir Başkanı içeriyor. Hangi üye devletin kaç parlamenter ile
temsil edileceği üye devletlerin nüfuslarına göre tespit edilir.
Avrupa Parlamentosu, üye devlet vatandaşlarının demokratik menfaatlerini ve siyasi
görüşlerini temsil eden bir organdır. Bundan dolayı, Avrupa Parlamentosu’nda üyeler
ülkelerine göre değil, siyasi görüşlerine göre grup oluştururlar. Parlamenterler ülkelerini
değil, kendilerine oy veren Avrupa vatandaşlarının siyasi görüşlerini temsil ederler. Avrupa
Parlamentosu’nda, bugün için 8 siyasi parti grubu ve bağımsız üyeler yer almaktadır.
Parlamento Genel Kurulu kural olarak Strazburg’da toplanır. Parlamento’nun siyasi
grupları ve komiteleri Brüksel’de toplanır, sekretaryası ise Lüksemburg’dadır. Parlamento’ya
görüşülmek üzere gelen konular öncelikle farklı görev alanlarına sahip 24 adet komiteden
konuyla ilgili olanında tartışılır ve ulaşılan sonuç, bir raporla Genel Kurul’a sunulur. Genel
Kurul’daki görüşmeler de bu çerçevede yapılır.
Avrupa Parlamentosu, Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır. Üye devletleri
bağlayacak hukuki düzenlemelerin kabul edilebilmesi genel kural olarak hem Avrupa
Parlamentosu ve hem de Konsey’in onayı ile mümkün olur. Bazı konularda ise sadece
danışma organı niteliğindedir, görüşleri bağlayıcılık taşımaz. Bu alanların en önemlisi dış
politika konularıdır. Avrupa Birliği bütçesini Konsey ile birlikte yapan Avrupa
Parlamentosu’nun diğer Avrupa Birliği kurumları üzerinde siyasi denetim yetkisi vardır.
Parlamento Komisyon’a sözlü ve yazılı soru sorabilir, soruşturma komiteleri kurabilir, şikâyet
dilekçesi kabul edebilir, Komisyonu güvensizlik oyuyla ve 2/3 çoğunlukla heyet hâlinde
istifaya zorlayabilir. Komisyon Başkanı’nın ve heyet hâlinde Komisyon’un göreve
atanmasında da güvenoyu aranır. Avrupa Ombudsmanı’nın atanması ve sunduğu raporlar
aracılığıyla da Birliğin kurumları üzerindeki denetim yetkisini kullanabilir.
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Şekil 21: AB Parlamentosu
Bakanlar Konseyi:
İlke olarak üye ülke dışişleri bakanlarından oluşan Konsey yüksek karar organıdır.
Yılda düzenli olarak iki kez Brüksel’de ve Lüksemburg’ta toplanır. AB yapısını ilgilendiren
her sorunu karara bağlayıp politikaları saptamakla görevlidir. Gündem konusuna bağlı olarak
konu ile ilgili bakanlar da toplanabilmektedirler. Yılda iki kez yapılan, dışişleri bakanları
toplantısına Avrupa Konseyi, Komisyon başkanları ile Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi katılırlar. Başkanın altı ayda bir değiştiği Konsey’de Parlamento’nun
mutlak çoğunluk ile onayladığı öneriler, öneri değişiklikleri ve Birlik için yaşamsal nitelik
taşıyan vergilendirme, yeni üyelerin katılımı, ortak Birlik politikalarının saptanması vb.
konular oybirliği ile karara bağlanır. Bunlar direktif ya da tüzük adını alarak Birlik mevzuatını
oluştururlar. Diğer konularda ise ülke büyüklüklerine göre saptanmış olan ağırlıklar
çerçevesinde nitelikli çoğunluk ile karar alınır.
Konsey, (“Bakanlar Konseyi” ya da “AB Konseyi”) Avrupa Birliği içinde üye
devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organdır. Konsey toplantılarına, karara
bağlanacak konu doğrultusunda üye devletleri temsilen ilgili bakanlar katılır. Örneğin
toplantının konusu ekonomi veya para politikası ile ilişkili ise, üye devletlerin ekonomi ve
maliye bakanları toplantıya katılır. Konsey başkanlığı 18 aylık süre için görev yapacak 3 üye
devletten oluşan, devamlılığı ve tutarlılığı sağlamaya yönelik takımlar tarafından yürütülür.
Böylece Başkanlık 6 aylık dönemlerle üye devletler arasında el değiştirir.
Konsey’e çalışmalarında yardımcı olmak üzere başta, üye devletlerin Birlik
nezdindeki Büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) olmak üzere
çeşitli komiteler ve çalışma grupları mevcuttur.
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Birçok konuda tüm üye devletleri bağlayan yasal düzenlemeleri kabul etme yetkisini
Avrupa Parlamentosu ile paylaşan Konsey, yine Avrupa Parlamentosu ile birlikte bütçeyi
onaylar.
Konsey üç değişik usul çerçevesinde karar almakta olup bunlar; oybirliği, oy çokluğu
ve nitelikli çoğunluktur. Lizbon Antlaşması sonrasında Konsey’de esas oylama usulü nitelikli
çoğunluk olarak düzenlenmiş; oybirliği ve basit oy çokluğunun istisna niteliği taşıdığı ortaya
konmuştur. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası bugün hâlâ büyük ölçüde üye devletlerin
oybirliği ile karar aldığı en önemli istisna alanını oluşturur. Yeni üyelerin katılımı da yine
Konsey’de oybirliği aranan bir alandır.
Lizbon Antlaşması öncesi geçerli olan düzenleme çerçevesinde, nitelikli çoğunluk
yönteminde her üye devletin nüfusuna, fiziki ve ekonomik büyüklüğüne göre belirli oranda
oyu bulunmakta olup, sistem ağırlıklı oy esasına dayanır. Nitelikli çoğunluk yöntemine göre
karar alınabilmesi için toplamı 345 olan oyların 255’inin olumlu olması gerektiği gibi üye
devletlerin yarıdan fazlasının da olumlu görüş bildirmesi gerekir. Konsey’de nitelikli
çoğunlukla karar alınırken, herhangi bir üye devlet gerekli görürse, alınan karara olumlu oy
verenlerin, Birlik nüfusunun %62’sine karşılık gelip gelmediğinin kanıtlanmasını talep
edebilir. Bu durumda %62 oranına ulaşılamamışsa söz konusu karar kabul edilmemiş sayılır.
Lizbon Antlaşması ile getirilen nitelikli çoğunluğa ilişkin yöntemin uygulanması 2014
yılına kadar ertelendi. 2017 yılına kadarki dönem için de bir geçiş süreci öngörüldü. 1 Kasım
2014’den itibaren, nitelikli çoğunluk yöntemiyle bir kararın alınabilmesi için, olumlu oyların
üye devletlerin % 55’ini, Birlik toplam nüfusunun % 65’ini temsil etmesi veen az 15 üye
devletten gelmesi gerekmekte. Bloke edici azınlık ise, nüfus esası dikkate alınmak suretiyle
en az 4 üye devlet olarak belirlendi.
Konsey, üye devletlerin ekonomik politikaları arasındaki uyumu sağlar. Özellikle üye
devletlerin Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik politikası alanına yönelik politikalarının
belirlenmesinde, AB Zirvesi ile birlikte yetkilidir. Bunun yanında Konsey, Avrupa Birliği
adına üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütlerle uluslararası anlaşmalar imzalar.

62

Şekil 22: AB Bakanlar Konseyi
Avrupa Konseyi (AB Zirvesi):
Bir tür zirve konferansı gibi çalışan Avrupa Konseyi, üye devletlerin devlet veya
hükûmet başkanları ile kendi Başkanı ve Komisyon Başkanı’ndan oluşur. Birlik Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi de, Konsey’in çalışmalarına katılır. 1974 yılında
oluşturulan bu kurum normalde yılda dört kez Brüksel’de toplanarak dış politika, ortak
savunma, yeni üye katılımları gibi konularda tek başına ya da Bakanlar Konseyi ile birlikte
karar alır. Daimi olarak görev yapan AB Konseyi Başkanı, iki buçuk sene görev süresi ile
Avrupa Konseyi tarafından seçilir. En fazla iki dönem seçilebilen Başkan, devletlerarası
eşgüdümün sağlanmasının yanında yine Avrupa Konseyi tarafından seçilen Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile birlikte AB’nin dış devletlerle ilişkilerinin
yürütülmesinden sorumludur.
Zirve, Birliğin gelişmesi ve Avrupa’nın bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri ve
temel politikaları belirleyen kararlar alır. Avrupa Birliği Zirvesi’nin herhangi bir yasama
yetkisi yoktur. Buna rağmen, AB üyesi tüm devletlerin en üst düzey yetkililerinin bir araya
geldiği ve temel politikaları belirlediği kurum olmasından dolayı siyasi bir ağırlık ve
yönlendirme gücü taşır. Çoğu durumda uzlaşıyla, istisna olarak nitelikli çoğunlukla karar alır.
Zirveye, üye devletler tarafından 2,5 yıllığına atanan ve görev süresi bir defa
uzatılabilecek olan AB Zirvesi Başkanı başkanlık eder. Zirve Başkanı, Birlik Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Birliği dışa karşı
temsil etmekle görevlidir. Zirve Başkanı, aynı anda herhangi bir ulusal görevde bulunamaz.

63

Şekil 23: AB Zirvesi
Adalet Divanı:
Birlik yargı organı olan Divan; Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve uzmanlık
mahkemelerinden oluşur. Divan; antlaşmaları, yasa ve kararları inceler ve birlik kurumlarının
üyelerle, birbirleri ile ya da özel kişi ve kurumlarla ihtilaflarına bakar. Divan’da her ülkeden
bir yargıç ve ayrıca 8 savcı görev yapar. Tarafsızlığından şüphe duyulmayan hâkimlerin
Bakanlar Konseyi tarafından altı yıl için atanmaları ile oluşan Divan’da kararlar basit
çoğunluk ile alınır. Bu kararlar bağlayıcıdır ve temyiz imkânı bulunmamaktadır.
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin yargı organıdır ve Adalet Divanı,
Genel Mahkeme ve uzmanlık mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur. Adalet
Divanı’nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı
şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Divan, Birlik hukukunun
yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı sağlama, ulusal hukuk düzenleri ile AB
hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyuşmazlık çözme,
hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini yerine getirir.
Divan, her üye devletten bir yargıçtan, Genel Mahkeme ise yine her üye devletten en
az bir yargıç olmak üzere 28 yargıçtan oluşur. Divana ve Genel Mahkeme ye 8 adet Hukuk
Sözcüsü, davalar hakkında görüş hazırlayarak yardımcı olur. Yargıçlar, üye devlet
hükûmetlerinin mutabakatı ile altı yıl için atanırlar ve yeniden atanmaları mümkündür. Divan
yargıçlarının bağımsızlıkları, statülerini düzenleyen çeşitli hükümler aracılığıyla güvence
altına alınmıştır. Ayrıca Divan müzakereleri gizli olup, açıklanmaz, kararlar çoğunluk oyuna
göre oluşur ama tüm yargıçlar tarafından imzalanır ve karşı oylar yayınlanmaz.
Avrupa Birliği Adalet Divanı AB hukukundan kaynaklanan bir takım davalara
bakmaya yetkilidir. Bunlar genel olarak üye devletlerin ve AB kurumlarının AB hukukuna
uyup uymadığının denetlenmesine yönelik davalar ile ulusal mahkemelerde görülmekte olan
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davaların çözüme bağlanması için gerekli olduğunda AB hukukunun yorumlanmasına ilişkin
davalardır. Avrupa Birliği Adalet Divanı Lüksemburg’da faaliyet göstermektedir.

Şekil 24: AB Adalet Divanı
Avrupa Merkez Bankası:
AB para politikasından ve AB para birimi olan Euro’nun yönetiminden sorumlu olan
bankanın merkezi Frankfurt’tadır. Lizbon Antlaşması ile birliğin ana organları arasına giren
bankanın temel görevi Euro Bölgesi’nin fiyat istikrarını korumaktır.
Avrupa Merkez Bankası tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organıdır. Görevi, para
birimi olarak Euro’yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro bölgesinde fiyat istikrarını
sağlamaktır. Bu görevini üye devletlerin merkez bankaları ve Avrupa Merkez Bankası’ndan
oluşan Avrupa Merkez Bankaları Sistemi içinde yerine getirir. Bu çerçevede AB’nin para
politikasının tespiti ve uygulanması, döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye devletlerin resmî
döviz rezervlerinin tutulması ve yönetilmesi, ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin
sağlanması görevlerini yerine getirir. Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesi dâhilinde kâğıt
para basımına izin verme konusunda tek yetkilidir.
Merkezi Almanya’nın Frankfurt kentinde olan Banka’nın karar alma organları,
Yürütme Kurulu, Yönetim Konseyi ve Genel Kurul’dur.
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Şekil 25: Avrupa Merkez Bankası
Sayıştay:
Bakanlar Konseyi tarafından her üye devletten birer temsilcinin altı sene süreliğine
görevlendirildiği Sayıştay’ın temel işlevi AB hesaplarının denetlenmesidir.
Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve
usule uygunluğunu temin eder. Sayıştay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunluğu ile
düzenliliğini ve iyi bir mali idareyi sağlamaya yöneliktir.
Avrupa Sayıştayı her bir üye devletten birer üye olmak üzere 28 üyeden oluşmaktadır.
Üyeler, Konsey tarafından Parlamento’ya danışıldıktan sonra, 6 yıllık bir süre için tayin edilir.
Bu üyeler, kendi ülkelerinde denetim kurumlarında çalışan veya çalışmış ve bu görev için
özel niteliğe sahip kişilerin arasından seçilir. Sayıştay üyelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı
güvence altına alınmıştır.
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Şekil 26: AB Sayıştayı
Ekonomik ve Sosyal Komite:
AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 300. maddesi uyarınca Ekonomik ve Sosyal
Komite; Parlamento’ya, Konsey’e ve Komisyon’a yardımcı olmak amacıyla öngörülmüş bir
danışma kurumu olup, kararları bağlayıcı değil, danışma niteliktedir. Ekonomik ve Sosyal
Komite, işçi ve işveren grupları ile belirli toplum kesimlerinin değişik menfaatlerini temsil
eden gruplardan seçilen üyelerden oluşur. Komite, Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları
çerçevesinde faaliyet gösterir ve üyelerinin bağımsızlığı Antlaşma’da açıkça düzenlenmiştir.
Komite’nin hâlihazırda ise 353 üyesi bulunmaktadır. Antlaşma’nın 301. maddesinde
üye devletlere ayrılan üye sayısına ilişkin düzenlemenin Komisyon’un önerisi üzerine Konsey
tarafından oybirliği ile alınacak bir kararla belirlenmesi öngörülmüştür. AB’nin İşleyişine
Dair Antlaşma’ya ekli Geçiş Hükümlerine İlişkin 36 No.’lu Protokol’ün 7. maddesi uyarınca
bu karar alınana kadarki süreçte Ekonomik ve Sosyal Komite’nin üye sayıları aşağıda
belirtildiği şekilde olacaktır:
• Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık: 24 üye
• İspanya ve Polonya: 21 üye
• Romanya: 15 üye
• Belçika, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan ve Bulgaristan: 12 üye
• Danimarka, İrlanda, Finlanda, Litvanya,Slovakya ve Hırvatistan: 9 üye
• Estonya, Letonya ve Slovenya: 7 üye
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• Lüksemburg ve Kıbrıs: 6 üye
• Malta: 5 üye
Antlaşma’nın 302. maddesi uyarınca Komite üyeleri, 5 yıllık süre için üye devletler
tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey tarafından atanırlar ve görev süreleri
yenilenebilir.
Üyelerin dağılımı, üye devletlerin fiziki ve ekonomik büyüklüklerine göre farklılık
göstermekte olup, üyelerin tespitinde, ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli kesimlerinin uygun
şekilde temsil edilmesine özen gösterilmesi önemlidir. Ekonomik ve Sosyal Komite’de
hükûmet temsilcilerinin ya da AB kurumlarının temsilcilerinin üye olarak yer almadığı da
belirtilmelidir. Ekonomik ve Sosyal Komite, çeşitli uzmanlık grupları hâlinde çalışmakta
olup, Komite bünyesinde alt komiteler kurulması mümkündür. Komite, üyeleri arasından, iki
buçuk yıllık bir süre için başkanını seçer.
Komite’de temsil edilecek sosyal etkinlik kategorilerine; üreticiler, çiftçiler,
nakliyeciler, işçiler, tacirler, zanaatkârlar, meslek sahipleri, kadın dernekleri ve tüketici
örgütleri örnek olarak verilebilir.
Komite’ye danışılması bazı durumlarda zorunlu, bazı durumlarda ise ihtiyari nitelik
arz etmektedir. Nitekim Antlaşma’nın 304. maddesi uyarınca Antlaşma’da öngörülen
durumlarda Parlamento, Konsey ya da Komisyon’un Ekonomik ve Sosyal Komite’ye
danışması gerekmektedir. Bundan başka, söz konusu kurumların, uygun gördükleri her
durumda Komite’ye görüş için başvurması mümkün olduğu gibi, Ekonomik ve Sosyal
Komite’nin gerekli görmesi hâlinde kendi inisiyatifi ile görüş vermesi de mümkündür.
Yasama süreci içerisinde görüşüne başvurulmasından itibaren bir aydan az olmamak üzere
belirlenen bir süre içinde Komite’nin görüşünü bildirmemiş olması, daha sonraki faaliyetlere
engel teşkil etmemektedir.
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Şekil 27: Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite
Bölgeler Komitesi:
Bölgeler Komitesi, AB içindeki yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan
danışma nitelikli bir komite olup, AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 305. ve 307.
maddelerinde düzenlenmiştir.
Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları çerçevesinde faaliyet gösteren Komite’nin
hâlihazırda 353 üyesi bulunmaktadır. Antlaşma’nın 305. maddesi uyarınca Komite üyeleri, 5
yıllık süre için üye devletler tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey tarafından
atanırlar ve görev süreleri yenilenebilir. Anılan düzenlemede üyelerin Komite’nin
kompozisyonunun Komisyon’un önerisi üzerine Konsey tarafından oybirliği ile alınacak bir
kararla belirlenmesi öngörülmüştür. AB’nin İşleyişine Dair Antlaşmaya ekli Geçiş
Hükümlerine İlişkin 36 No.’lu Protokol’ün 8. maddesi uyarınca bu karar alınana kadarki
süreçte Ekonomik ve Sosyal Komite’nin üye sayılarının nasıl olacağı belirtilmiş olup, bu
sayılar yukarıda yer verilen Ekonomik ve Sosyal Komitedeki üye sayıları ile örtüşmektedir.
Antlaşmada, Komite üyesinin aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi olamayacağı
düzenlenmiştir. Antlaşma’nın 306. maddesinde, Komite’nin üyeleri arasından, iki buçuk yıllık
bir dönem için başkanını seçeceği ve Avrupa Parlamentosu’nun, Konsey’in ya da
Komisyon’un talebiyle ya da kendiliğinden toplanabileceği düzenlenmiştir.
Bölgeler Komitesi, çeşitli uzmanlık grupları hâlinde çalışır. Komite bünyesinde ayrıca
çeşitli alt komiteler kurulabilir. Belirli karar önerileri ya da sorunlar üzerinde görüş taslakları
bu alt komiteler tarafından hazırlanır.
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Komiteye danışılması bazı durumlarda zorunlu, bazı durumlarda ise ihtiyari nitelik arz
etmektedir. Nitekim Antlaşma’nın 307. maddesi uyarınca Antlaşmada öngörülen durumlarda
Parlamento, Konsey ya da Komisyon’un Bölgeler Komitesi’ne danışması gerekmektedir.
Bundan başka, söz konusu kurumların, uygun gördükleri her durumda Komiteye görüş için
başvurması mümkündür. Başlıca danışma konuları ise; AB Bölgesel Politikalarına ilişkin
hususlar ile bölgesel kalkınma, yapısal değişim, uyum etkinliklerini destekleyen fonlardan
yararlanacak projelerin belirlenmesi ve izlenmesine ilişkin hususlardır. Bundan başka, söz
konusu kurumlar, özellikle sınır ötesi iş birliğine ilişkin uygun gördükleri her durumda da
Komiteye görüş için başvurabilirler. Ayrıca Antlaşma’nın 307. maddesinin dördüncü
paragrafı uyarınca Bölgeler Komitesi’nin gerekli görmesi hâlinde kendi inisiyatifi ile görüş
vermesi de mümkündür. Yasama süreci çerçevesinde görüşüne başvurulmasından itibaren bir
aydan az olmamak üzere belirlenen bir süre içinde Komitenin görüşünü bildirmemiş olması,
daha sonraki faaliyetlere engel teşkil etmez.

Şekil 28: Avrupa Bölgeler Komitesi
Avrupa Yatırım Bankası:
Avrupa Yatırım Bankası’na Avrupa Birliğinin finans kurumudur ve Birliğin
hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla
kurulmuştur. Banka’nın hukuki dayanağı, AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 308. ve 309.
maddeleri ile Avrupa Yatırım Bankası’nın Statüsü Hakkında 5 No.’lu Protokol’üdür.
AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 308. maddesi uyarınca Avrupa Yatırım Bankası
tüzel kişiliği haiz olup üyeleri, Avrupa Birliği üyesi devletlerdir. Banka’nın görevi,
Antlaşma’nın 309. maddesinde, Birliğin çıkarı doğrultusunda iç pazarın dengeli ve düzgün
gelişimine katkı sağlamak olarak belirtilmektedir. Banka bu anlamda sermaye piyasasından
ve öz kaynaklarından yararlanarak kazanç amacı gütmeksizin kredi vermek suretiyle bazı
alanlardaki projelerin finanse edilmesini sağlar. Antlaşma uyarınca bu projeler; az gelişmiş
bölgelerin ıslah edilmesi projeleri, teşebbüslerin modernleştirilmesi, yapılandırılması ya da iç
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pazarın kurulması veya işleyişinden ortaya çıkan ve üye devletlerce finanse edilemeyen yeni
istihdam kabiliyetlerinin yaratılmasına ilişkin projeler ile birden çok üye devletin ortak
çıkarına yönelik olan ve türü ve kapsamı nedeniyle münferit üye devletlerce finanse
edilemeyen projelerdir. Banka görevlerini yerine getirirken Birliğin yapısal fonlarından ve
diğer finansman araçlarından faydalanarak yatırım programlarının finanse edilmesini
kolaylaştırır.
Avrupa Yatırım Bankası’nın öncelikli hedefi, Avrupa Birliği’nin dengeli gelişimine
katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, Trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının
geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin
sağlanmasına ve Avrupa sanayinin ve KOBİ’lerinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün
arttırılmasına yönelik finansman kredisinin sağlanması, Avrupa Yatırım Bankası’nın temel
görevini oluşturmaktadır. Banka ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan üçüncü devletlerdeki
uygun projelerin kredi yoluyla desteklenmesi aracılığıyla Birliğin üye olmayan devletlere
yönelik iş birliği politikalarının hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Şekil 29: Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Ombudsmanı:
Maastricht Antlaşması ile AB kurumsal yapısına kazandırılmış bir kurum olan Avrupa
Ombudsmanı, Avrupa Parlamentosu tarafından yenilenebilen 5 yıllık bir süre için atanır ve
bağımsızlığı da Antlaşmalarda teminat altına alınmıştır. AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın
20. maddesinde Avrupa Ombudsmanı’na başvurmak Birlik vatandaşlarının hakları arasında
sayılmaktadır. Antlaşma’nın 228. maddesi uyarınca Avrupa Parlamentosu tarafından seçilen
Avrupa Ombudsmanı’na Birliğin her vatandaşı veya ikametgâhı ya da tüzüğüne göre merkezi
bir üye devlette bulunan her gerçek ve tüzel kişi başvurabilir. Anılan kişiler, Birlik organları,
kurumları veya diğer birimlerinin faaliyetlerinde kötü yönetime ilişkin şikâyetleri Avrupa
Ombudsmanı’na iletirler ve Ombudsman bunları araştırarak rapor hazırlar. Avrupa Birliği
Adalet Divanı’nın yargısal yetkilerini kullandığı sıradaki faaliyetleri ise bu kapsamda
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değildir. Ayrıca, Ombudsman’a iletilen bir konunun daha sonra yargıya intikal etmesi hâlinde
de Ombudsman işlemi dava sonuna kadar erteleyerek, yargı kararına göre konu hakkında ne
yapılacağını kararlaştıracaktır.
Ombudsman resen soruşturma başlatabileceği gibi, doğrudan veya bir Avrupa
Parlamentosu üyesi aracılığıyla kendisine iletilecek şikâyetleri de inceleyebilecektir.
Ombudsman, şikâyetin doğruluğuna ilişkin bulgulara ulaştığında, 3 aylık bir süre içinde cevap
verilmesi için ilgili kuruma başvuracak ve kurumun cevabını, kendi görüşünü de ekleyerek,
Avrupa Parlamentosu’na ve ilgili kuruma sunacaktır. Ayrıca, her yıl soruşturmalarının
sonuçlarını içeren bir genel rapor da Ombudsman tarafından Avrupa Parlamentosu’na
sunulmaktadır.

Şekil 30: Avrupa Ombudsmanı
Avrupa Birliği genel merkezi, Komisyon toplantılarının yapıldığı Belçika’nın başkenti
Brüksel’dedir. Parlamento merkezi Strazburg ve Lüksemburg’da, Adalet Divanı ve Sayıştay
ise Lüksemburg’da bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nin hukuksal araçları; tüm üye ülkelerde doğrudan uygulamaya
konulan ve bağlayıcı olan tüzükler, yönetmelikler (regulations) uygulanması için ulusal
hukuka uyarlanması gereken yönergeler (direktifler), sadece muhatabını bağlayan kararlar
(decisions) ve bağlayıcı olmayan, daha çok bir öneri niteliği gösteren görüşlerdir (avis).
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ve organizasyonel şeması, temel
organlarının neler olduğu ve bu organların işleyişi ile karar alma mekanizmasındaki
konumları üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, AB’nin temel organlarından AB Komisyonu,
AB Parlamentosu, AB Bakanlar Konseyi, AB Adalet Divanı, AB Sayıştayı, AB Zirvesi, AB
Merkez Bankası, Ekonomik ve Sosyal Komite,Bölgeler Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası ve
Avrupa Ombudsmanı hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Avrupa Komisyonu başkanı kim tarafından belirlenir?

a)

Avrupa Birliği Zirvesi

b)

Avrupa Parlamentosu

c)

Bakanlar Konseyi

d)

Avrupa Konseyi

e)

Adalet Divanı

2)

Avrupa Birliği’nin yargı organı niteliğinde olan organı hangisidir?

a)

Uluslararası Ceza Mahkemesi

b)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

c)

Adalet Divanı

d)

Avrupa Parlamentosu

e)

Avrupa Komisyonu

3)

Avrupa Sayıştayı kaç üyeden oluşur?

a)

25

b)

28

c)

30

d)

32

e)

35

4)

Ekonomik ve Sosyal Komitenin kaç üyesi vardır?

a)

353

b)

363

c)

689

d)

690

e)

700
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5)

Avrupa Merkez Bankasının merkezi hangi şehirdedir?

a)

La Haye

b)

Strazburg

c)

Frankfurt

d)

Paris

e)

Brüksel

6)

AB’nin karar alma mekanizması nasıl işlemektedir, genel hatlarıyla anlatınız.

7)

AB’nin başlıca organlarının isimleri nelerdir?

8)

AB’nin temelini teşkil eden 3 ana antlaşma /politika hangileridir?

9)

Avrupa Komisyonu’nun görevleri nelerdir?

10)

Avrupa Parlamentosu’nun görevleri nelerdir?

Cevaplar
1) a 2) c 3) b 4) a 5) c
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4. TÜRKİYE- AET İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Türkiye – AET ilişkilerinim başlangıcı



Ortaklık Konseyi



1965 – 1980 ve 1980 – 1990 arası gelişmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Türkiye’nin AET ile ilişkileri nasıl başlamıştır?

2)

Türkiye- AB ilişkilerinin 1990’a kadar nasıl dönemlendirmek mümkündür?

3)

Türkiye - AB ilişkilerinde 1965-1980 arası dönemin gelişmeleri nelerdir?

4)

Türkiye - AB ilişkilerinde 1980-1990 arası dönemin gelişmeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye – AET ilişkilerinin
başlangıcı

Türkiye ile AET arasındaki
ilişkilerin başlangıç
aşamaları hakkında bilgi
edinmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Türkiye –AB ilişkilerinde
1965-1980 ve 1980-1990
dönemleri

Türkiye –AB ilişkilerinde
1965-1980 ve 1980-1990
dönemlerinin genel
gelişmelerini analiz
edebilmek

Kazanım okuyarak ve
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Giriş
Bu bölümde Türkiye ile AET’nin ilişkilerinin başlangıç aşamaları ele alınacak ve 1965
-1980 arası dönem ile 1980-1990 arası dönemlerin genel gelişmeleri üzerinde durulacaktır.
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4.1. Türkiye – AET İlişkilerinin Başlangıcı
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkisi, Türk hükûmetinin 31 Temmuz 1959’da ortaklık
başvurusunda bulunması ile başlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne danışmaksızın verilen
bu ani karardaki başlıca etkenler, Türk dış politikasında ağırlığını hissettiren Batılı ülkelerin
yanında olma hedefinin yanısıra, bu dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortaklık
başvurusunda bulunan Yunanistan’ı bu alanda yalnız bırakmama arzusudur. 28 Eylül’de
başlayan Türkiye ile AET arasındaki on turluk hazırlık görüşmeleri, 12 Eylül 1963’de
Ankara’da Ortaklık Antlaşması’nın (Ankara Antlaşması, 1963) imzalanmasıyla sonuçlanır.
Ortaklık ilişkilerinin ilk aşaması olan hazırlık dönemi 1 Ocak 1964-31 Aralık 1972
tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Türk hükûmeti, bu uygulamanın iyi yürümesine dayanarak
“geçiş döneminin” bir an önce başlatılmasını önermiştir. AET ile diğer ülkeler arasında
giderek sayısı artan ortaklık antlaşmaları karşısında Türkiye’nin özelliğini kaybetme endişesi
ve Yunanistan’daki Albaylar Cuntası nedeniyle donan AET-Yunanistan ilişkilerinin yarattığı
ortamdan faydalanma isteği de bunda rol oynamıştır.

Şekil 31: Avrupa Ekonomik Topluluğu
Geçiş döneminde AET’nin Türk sanayi ürünlerinin çoğu için uyguladığı gümrük
vergilerini ve sayısal kısıtlamaları kaldırmasına ve bazı tarım ürünlerine de ithal kolaylıkları
sağlamasına karşılık, Türkiye de AET kökenli sanayi ürünlerinin gümrüklerini kademeli bir
şekilde kaldırma ve kendi tarım politikasını ortak tarım politikası ile uyumlulaştırma
yükümlülüğünü üstlenmiştir.
Demirel Hükûmeti 1969 yılında AET ile Geçiş Dönemi koşullarını görüşmeye
başlamış ve bu ikinci dönemin koşullarını belirleyen 64 maddeden oluşan “Katma Protokol”
22 Temmuz 1970’de imzalanmış ve 1 Ocak 1973’de de yürürlüğe girmiştir. Böylece Türkiye
için Hazırlık dönemi bitiyor, Geçiş Dönemi başlıyordu.Katma Protokolün amacı, ekonomik
açıdan Türkiye’nin gümrük birliği ve giderek üyeliğe hazırlanması olarak ifadelendirilebilirdi.
Bu çerçevede AET Türk sanayi mallarına uyguladığı yüksek oranlı tarifeleri indiriyor, kota
sınırlamalarını azaltıyor, bazı tarımsal ürünlere de kendi pazarlarına girme kolaylıkları
sağlıyordu. Buna karşılık Türkiye de AET kökenli bazı sanayi ürünlerinin gümrüklerini 12-22
yıllık bir süre içersinde kademeli olarak indirmeyi planlıyor, tarım ürünlerini bu sürecin
dışında bırakıyordu. Bu metinde Türkiye’nin geçiş dönemi ile ilgili yol haritası belirlenirken,
kabul edilmiş olan Mali Protokol ile de bu çerçevede Türkiye’ye yapılacak mali yardım
ortaya koyulmaktaydı.
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Şekil 32: Süleyman Demirel
İlk dönem 1 Ocak 1964 – 1 Aralık 1972 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Türkiye’nin
örgüt ile ilişkilerinin en sorunsuz dönemi olan bu yıllar arasında Türkiye AET’den bazı ticari
kolaylıklar ve mali yardım sağlamıştır. Fakat bu süreç, 1970’li yıllarda Türkiye’de ortaya
çıkan siyasi çalkantılar ve siyasi istikrarsızlık; bu dönemde birçok ülke ekonomisini olumsuz
yönde etkileyen petrol krizinin de etkisiyle giderek kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle
taraflar arasında istenilen biçimde gelişememiştir. 1973 Petrol Krizi AET ülkelerini de
olumsuz yönde etkilemiş, bu ülkelerin Türkiye’ye yönelik bazı taahütlerini
gerçekleştirmelerini de zorlaştırmıştır.
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Şekil 33: 1973 Petrol Krizi
Türk tarafı bu dönemde (1973-1981) oluşturulan mali protokollerden memnun
olmamış; bu da, taraflar arasında “verilen bazı sözlere uymama” eylemlerini beraberinde
getirmiştir. Örneğin Türkiye 1976 yılından itibaren Topluluk ülkelerine uyguladığı gümrük
indirimlerini durdurmuştur. Zira AET’nin bazı ülkelerle yaptığı anlaşmalar neticesinde
Türkiye’nin tarım ülkelerinde sahip olduğu avantajların iyice aşınması söz konusuydu.
Aslında AET, 1971 yılı ortalarında üçüncü dünya ülkelerinin mallarına uyguladığı gümrük
vergilerini kısmen ya da tamamen kaldırarak bu konuda Türkiye’ye tanımış olduğu bazı
ayrıcalıkların anlamını kaybetmesine neden olmuştur. Özellikle, Akdeniz Politikası
çerçevesinde Fas, Tunus, Cezayir gibi tarım ürünü ihracatçısı Akdeniz ülkeleriyle yapılan
ticaret antlaşmaları ile AET tarım ürünlerinin kendi pazarlarına rekabet dolayısıyla ucuz
girmesini sağlarken, Türkiye gibi örgüte tarım ürünleri satan bir ülkenin konuya ilişkin
avantajları ortadan kalkıyordu.
Diğer taraftan 1974 Kıbrıs Harekatı sonrasında ABD tarafından uygulanan ambargo,
iki ülke ilişkilerinde yeni bir “Johnson mektubu” etkisi yaratmıştı. Bu nedenle 1970’lerin
ortalarından itibaren Türk Dış Politikasında bazı yeni arayışlar ortaya çıkmış, ülkenin
geleneksel “NATO eksenli” ve “Batı’ya dönük” politikası sorgulanmaya başlanmıştır. Ayrıca
bu dönemde Kıbrıs sorunu bağlamında Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan
anlaşmazlık ve buna paralel olarak Yunanistan’ın örgüt ile giderek gelişen ilişkileri de,
Türkiye ile örgüt üyesi ülkeler arasındaki ilişkileri, bu ülkelerin kamuoylarındaki “Türk” ve
“Türkiye” imajını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu ortamda Ecevit Hükûmeti 1978 yılı Ekim
ayında AET ile ilişkileri “dondurma” kararı almıştır.
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Şekil 34: 1974 Kıbrıs Harekâtı Gazete Manşeti
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Bunun ardından 1979 yılı sonlarında Ankara, yeni kurulan Demirel Hükûmeti aracılığı
ile ilişkileri yeniden düzeltmek istediğini açıklamıştır. Yeni hükûmetin dış işleri bakanlığına
da AET yanlısı tutumuyla bilinen Hayrettin Erkmen getirilmiştir. Bir yandan ülkenin dış
kaynağa ihtiyaç duyması, diğer yandan iç siyasette Batı’nın desteğine olan ihtiyaç ve ayrıca
Yunanistan’ın 1975 yılında tam üyelik başvurusunda bulunması ve 1976 yılında AET’nin
Atina ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararını açıklaması, yeni hükûmetin bu
tutumunu açıklayan faktörlerdir.
Erkmen bakan olduktan hemen sonra, Ankara ile Brüksel arasında 5 Şubat 1980
tarihinde yapılan toplantıda dondurulmuş ortaklık sürecinin başlatılmasını istemiş, bununla da
yetinmeyerek en kısa zamanda Ankara’nın tam üyelik başvurusunda bulunabileceğini
açıklamıştır. Özellikle Yunanistan’ın tam üyeliğe doğru gidiyor olması Ankara’da bu çabanın
önemini artırmaktaydı.
30 Haziran 1980 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklık Konseyi toplantısında AET, IV.
Mali Protokol adı altında bir yardım paketini kabul etmiştir. Fakat Demirel Hükûmeti, örgüte
tam üyelik başvurusu yapmaya hazırlanırken 12 Eylül 1980’de Türkiye’de darbe ile ordunun
siyasi hayat müdahale etmesiyle ilişkiler yeniden dondurulmuştur.
Geçiş aşaması, 70’li yıllarda yaşanan iki petrol şokunun hem AET hem de Türk
ekonomisine yaptığı etkiler ve yine bu dönemde Türkiye’de yaşanan siyasal istikrarsızlık
nedeniyle istendiği gibi yürütülememiştir. Türkiye, kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle
1971’de sanayi ürünlerinin gümrüklerini kademeli olarak kaldırmayı ertelemek zorunda
kalmıştır. Bu durumda, AET ülkelerinin de tarım alanında sağladığı kolaylıkları geri alması,
Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkını daha ileri bir tarihe ertelemesi gibi hususlar söz
konusu olmuştur. 12 Eylül 1980’de gerçekleşen askerî darbe ile ise konu daha da ileri bir
tarihe kalmıştır.
O yıllarda Türkiye’nin uyguladığı korumacılık altındaki iç pazara yönelik olarak
desteklenen ithal ikameci gelişme tercihi ile AET’nin öngördüğü serbest ticaret anlayışları
birbiriyle çelişmekteydi. Ayrıca AET temelde ekonomik bir bütünleşme zemini oluşturmaya
çalışırken Türkiye’nin bu örgütlenmeye yönelmesi daha çok siyasi nedenlere dayanmaktaydı.
12 Eylül askerî darbesi yapıldığında Türkiye, Avrupa Komseyi’ne Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi çerçevesinde bazı önlemler alacağını belirtmiştir. Buna
karşılık, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, bir ülkede asker ya da sivil bir grubun
demokratik yöntemlerle seçilmiş bir iktidarı devirerek yönetimi ele geçirmesinin herhangi bir
gerekçe ile izah edilebilir bir durum olmayıp, Avrupa Konseyi üyesi olma statüsü ile
bağdaştırılamayacağını açıklamıştır.
12 Eylül 1980’de ordunun iktidara el koymasının ardından AT yetkilileri ise, insan
haklarına ve demokratik kurumlara saygı gösterilmesi ve mümkün olan en kısa sürede
demokrasiye dönülmesi hâlinde ilişkilerin daha önceden öngörüldüğü şekilde sürebileceğini
açıklamıştır. Örgüt organlarından Avrupa Parlamentosu da konuya ihtiyatlı yaklaşarak
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Ankara’daki yönetimi insan hakları konusunda duyarlı davranması konusunda uyarmakla
yetinmiştir.
Bu arada, 1 Ocak 1981 tarihinde Yunanistan AT’ye tam üye olmuştur. Böylece Atina,
Ankara ile arasında olan çeşitli sorunları bu örgüt zeminine getirerek kendi lehine bir durum
yaratma şansını elde etmiştir. Ardından da 1981 Ekim seçimleriyle Yunanistan’da Andreas
Papandreu’nun başkanlığında PASOK’un iktidara gelmesi bu süreci belirginleştirmiş ve
hızlandırmıştır. Bu duruma bir de, askerî yönetimin uygulamalarından kaçıp, siyasi mülteci
olarak Batı Avrupa’ya gidenlerin Türkiye-karşıtı lobi faaliyetleri eklenince Ankara’nın
Brüksel ile ilişkilerinde sıkıntılar çıkması kolaylaşmıştır.
Türkiye’de askerî rejimin güdümünde kurulan sivil hükûmetin emekli bir asker olan
başbakanı Bülent Ulusu da hükûmetinin hedefinin AT ile ilişkileri tam üyelik doğrultusunda
geliştirmek olduğunu açıklamıştır. Nitekim 25 Mart 1981 tarihinde yaptığı toplantıda Milli
Güvenlik Kurulu da bu yönde bir karar almıştır.
Fakat ardından, askerî rejimin eski politikacılara ve aydınlara karşı açtığı davalar,
insan haklarının ihlali anlamındaki çeşitli uygulamaların yaygınlaşması, 1981 yılı Ekim
ayında siyasi partilerin kapatılması, AT’nin 1981 yılı başlarından itibaren eleştiri dozunu
artırması ve 1982 yılının Mart ayında Türkiye ile olan ilişkileri süresiz olarak askıya alması
ve 4. Mali Protokolü dondurması ile sonuçlanmıştır. Bu dönemde Avrupa Parlamentosu,
Türkiye’ye yönelik eleştirilerin en yoğun olduğu organ görünümündedir. 1983 yılında
Türkiye’deki askerî rejimin uygulamaları da bu eleştirilerin daha da armasına sebep olmuştur.
6 Kasım 1983 tarihinde yapılan seçimlerle sivil yönetime geçilmesi, ilişkilerde yavaş ve
inişli-çıkışlı bir süreç içerisinde olsa da belirli bir düzelmeyi beraberinde getirmekteydi.
Fakat 1980 yılından beri toplanamayan Ortaklık Konseyi, bir sıkıntı kaynağıydı.
Yunanistan, toplanması örgüt ile Türkiye arasındaki antlaşmaların gereği olan bu konuyu bile
Türkiye ile olan sorunlarının çözümünde kendi lehine bir araç olarak kullanmaya çalışmış,
böylece süreci 1986 yılı baharına kadar engellemiştir. 4. Mali Protokol’ün yeniden işlerlik
kazanması da Yunanistan’ın vetosuna takılıyordu.
Öte yandan taraflar arasındaki anlaşmalar gereği 1 Aralık 1986’da başlaması gereken
Türk İşçilerin serbest dolaşım hakkının özellikle Batı Almanya’nın itirazı nedeniyle ileri bir
tarihe ertelenmesi ile taraflar arasında yeni bir kriz doğmuştur. Türkiye, sözü geçen tarihten
itibaren serbest dolaşımın bir hak olduğunda ısrar etmiş, bu yolda yaptığı başvuruya AT’den
“konu ile ilgili şartların henüz tam anlamıyla oluşmadığı ve ayrıca uygulamanın nasıl olacağı
konusunda taraflar arasında ciddi bir dizi çalışmaya ihtiyaç duyulduğu” yönünde, hukuki
zemini pek güçlü olmayan ve kaçamak cevaplar verilmiştir. Konuya ilişkin hukuki
haklılığında ısrar eden Ankara, siyaseten gerçekçi bir değerlendirme yaparak, konuya ilişkin
esnek bir tutum takınmaya yönelmiştir.
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Şekil 35: ANAP ve Turgut Özal
İşte tam da bu dönemde 14 Nisan 1987 tarihinde Başbakan Turgut Özal’ın
liderliğindeki ANAP iktidarı, biraz da beklenmedik bir şekilde, örgüte tam üyelik başvurusu
yapmıştır. Aslında Özal bunun sinyallerini 1984 yılından itibaren vermeye başlamış (örneğin
1987 yılı başında Ankara Türkiye vatandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
bireysel başvuru hakkını tanımış), fakat AT ülkelerinin başkentlerinin hemen hemen
tümünden cesaret kırıcı açıklamalar gelmişti. Başvuru, ABD yönetimi tarafından da
desteklenmiş, Washington AT ülkelerinin yönetimlerine Türkiye’nin teklifini dikkatle
değerlendirmeleri çağrısı yaparak Ankara’ya Batı’ya dönük bir perspektif verilmesini
istemiştir. Bunun ardından Türkiye, 1988 yılı Ocak ayında işkenceyi yasaklayan sözleşmeleri
imzalamış, ardından 1989 yılı sonunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı
yetkisini kabul etmiştir. Türkiye gerek Avrupa kurumları içersinde yer alma konusunda
geleneksel “Yunanistan’ı yalnız bırakmama” politikası gereği, gerekse de o dönemlerde çeşitli
askerî müdahalelere konu olan ülke demokrasisi için bir tür “sigorta” olarak görülmesinde
dolayı, AT üyeliği konusunu bir “ulusal politika” olarak görüyordu.
Burada vurgulanması gereken önemli bir konu da Türk dış politikasında Ermeni
meselesinin Türkiye AB ilişkilerindeki yansımasına ilişkin olarak 18 Haziran 1987’de alınan
Avrupa Parlamentosu kararıdır. Avrupa Parlamentosu’nda Ermeni lobisinin konuya ilişkin
faaliyete geçmesi 1982 yılına rastlasa da, örgüt ile Türkiye arasındaki ilişkileri etkileyecek
nitelikte bir karar alınması 1985-1986 tartışmalarının ardından 1987 yılına rastlar. Avrupa
Parlamentosu’nun aldığı Ermeni Sorununun Siyasi Çözümü Üzerine Karar, bir yandan
Ermeni soykırım iddialarını onaylarken diğer yandan da Türkiye’nin AT ile ilişkilerini
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geliştirmek için bu kararı tanıması gerektiğini belirtmekte ve konuya ilişkin olarak Konsey’in
dikkatini çekmektedir. Kararda Kürt sorunundan Kıbrıs sorununa kadar Türkiye ve Türkler
eleştiriliyordu. Karar Ermenilerce, Ermeni iddialarının Avrupa’daki ilk önemli başarısı olarak
değerlendirilmiştir. Kararın çıkması açısından Yeşiller, Komünistler, Yunanlı parlamenterler
yakın bir iş birliği içerisinde olmuşlardır. Kararın alınması sırasında da çeşitli Ermeni
grupların Parlamento binası dışındaki gösterileri ile önemli bir siyasi baskı unsuru
oluşturdukları söylenebilir. Söz konusu karar, Türkiye’nin AET’ye tam üyelik başvurusunda
bulunmasından üç ay sonraya denk gelmiştir. Alınan tavsiye kararı, 1915-1917 döneminde
cereyan eden olayları 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre soykırım olarak
nitelendirmekte ve Türkiye’nin Ermeni soykırımını tanımamasının üyelik yolunda bir engel
teşkil edeceğini belirtmektedir. Söz konusu kararda AP, AB Konseyi’nden Türkiye
Hükûmeti’nin 1915-1917 yılları arasında Ermenilere uygulanan soykırımı tanıması ve Ermeni
tarafının temsilcileriyle diyaloga girmesi için çağrıda bulunmasını istemektedir
Türkiye’nin başvurusu sonrasında AT mekanizmaları çalışmış, Konsey başvurunun
incelenmesine karar verdikten sonra konuyu Komisyon’a havale etmiş, bu organ da
Türkiye’yi bu başvurunun ışığı altında çeşitli açılardan değerlendiren geniş bir rapor
hazırlamıştır.
Komisyon raporunu 18 Aralık 1989 tarihinde açıklamıştır. Bu raporda Türkiye’nin üye
olabilecek ülkeler kategorisi içerisinde yer aldığı, fakat bunun gerçekleşebilmesi için bir dizi
siyasi ve iktisadi koşulun yerine getirilmesi gerektiği belirtilmekte ve zaten Avrupa
Komisyonu’nun 1988 yılı Mayıs ayı değerlendirmeleri sonucunda varılan karar gereği,
örgütün 1993 yılına kadar hiçbir tam üyelik başvurusunu değerlendirmeyeceği
açıklanmaktaydı. Ekonomi alanındaki bazı yapısal sorunlar ve makro ekonomik
dengesizlikler, sanayinin yüksek derecede korunuyor olması, sosyal güvenlik ile ilgili çeşitli
eksiklikler, raporda “ekonomik engeller” olarak sıralanmıştır. Politik alanda ise çok sözü
edilen insan hakları ihlalleri, azınlıkların haklarının tanınmamış olması birer eksiklik olarak
sıralanırken Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların, özellikle de Kıbrıs sorununun
varlığı da üyeliğe bir engel olarak sayılmaktaydı. Bu nedenlerle tam üyelik görüşmelerinin
başlatılamayacağı sonucuna varılırken, Türkiye’nin AT ile olan ilişkilerinin geliştirmesi için
1995 yılı sonuna kadar taraflar arasında gümrük birliği oluşturulması ve mali/sınai,
bilimsel/teknolojik, siyasi/kültürel alanlardaki iş birliğinin geliştirilmesi doğrultusunda bazı
öneriler getirilmekteydi.
Komisyonun bu önerileri, Örgüt Bakanlar Konseyi’nin 5 Şubat 1990 tarihinde yaptığı
toplantıda konuya ilişkin nihai karar hâline geldi. Örgüt üyeleri Komisyonun önerisi
doğrultusunda karar verdiklerini söyleyerek Türkiye’yi karşılarına almak istemiyor
görünüyorlardı. Bununla birlikte, gerek Soğuk Savaşın sona eriyor olmasıyla Türkiye’nin
“SSCB ile en uzun sınırı olan NATO üyesi” olma konumunun önemindeki azalma ve bu
çerçevede AT’nin Sovyet etkisinden kurtulan Orta ve Doğu Avrupa’ya yönelik giderek artan
ilgisi, gerekse de o döneme kadar dünyada ülkeler arası gruplaşmaların ekseni olarak
ideolojiler söz konusu olurken giderek kültürel/dinsel farklılaşmaların bu ekseni oluşturacak
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gibi gözükmesi, AT üyesi ülkelerin Türkiye’ye karşı tutumlarını belirleyen faktörler arasında
yer alıyordu.
Diplomatik bir dille başvuruyu reddeden, en azından belirsiz bir süre için askıya alan
rapor, Ankara tarafından, olumlu sayılabilecek yönleri ile değerlendirilmiş, bu çerçevede
Türkiye’nin Avrupalı bir ülke olarak ileride tam üye olabileceğinin kabul edildiği şeklinde
yorumlar yapılmıştır.4
Özetle, 1980’lerin ikinci yarısında demokratikleşme sürecinin başlamasının ardından
Türkiye-AT ilişkileri yeniden canlanmış ve 14 Nisan 1987’de Türkiye AT’ye resmî tam
üyelik başvurusunda bulunmuştur. Avrupa Konseyi, başvurunun incelenmesinin uygun
olacağına karar vermiştir. Bundan sonraki aşamada Avrupa Topluluğu Komisyonu,
Konsey’den aldığı yetki ile Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve sosyal durumunu değerlendiren
bir rapor hazırlamış ve bu rapor çerçevesinde AT’nin Türkiye’nin başvurusuna ilişkin görüşü
18 Aralık 1989’da açıklanmıştır. Raporda Türkiye’nin AT’ye üye olabilecek bir ülke
olduğunun belirtilmesine karşın, öncelikle üstesinden gelmesi gereken siyasal ve ekonomik
engeller vurgulanmıştır. Bu aşamada AT ile Türkiye arasında tam üyeliğe yönelik
görüşmelerin başlatılamayacağı anlaşılmıştır.
Tablo 2: Türkiye – AET İlişkilerinde 1965-1980 Dönemi

9 Ekim 1967

6. Ortaklık Konseyi Geçiş Dönemi için ön çalışmaların
başlatılması kararını aldı.

1 Ocak 1973

Katma Protokol yürürlüğe girdi. (imzası 1971)

30 Haziran 1973

Tamamlayıcı Protokol imzalandı.

12 Haziran 1975

Yunanistan tam üyelik isteğini açıkladı

28 Aralık 1978

Türkiye yükümlülüklerini askıya aldı.

25 Mayıs 1979

Yunanistan AET ile katılım antlaşması imzaladı.

Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, İstanbul, der Yayınları, 2006, ss.
283-287, 402-406.

4
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Tablo 3: Türkiye – AET İlişkilerinde 1981-1990 Dönemi
16 Eylül 1986

Darbeden sonra Ortaklık Konseyi ile ilk kez bakanlar
düzeyinde toplanıldı.

Kasım 1986

Türkiye işçilerin serbest dolaşımı konusunda başvuruda
bulundu. Konu Ortaklık Konseyi çalışma gündemine havale
edildi.

14 Nisan 1987

Türkiye tam üyelik başvurusunda bulundu.

18 Haziran 1987

Avrupa Parlamentosu Ermeni Meselesine İlişkin “Ermeni
Sorununun Siyasi Çözümü Üzerine Karar”ı aldı.

18 Aralık 1989

Komisyon Türkiye’nin başvurusu ile ilgili görüşünü (AVİS)
açıkladı.

5 Şubat 1990

AVİS Bakanlar Konseyi’nde aynen kabul edildi.

4 Temmuz 1990

Güney Kıbrıs AET’ye tam üyelik başvurusunda bulundu.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkite’nin AET ile ilişkilerinin nasıl başladığı üzerinde durularak
temelde 1965 ile 1980 arası dönem ve ardından 1980 ile Soğuk Savaş’ın sonu sayılan 1990
arası dönem ele alınmış, söz konusu iki dönemde de Türki’yenin AB ile ilişkilerinde nasıl bir
gelişim çizgisi izlendiği, atılan adımlar ve dünya siyasetindeki ve Türkiye iç siyasetindeki
gelişmelerin ilişkilere yansıması analiz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Türkiye AT’ye resmî tam üyelik başvurusunda ne zaman bulunmuştur?

a)

1985

b)

1987

c)

1989

d)

1990

e)

1992

2)

Türkiye ile AET arasında Katma Protokol ne zaman imzalanmıştır?

a)

1967

b)

1971

c)

1975

d)

1978

e)

1979

3)
Komisyon Türkiye’nin üyelik başvurusu ile ilgili görüşünü (AVİS) hangi
tarihte açıklamıştır?
a)

1987

b)

1989

c)

1990

d)

1992

e)

1995
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4)

Güney Kıbrıs AET’ye tam üyelik başvurusunda ne zaman bulunmuştur?

a)

1980

b)

1982

c)

1985

d)

1987

e)

1990

5)
Tüm AET ülkelerini, Türkiye’yi ve dolayısıyla Türkiye’nin AET ile olan
ilişkilerini de etkileyen Petrol Krizi hangi yıl patlak vermiştir?
a)

1973

b)

1978

c)

1979

d)

1980

e)

1982

6)

1973 Petrol Krizi Türkiye-AET ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

7)

1974 Kıbrıs Harekâtı Türkiye-AET ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

8)
Yunanistan’ın AT’ye üye olması Türkiye ile topluluk ilişkilerinde ne tür
değişikliklere sebep olmuştur?
9)
Türkiye’nin 1987’de AT’ye tam üyelik başvurusu yapmasının arka planında ne
tür gelişmeler yatmaktadır?
10)
Türkiye’nin 1987’de AT’ye tam üyelik başvurusu yapmasına Topluluğun
verdiği cevap ne yönde olmuştur?

Cevaplar
1) b 2) b 3) b 4) e 5) a
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5. 1990’LARDA AVRUPA BİRLİĞİ: GENİŞLEME VE
KOPENHAG KRİTERLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


1990’larda AB



1990 sonrası AB Genişlemesi



Kopenhag Kriterleri



Maastricht Antlaşması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Avrupa Birliği Genişleme Süreci hakkında neler biliyorsunuz?

2)

Soğuk Savaş sonrası AB Genişleme Süreci nasıl ilerlemiştir?

3)

Kopenhag Kriterleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AB Genişlemesi

AB genişlemesi hakkında
bilgi sahibi olmak

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

1990’larda AB

AB’nin 1990’lardaki
açılımları ve ilerleme
çizgisini analiz edebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Kopenhag Kriterleri

Kopenhag Kriterlerini analiz
edebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Maastricht Antlaşması

Maastricht Antlaşması ile
ilgili bilgi edinmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Kopenhag Kriterleri



AB Genişlemesi



EURO



Maastricht Antlaşması



AB Antlaşması



OGSP



EUROPOL
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Giriş
Bu bölümde Soğuk Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin kendi iç yapılanmasındaki
yenilikler ile yeni döneme uyum sağlamak adına ve dışarda yeni üyeler kabul ederek
genişlemesi üzerinde durulacaktır. 1990 sonrası süreçte AB genişlemesi nasıl gerçekleşmiştir
ve yeni üyelere yönelik geliştirilen Kopenhag kriterleri ne anlam ifade etmektedir, bu konular
da analiz edilecektir.
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5.1. 1990’larda Avrupa Birliği
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi tüm dünyada olduğu
gibi Avrupa coğrafyasında da önemli değişikliklere sebep olmuştur. Doğu ve Batı Blokları
şeklinde ikiye bölünmüş olan dünya, artık önemli bir paradigma değişimi ile farklı bir
uluslararası sisteme sahne olmaktadır.
Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemdeki dönüşümler kuşkusuz Avrupa
Topluluğu’nu da etkilemiştir ve topluluk üyesi ülkeler yeni uluslararası sistemde daha etkin
rol alabilmek için topluluğun yapısında değişiklik yapılmasının adımlarını atmaya
başlamışlardır. Bu adımların en önemlilerinden biri, 9–11 Aralık 1991’de Maastricht’de
yapılan toplantılar neticesinde Avrupa Topluluğu’nun “Avrupa Birliği”ne dönüştürülmesi
açısından dönüm noktası denebilecek mali ve siyasal birlik oluşturulması ile ilgili
anlaşmaların imzalanmasıdır. Bu anlaşmalarda ortak para birimine geçilmesi, ortak dış ve
güvenlik politikası izlenmesinin yollarının aranması, Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerinin
artırılması gibi önemli kararlar alınmıştır. Maastricht Anlaşması’nı takiben Avrupa Birliği’nin
yaptığı tüm düzenlemeler ve izlediği politikalar -ki genişleme bunun en somut örneğidirBirliğin sistem içindeki konumlanışı ve etkinliği açısından atılmış adımlardır.
Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi bölge ülkeleri, Sovyet etkisinden
kurtulmalarının hemen ertesinde yüzlerini Batıya dönmüşlerdir. Batının tüm siyasi, ekonomik
kurumları ile bütünleşme hedefleri neticesinde 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye
olmuşlardır. Avrupa Birliği üyelikleri, eski Sovyet etki alanındaki bölge ülkelerinin
“Avrupa’ya Dönüş” politikalarının ulaştığı doruk noktadır. 1993 Kopenhag Zirvesi’nde Orta
ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik genişleme politikası, 2004 yılında Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kıbrıs ve Malta,
2007 yılında ise Bulgaristan ve Romanya’nın 2013’te Hırvatistan’ın Avrupa Birliği’ne üye
olmaları bu günkü konumuna ulaşmıştır.
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Şekil 36: AB Bayrağı
Avrupa Topluluğu’nun 1988 Hannover Zirvesi kararları doğrultusunda hazırlanıp 12
Nisan 1989’da ilan edilen Jacques Delors’un raporu Ortak Pazar’dan Ekonomik Parasal
Birliğe, oradan da siyasal birliğe geçişin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Delors Raporu,
aşamalı bir süreç öngörmüştür. Buna göre:
1. Aşama: (1Temmuz 1990) değişim denetimlerinin sonu, tek pazar, ortak ekonomik
program ile ulusal merkez bankalarının bağımsızlıklarının sağlanmasını,
2. Aşama: (1 Ocak 1994) Avrupa Para Enstitüsü kurulması ve ECU’nun (European
Currency Unit – Avrupa Para Birimi) güçlendirilmesini,
Geçiş Aşaması: En az 7 üyenin ekonomik olarak belirlenmiş kriterlere (a- enflasyon
oranı: en düşük ülke ortalamasının en az 1,5 puan üzerinde olmak; b- bütçe açığı: GSYİH’nın
%3’ünü geçmemek; c- kamu borçları: GSYİH’nın %60’ını geçmemek; d- faiz oranları: en
düşük enflasyonlu 3 ülke ortalamasının en fazla 2 puan geçmek) ulaşmaları hâlinde, Konsey,
oybirliği ile 3. Aşamaya geçişin kararını alır.
3. Aşama: (1999 ya da en geç 2002): Para paritelerinin sabitlenmesi, Avrupa Merkez
Bankası’nın, Para Enstitüsü’nün yerini alması ve Tek Paraya (EURO) geçilmesi
öngörülmüştür.
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Şekil 37: EURO
Avrupa Topluluğu’nda tek para birimi ve ortak bir merkez bankası sistemine dayalı bir
“Ekonomik ve Parasal Birlik” ile ortak dış politika ve savunma politikası perspektiflerine
dayalı ‘siyasi birlik’ kurulmasını öngören Avrupa Birliği Antlaşması ise (Maastricht
Antlaşması) 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanmış ve 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Maastricht Antlaşması, Topluluğu Birliğe taşıyan üç alan saptamıştır: Bunlardan
biri, Topluluk politikalarıdır ve büyük ölçüde de Ekonomik ve Parasal Birlik esaslarını
kapsamaktadır. Delors Raporu’nu esas sayan bu alanda ayrıca anti-damping ilkeleri, bölgesel
politikalar, istihdam, istikrar ve büyüme, enerji, rekabet, haberleşme, ortak ticaret ve tarım
politikaları düzenlenmiştir. 1. Sütun adı verilen adı verilen ve AET, AKTÇ ve EURATOM
içerisinde dâhil olan tüm başlıkları kapsayan bu alan, üye devletlerin genellikle nitelikli
çoğunlukla karar aldıkları alanı ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, 1958’den beri
oluşturulmuş ortaklığın kemikleşmiş yapısına karşılık gelir. Erasmus, Arion, Sokrates gibi
eğitim programları, 2006’da reform yapılana kadarki Ortak Tarım Politikası, 3. ülkelerle
yürütülen ithalat-ihracat politikaları bu kapsama dâhil edilmiştir. Diğer iki sütun ise,
hükûmetler arası nitelikteki alanlara işaret etmektedir. Maastricht Antlaşması’nın düzenlediği
ikinci alan ise, 2. Sütun adı verilen Ortak Dış ve Güvenlik Politikasıdır. Avrupa’nın kendi
savunmasını sağlamada BAB’ın güçlendirilmesi ve canlandırılması ile AB’nin kendine özgü
bir dış politika sürdürürken bunu NATO ile beraber yürütmesi ilke edinilmiştir. NATO’dan
ayrılabilir, ancak ayrılmaz bir düzenleme öngörülmüş, ama antlaşma bu konuyu
ayrıntılandırmamıştır. Ayrıca, genişleme konusu da bu çerçevede ele alınmaktadır. Maastricht
Antlaşması çerçevesinde düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası içerisinde Amsterdam
Antlaşması ile “Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası – OGSP” eklenmiştir. Söz konusu
eklenen politika kapsamında da “Acil Müdahale ve Siyasi Planlama Ünitesi” ile “Avrupa
Konseyi Yüksek Temsilciliği” oluşturulmuştur.
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22 Mayıs 1992’de Almanya ve Fransa’nın ortak bir ordu oluşturmak için başlattıkları
girişim, 21 Ocak 1993’de imzalanan bir antlaşma ile somutlaşmış ve Belçika, İspanya ile
Lüksemburg’un sonradan katılmasıyla 1995’de operasyonel nitelik kazanan EUROCORPS –
Avrupa Kolordusu oluşturulmuştur. 1993 yılından itibaren BAB bünyesinde faaliyet gösteren
EUROCORPS’un 1999 Köln Zirvesi’nde alınan karar doğrultusunda AB içerisine dâhil
edilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede, 2003 yılında faaliyete başlayan 60.000 kişilik askerî
birlik de, OGSP’nin işlevsel ayağı olarak kabul edilmektedir.

Şekil 38: EUROCORPS
Antlaşma’nın Birlik sacayaklarından üçüncüsü, 3. Sütun ise Adalet ve İçişlerinde
İşbirliği’dir. Kişilerin serbest dolaşımından, Avrupa vatandaşlığına, terörle mücadeleden
Avrupa Polis Gücü (EUROPOL) oluşturulmasına kadar izlenen süreçler, bu başlıkta ele
alınmaktadır.5

5

Beril Dedeoğlu, “Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci I: Tarihsel Birikimler”…, s.57-59.
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Şekil 39: EUROPOL
Maastricht Antlaşması’na geri dönecek olursak, antlaşma ekonomik faaliyetlerin
uyumlu ve dengeli gelişimini; enflasyonsuz, sürdürülebilir ve çevre korumasına önem veren
bir büyümenin sağlanmasını; üye ülke ekonomilerinin uyum içinde birbirlerine yaklaşmasını
ve Avrupa vatandaşları için daha güçlü bir Birlik yaratılmasını hedeflemiştir.
Antlaşma kapsamında,
o

Tek paraya geçilmesini sağlayacak bir ekonomik ve parasal birliğin kurulması;

o
AB vatandaşlarına yaşadıkları ülkenin belediyelerinde seçme ve seçilme hakkı
veren bir Avrupa vatandaşlığının oluşturulması;
o
Avrupa güvenliğini sağlayacak ve demokrasi ve insan hakları gibi ortak
değerleri savunacak bir ortak dış ve güvenlik politikasının meydana getirilmesi;
o
Birliğin iç güvenliğini sağlamak üzere hukuk ve içişlerinde iş birliğinin
sağlanması konuları ele alınmıştır.
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Ayrıca, eğitim, kültür, kamu sağlığı ve tüketicinin korunması, ulaştırma, vize
politikası ve sanayi politikası gibi belirli politika alanları da Antlaşma kapsamına dâhil
edilmiştir. Bu alanlarda oluşturulacak ortak politikalar ve ilgili AB mevzuatı üye ülkeler
üzerinde bağlayıcı olacaktır. Antlaşma’nın getirdiği çok önemli bir yenilik de “yetki ikamesi”
ilkesidir. Buna göre, ancak herhangi bir sorunun boyut ve niteliği nedeniyle, AB düzeyinde
müdahalenin üye devletlerinkinden daha etkin olacağı hâllerde AB yetki kullanacaktır.
Bu gelişmeler neticesinde, Maastricht Antlaşması ile Avrupa Toplulukları (AKÇT,
AET, EURATOM) AB bünyesine dâhil edilmiştir. AB’yi kuran bu Antlaşma ile AB’nin ‘“üç
temel sütunu” oluşturulmuştur. Birinci sütun, Roma Antlaşması ile oluşturulan AET ve
EURATOM ile Paris Antlaşması’yla kurulan AKÇT’ten meydana gelmektedir. Ekonomik ve
Parasal Birlik ve daha önce bahsedilen yetkiler de bu sütuna dâhildir. İkinci sütun, Ortak
Dışişleri Güvenlik Politikası’nı (ODGP) içermekte ve Avrupa çapında bir savunma
politikasını başlatmayı hedeflemektedir. Üçüncü sütun ise, Adalet ve İçişlerini kapsamaktadır.
Bu çerçevede, göç ve siyasi iltica alanlarında aralarındaki iş birliğini artırmak isteyen üye
ülkeler bir Avrupa Polis Ofisi (Europol) kurmuşlardır. Ancak ikinci ve üçüncü sütun, karar
alma mekanizmaları ve hükûmetler arası karakterleri nedeniyle birinci sütundan farklıdır. Bu
alanlarda, üye ülkeler, AB Zirveleri ya da Bakanlar Konseyi kanalıyla girişimde
bulunabilirler. Ancak bu çerçevede alınan kararlar siyasi nitelikte olup Adalet Divanı önünde
bağlayıcılıkları yoktur.
Ayrıca Maastricht Antlaşması var olan karar alma mekanizması yöntemlerini
(Parlamento onayı, danışma ve iş birliği) bazı yeni alanlara genişletmiş ve buna ek olarak,
yeni bir yöntem olan ‘ortak karar alma’ prosedürünü düzenlemiştir.

Şekil 40: Maastricht Antlaşması
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1 Ocak 1993’te Tek Pazar’ın oluşmasıyla birlikte, 12 üye ülke arasında malların,
sermayenin, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı tam anlamıyla sağlanmıştır. Haziran
1993’te ise AB Devlet ve Hükûmet Başkanlarının AB’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerini
kapsayacak şekilde genişlemesi yönünde karar aldıkları Kopenhag Zirvesi’nde, AB’ye üyelik
kıstasları belirlenmiştir. “Kopenhag Kriterleri” olarak bilinen bu koşullar, AB üyelik
başvurusu kabul edilen tüm aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken asgari koşulları
ifade etmektedir. Siyasi ve ekonomik kriterler ile müktesebat uyumu olmak üzere üç grupta
toplanan bu koşullar şunlardır;
Siyasi kriterler: AB Anlaşması’nın tam üyelikle ilgili maddesine eklenen
demokrasinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapı, hukukun üstünlüğü, insan
hakları ve azınlık haklarına saygı koşullarıdır.
Ekonomik kriterler: İyi işleyen bir pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine ve
rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesidir.
Topluluk müktesebatının kabulü: AB’nin çeşitli siyasi, ekonomik ve parasal
hedeflerine bağlılık.
Birlik, 1 Ocak 1995’ten itibaren ‘Avrupa Birliği’ (AB) olarak anılmaya başlanmış,
aynı yıl Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla 15 üyeli hâle gelmiştir.
Tek para birimine geçiş ve AB’nin genişlemesine ilişkin sürecin belirlenebilmesi
amacıyla Mart 1996’da başlatılan Hükûmetlerarası Konferans 16-17 Haziran 1997
tarihlerinde gerçekleştirilen Amsterdam Zirvesi ile tamamlanmıştır. Zirve toplantısında,
AB’nin beşinci genişleme sürecine başlaması ve 1 Ocak 1999 tarihinde tek para birimi olan
Euro’ya geçilmesi teyit edilmiştir. Ayrıca Ortak Dışişleri ve Savunma Politikası, Adalet ve
Güvenlik Politikası ve Maastricht Antlaşması üzerindeki bazı değişiklikleri içeren Amsterdam
Antlaşması imzalanmış ve Mayıs 1999’da yürürlüğe girmiştir.

Şekil 41: Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası
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Amsterdam Antlaşması’nın hedeflerinden biri AB’nin, Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerine doğru genişleme perspektifi dikkate alınarak, kurumsal ve siyasal yapısının
güçlendirilmesi olmuştur. Ancak Antlaşma genişleme konusunda temel kurumsal
mekanizmaları oluşturmada bekleneni verememiş, buna rağmen ortak karar mekanizmasını
daha kolay işler hâle getirecek bazı önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

Şekil 42: Amsterdam Antlaşması İmzalanması
Amsterdam Antlaşması’nın en önemli sonuçlarından biri, adalet ve içişleri konularının
büyük bir kısmını Birinci Sütun kapsamına alması ve yeni öncelikler koymak suretiyle bir
özgürlük, güvenlik ve adalet alanı yaratmasıdır. Nitekim Antlaşma’nın ana hedefi “dış sınır
denetimleri, göç, sığınma ve suçla mücadele ve önlemeye ilişkin uygun tedbirler aracılığıyla,
kişilerin serbest dolaşımının garanti edildiği bir özgürlük ve adalet alanı yaratarak Birliği
korumak ve geliştirmek” olarak tanımlanmıştır.
Adalet ve içişleri alanlarında iş birliği konusunda Maastricht Antlaşması’nda sadece
“demokrasinin ilkeleri” ve “temel haklar” yer alırken, Amsterdam Antlaşması’nda AB’nin
özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukuk devleti ilkeleri
üzerine kurulu olduğu belirtilmektedir. Avrupa Topluluğu, Amsterdam Antlaşması ile, AB
içinde kişilerin serbest dolaşımı için gerekli olduğu ölçüde, göç ve iltica, dış sınırlar, ve
medeni hukukta adli iş birliği konularında mevzuat çıkarma yetkisine sahip olmuştur. Ayrıca
Antlaşma ile insan hakları alanında önemli bir adım atılmıştır. Antlaşma’nın 7’nci maddesine
göre, insan haklarını sürekli ve ciddi olarak ihlal ettiği tespit edilen bir üye devlete karşı diğer
üyelerin yaptırım uygulama hakkı doğmuştur. Bu maddeler şimdiye dek hiç uygulanmamış
ancak uygulanabilme ihtimalinin varlığı dahi, üye ülkelerin insan hakları uygulamaları
konusunda daha dikkatli davranmasını sağlamıştır.
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Öte yandan Amsterdam Antlaşması ile “polis, ceza ve gümrük iş birliği” Üçüncü
Sütun’da bırakılırken, “vizeler, iltica, göç ve kişilerin serbest dolaşımıyla ilgili diğer
politikalar” Birinci Sütun kapsamına alınmıştır. Ayrıca Antlaşma kapsamına, Schengen
Anlaşması da alınmış, böylece AB müktesebatının bir parçası olan Schengen müktesebatına
aday ülkelerin uyum sağlaması gerekliliği doğmuştur.
12-13 Aralık 1997 tarihlerinde yapılan Lüksemburg Zirvesi’nde ilk kez, 11 aday ülke
arasında bir sınıflandırma söz konusu olmuştur. Kopenhag siyasi kriterlerini karşılayarak
müzakerelere başlayan ülkeler (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Slovenya ve
GKRY) “ilk dalga”, siyasi kriterleri yerine getirmemiş ve henüz müzakereye hazır
görünmeyen diğer ülkeler (Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Romanya ve Slovakya) ise “ikinci
dalga” ülkeleri olarak adlandırılmıştır. Bu ülkelerin mevzuatlarının ana başlıklar itibarıyla
Topluluk müktesebatına uyumunu tespit etmek amacıyla bir analitik inceleme süresi
başlatılmıştır.6

Şekil 43: 1995 – Dördüncü Genişleme

6

“AB Tarihçesi”, İktisadi Kalkınma Vakfı Resmî Web Sitesi, http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=28
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Soğuk Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin kendi iç yapılanmasındaki
yenilikler ile yeni döneme uyum sağlamak adına ve dışarda yeni üyeler kabul ederek
genişlemesi üzerinde durulmuştur. 1990 sonrası süreçte AB genişlemesi nasıl gerçekleşmiştir
ve yeni üyelere yönelik geliştirilen Kopenhag kriterleri ne anlam ifade etmektedir, bu konular
da analiz edilmiş, AB Antlaşması olarak bilinen ve AT’den AB’ye geçişi ifade eden
Maastricht Antlaşması da işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
12 Nisan 1989’da ilan edilen ve Ortak Pazar’dan Ekonomik Parasal Birliğe,
oradan da siyasal birliğe geçişin başlangıcı olarak kabul edilen “Delors Raporu” bu geçiş için
kaç aşamalı bir süreç öngörmüştür?
a)

3

b)

4

c)

5

d)

6

e)

10

2)

Avrupa Kolordusunun adı nedir?

a)

EUROPOL

b)

EUROCOL

c)

EUROCORPS

d)

OSGP

e)

OGSK

3)

Amsterdam Antlaşması hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

a)

1997

b)

1999

c)

2000

d)

2004

e)

2010
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4)

Bulgaristan hangi tarihte AB üyesi olmuştur?

a)

2007

b)

2010

c)

2012

d)

2013

e)

2015

5)

Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti hangi tarihte AB üyesi olmuşlardır?

a)

2000

b)

2001

c)

2004

d)

2005

e)

2010

6)

1990’larda AB Genişlemesi hakkında bilgi veriniz.

7)

Kopenhag Kriterlerinin AB açısından getirdiği yenilikler nelerdir?

8)

Maastricht Antlaşması hakkında bilgi veriniz.

9)

1990’larda AB’nin uluslararası ortam içerisindeki konumunu tartışınız.

10)

EUROPOL hakkında neler biliyorsunuz, anlatınız.

Cevaplar
1) a 2) c 3) b 4) a 5) c
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6. SOĞUK SAVAŞ SONRASI AB - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN
GENEL ÇERÇEVESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Soğuk Savaş sonrası AB-Türkiye ilişkilerinin genel çerçevesi



1990’larda Türkiye ve AB
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Soğuk Savaştan sonra Türkiye ve AB ilişkileri nasıl bir gelişim göstermiştir?

Soğuk Savaşın sonu anlamına gelen SSCB’nin yıkılması AB-Türkiye
ilişkilerine nasıl yansımıştır?

2)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

1990’larda AB-Türkiye
ilişkileri

AB-Türkiye ilişkilerinin
yeni dönemdeki genel
çerçevesini analiz edebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Soğuk Savaşın bitişinin
ilişkilere yansıması

Soğuk Savaşın sonu
anlamına gelen gelişmelerin
Türkiye’nin AB üyelik
sürecine yansımaları
hakkında bilgi sahibi olmak

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Soğuk Savaşın bitişi



1990’larda AB-Türkiye ilişkileri



12 Eylül



Matutes Planı
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Giriş
Bu bölümde Soğuk Savaşın sonu anlamına gelen gelişmeler olarak SSCB’nin çöküşü
ve Berlin duvarının yıkılışı ile sınırlar olarak da birleşen Avrupa’nın yeni dönemdeki
yapılanmasını AB-Türkiye ilişkilerine nasıl yansıdığı ve 1990’larda Türkiye’nin örgüt ile
ilişkilerinin genel çerçevesinin nasıl olduğu konuları işlenecektir.
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6.1. Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye-AB İlişkilerinin Genel
Çerçevesi
Soğuk Savaş sonrasında Türkiye Avrupa Birliği’ne üyelik meselesini Soğuk Savaş
yıllarında NATO üyeliğinin olduğu gibi “Batı’ya aidiyetin en önemli göstergesi” olarak
algılamıştır. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin tam üyelik başvurusuna yönelik 1989 tarihli
olumsuz görüşünün yayınlamasını takiben ekonomik konular ve Gümrük Birliği’ne odaklanan
Türkiye-AB ilişkilerinin içeriği, 1990’ların sonundan itibaren Türkiye’nin AB’ye adaylığı
başta olmak üzere, Kıbrıs meselesi ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) gibi
siyaset ve güvenlik konularına doğru bir değişim göstermektedir. Türkiye-Avrupa Birliği
ilişkilerinin doğasındaki bu değişimin sebebi hem AB’nin daha siyasi bir yapıya dönüşmesi
ve Türkiye’nin bu yapıya dâhil olmaya çalışması, hem de Soğuk Savaş sonrası Avrupa’nın
kimlik ve güvenlik yapısının dönüşüme uğramasıdır. Türkiye 90’lı yılların başından bu yana
geçen yirmi yıllık süre içerisinde Avrupa Birliği ile ilişkilerini daha ileriye götürmenin çeşitli
yollarını aramış, zaman zaman restleşmiş, zaman zaman uyum gösterme yolunu seçmiş,
sonuçta Soğuk Savaş yıllarından çok farklılaşmış bir Avrupa Birliği’ne adaylık süreci
içerisinde hem kendi kimliğini hem de uluslararası arenada bulunduğu yeri yeniden
tanımlama durumunda kalmıştır. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye-AB ilişkileri, öncelikle
reddedilme, sonrasında olası kabul ve dönüşüm, son zamanlarda ise “Avrupalılaşma” ile
alternatif arayışlar arasında kalma durumu olarak tarif edilebilir. Son yirmi yıllık süreç AB
üyeliğinin Türkiye için yakalanabilir bir hedef olduğunu göstermiş ancak, bu hedefe ulaşmak
için her iki tarafta da (öncelik bir aday ülke olarak Türkiye’ninkinde olmak üzere) eş zamanlı
bir siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu kanıtlamıştır. Böyle güçlü bir siyasi iradeyi
gösterebilmek ise tarafların birbirleri ile aynı değerleri ve normları, hatta daha da önemlisi
ortak bir geleceği paylaştıklarına inanmaları ile mümkündür. Böyle bir inancın var olabilmesi
de hem Türkiye’nin, hem de AB’nin kendi kimliklerini nasıl tanımladığı, dünya siyasetinde
kendilerini nasıl ve nerede gördüğü ile bağlantılıdır.7

Özlem Terzi, “2000’li Yıllarda Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri: Bir Kimlik ve Aidiyet Meselesi”, XXI.
Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi, Faruk Sönmezoğlu, Nurcan Özgür B., Özlem Terzi (Derleyenler),
İstanbul, Der Yayınları, 2012, s. 387-8, ss. 387-407.
7
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Şekil 44: Berlin Duvarı’nın Yıkılışı
“1990’lı yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin iki temel belirleyici
unsuru, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Avrupa bütünleşmesi yolunda meydana gelen hızlı
ilerlemelerdi. Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin dağılması dünyanın diğer
bölgelerinde olduğu gibi Avrupa’da da siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında önemli
algılama ve politika değişikliklerine neden olmuştur. Avrupa’ya doğrudan gelen tehdidin
ortadan kalkmasıyla, Türkiye’nin Batı nezdindeki stratejik önemi de tartışılmaya başlanmıştır.
Bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerine damgasını vuran başlıca altı gelişmeden söz edilebilir.
Bu gelişmelerden birincisi, Orta ve Doğu Avrupa’daki eski sosyalist ülkelerin bir
yandan birbiri peşi sıra Batı tipi parlamenter demokrasiyi benimserlerken, diğer yandan da
Pazar ekonomisine geçiş yönünde adımlar atmaları olmuştur. Doğu Avrupa’da yaşanan bu
büyük dönüşüm, bu ülkeleri de içine alacak biçimde birleşmiş bir Avrupa yaratma olanağını
doğurmuştur. AT için siyasal, ekonomik ve güvenlik boyutlarının yanı sıra, kültürel ve
tarihsel anlamda da önem taşıyan bu ülkelerin, kimlik ve aidiyet açısından Avrupa
bütünleşmesi içinde yer almaları gerektiği görüşü, tüm üye devletler tarafından
benimsenmiştir. Bu ülkelerin demokrasi ve ekonomi alanlarında gelişimine katkıda
bulunmanın bireysel ve ortak çıkarlarına uygun olduğunu hesaplayan AT üyeleri, başlattıkları
geniş çaplı teknik ve mali yardım girişimlerini bu ülkelerle imzaladıkları “Avrupa
Antlaşmaları” ile hukuksal bir çerçeveye de oturtmuşlardır. Bu çabaların nihai hedefi ise söz
konusu devletleri yakın gelecekte AT’ye dâhil ederek, Avrupa’da ideolojik bölünmüşlüğün
ortadan kalkmasına paralel olarak, kıtasal pazar bütünleşmesini sağlamaktı.
İkincisi, yukarıdaki gelişmeler AT bünyesinde, parasal ve ekonomik birliğin yanı sıra
siyasal birliğin de sağlanması yönündeki görüşlerin güçlendiği bir döneme rastladı. Bu
çerçevede 1992’de imzalanarak, 1993’de yürürlüğe giren Maastricht Antlaşmasıyla Avrupa
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bütünleşmesi fikri, 1950’lerin başından itibaren en büyük atılımını gerçekleştirerek “Avrupa
Birliği” adını almış ve siyasal birliğe doğru ilerleme başlanmıştır.
Üçüncüsü, siyasal bütünleşmenin hızlanması sürecinde kimlik, kültür ve aidiyet
sorunları ve Avrupa’nın siyasal sınırlarının nasıl belirleneceği konusu kaçınılmaz olarak
gündeme girmiştir. 1960’larda ekonomik ilişkileri ön planda tutarak, ideolojik ve tarihsel
konulara çok fazla vurgu yapmayan AT, AB’ye dönüşmesiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa
idealine ya da Avrupa kimliğine ait olup olmadığını ve Avrupa’nın sınırlarının Türkiye’yi de
kapsayıp kapsamadığını derinlemesine tartışmaya başlamıştır. Avrupa’da bir yandan
demokrasi ve ekonomik liberalizm gibi değerler yükselirken, diğer yandan da ırksal ve dinsel
farklılaşma öğeleri de belirginleşmeye başlamıştır. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine kucak
açan AB içinde Türkiye’yi Avrupalı görmeyenlerin sayısı da artmaya başlamıştır.
Dördüncüsü, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Avrupa’da da insan hakları
söylemi 1990’larda büyük bir taraftar kitlesi bulmuştur. İnsan hakları bu dönemde Batılı
ülkelerin uluslararası ilişkilerinde belirleyici rol oynamaya başlamıştır. 12 Eylül darbesiyle
Türkiye-AT ilişkileri literatürüne giren insan hakları ihlalleri konusu, AB’nin konuya verdiği
önceliğe paralel olarak 90’lar boyunca da önemini korumuştur.
Beşincisi, Türkiye’nin yaşadığı siyasal ve ekonomik istikrarsızlık, PKK terörü ile
mücadele, Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlıklar, Kıbrıs gibi temel sorunlar Türkiye-AB
ilişkilerinin gidişatını daha önce olmadığı kadar çok etkilemeye başlamıştır.
Altıncı olarak, Türkiye ile AB’nin ikili ilişkilerinin geleceğine, niteliğine ve öncelikli
hedeflerine ilişkin yaklaşımlardaki farklılık, 1990’larda iyice belirginleşmeye başlamıştır.
Türkiye’nin ısrarla tam üyelik hedefini kovalaması ve ilişkilerin geliştirilmesi için atılan her
adımı aslında tam üyeliğe giden yolda bir ilerleme olarak görmesine karşılık, AB tarafı
1990’ların sonuna kadar Türkiye ile ilişkileri, tam üyelik perspektifi vermeksizin, ortaklık
ilişkisi (Gümrük Birliği) çerçevesinde yürütmeye çalışmıştır. Bu yaklaşım farklılığının
sonucunda, daha önceki dönemlerde olmayan sürekli bir gerilim 1990-2000 arasındaki
döneme egemen olmuştur.”8

8

Baskın Oran (Editör), Türk Dış Politikası Cilt 2: 1980-2001, İstanbul, İletişim Yayınları, 2002, s.326-327.

124

Şekil 45: Soğuk Savaş Sonrası Avrupa
İki kutuplu sistemin sona ermesinin ardından Türkiye’nin Batı Avrupa’nın gözündeki
askerî/stratejik öneminin önemli ölçüde azaldığı vurgulanmıştı. Buna karşılık, 1980’lerin
ortalarından itibaren dışa açılan ve iç pazarı büyüyen Türkiye’nin Batı Avrupa açısından
ekonomik önemi nispeten artıyordu. 1990’larda Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Birliği
ülkelerinin payı yüzde 50’lerdeydi.
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Şekil 46: AB ve Türkiye Bayrakları
Türkiye’nin başvurusunun reddi anlamına gelen raporun ardından kısa süreli bir
duraksama dönemi yaşanmış, daha sonra, 1990 - 1991 Körfez Savaşı ile Türkiye’nin Batı
dünyası için stratejik öneminin yeniden artması ile birlikte Ortaklık Konseyi ve Karma
Parlamento Komisyonu toplantıları yeniden başlamıştır. Bu dönemde Türkiye uygulamaya
çalıştığı dışa açık liberal ekonomi anlayışına da uygun olarak Topluluk üyelerine yönelik
olarak dondurmuş olduğu gümrük indirimlerini yeniden uygulamaya koymuştur.
Bu dönemde Cumhurbaşkanı olarak Türk dış politikasına yön vermeye çalışan Turgut
Özal, ileride Batı ve Doğu blokları arasındaki mücadelenin yerini muhtemelen Hıristiyanlık İslamiyet karşıtlığının alacağını, bu nedenle Avrupa Birliği’nin kendisi ile İslam ülkeleri
arasında bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye’yi örgüt bünyesine alarak kendi varlığını bu
ikilemin dışında tutmasının mümkün olabileceğini belirtmiştir.
Bu yıllarda Türkiye’deki Kürt sorunu çerçevesinde insan hakları sorunlarını öne
sürerek Ankara’ya eleştirilerde bulunan Brüksel, ilişkileri gümrük birliği çerçevesinde
tutmaya çalışmıştır.
Nitekim Türkiye’nin 1987 tam üyelik başvurusuna olumsuz
sayılabilecek bir cevap verilmesinin ardından, Ankara’yı küstürmemek için hazırlanmış olan
ve taraflar arasında sıkı bir iş birliğini öngören “Matutes Planı” da bu çerçevede gümrük
birliğine ağırlık vermekteydi. Bir süre sonra Türkiye hükûmetleri de gümrük birliğini
“Türkiye’nin tam üyeliği yolunda atılmış bir adım” olarak görmeye başlamış ve bu perspektifi
benimsemeye yönelmişlerdir.
Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından Avrupa Birliği bu coğrafyayı da genişleme
alanı içerisine alıyordu. Nitekim bu ülkeler gerek üyeliğe hazırlama gerekse bu yönde yapılan
ekonomik yardımlar açısından, 1963 yılından beri örgüt üyeleri ile siyasal kader birliği yapan
bir ülke olan Türkiye’nin önüne geçiyorlardı. Bu durum Ankara’da endişe ile izlenirken 1993
Kopenhag Zirvesi sırasında, bu tarihten itibaren Avrupa Birliği üyeliği için aranan siyasal
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kriterler kabul ediliyor ve böylece Türkiye’nin tam üyelik perspektifi açısından kendisine
sürekli engel olarak çıkartılacak bir dizi yeni unsur oluşuyordu.
Avrupa Birliği’nin 9-10 Aralık 1994 tarihinde Almanya’nın Essen kentinde yapmış
olduğu zirveye Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya ve
Bulgaristan’ın liderleri de davet edildikleri hâlde örgüt ile gümrük birliği konusunda temasları
süren Türkiye’nin davet edilmemiş olması, Avrupa Birliği’nin yakın bir gelecekte Türkiye’yi
bünyesinde görmediğinin bir göstergesiydi.
Tablo 4: Türkiye - Avrupa Birliği İlişkilerinde Önemli Tarihler (1991-2001)

9-10 Aralık 1991

Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği kuruldu.

9 Kasım 1992
Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği’nin kurulması için görüşmelerin
başlamasına karar verdi.
21-22 Haziran 1993 Kopenhag Zirvesi ile AB’ye üyelik koşulları açıklandı.
6 Mart 1995
13 Aralık 1995
1 Ocak 1996

Ortaklık Konseyi’nde Gümrük Birliği’nin kurulmasına karar verildi.
Gümrük Birliği kararı Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.
Gümrük Birliği kuruldu.

12-13 Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye aday ülke olarak açıklanmadı.
Türkiye siyasal ilişkileri dondurdu.
4 Mart 1998

Komisyon Türkiye için Avrupa Stratejisi’ni açıkladı.

12 Mart 1998

Türkiye Avrupa Konferansı’na katılmadı.

10-11 Aralık 1999

Helsinki Zirvesi Türkiye aday ülke ilan edildi.

4 Aralık 2000

Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi AB Konseyi’nde kabul edildi.

7-9 Aralık 2000
AB Genişlemeye yönelik kurumsal reform öngören Nice
Antlaşması’nı imzaladı. Türkiye’ye yer verilmedi.
Mart 2001

Avrupa Parlamentosu Çerçeve Yönetmeliği kabul etti.

19 Mart 2001

Türkiye Ulusal Programı’nı açıkladı.

5 Eylül 2001

Poos Raporu Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi.
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“1990’ların başında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle uluslararası sistemde ortaya çıkan
değişiklikler önemli idi. Aralık 1999 adaylık ya da Aralık 2004 müzakere kararı, iki tarafın
beklenti ve algılama farklarını ortadan kaldırmadı; belki daha da belirginleştirmiştir. Soğuk
Savaş’tan sonra Batı, müttefiki Türkiye’ye olan ihtiyacını sorgularken, Türkiye de kendi
çıkarları çerçevesinde Batı’yı yeniden değerlendirmeye çalışmıştır. Bu dönemde AB, kendi
bütünleşme stratejisi net olmadığından, Türkiye’ye karşı ne yapması gerektiğini tam olarak
belirlemekten kaçınmıştır. İstikrarsızlık getirebileceğinden endişe ettiği bir Türkiye’ye karşı
temkinli ve tereddütlü bir genişleme stratejisi izlemeye başlamıştır. AB içindeki bazı
kesimler, Türkiye’nin ne tarz bir ortaklık ya da entegrasyon yapısı içinde sindirilebileceğini
araştırmaya başlamıştır. Bu arada, Soğuk Savaş döneminde arka plana atılmış olan,
Türkiye’ye ve Türklere karşı tarihten gelen tutumlar, özellikle medyanın ve bazı siyasetçilerin
de etkisiyle, gerek siyaset alanında gerek Avrupa kamuoyunda yeniden ön plana çıkmıştır.
Türkiye bu dönemde AB’ye tam üyeliğin alternatifi olacak başka bir dış politika
hedefi ve ilişki modeli düşünmüyordu. Fakat Avrupa bütünleşmesi sürecinin ne olduğunu,
temel hedefini ve doğrultusunu algılamakta ve doğru tahlil etmekte zorlanıyordu. Daha
önemlisi, bu üyeliğin siyasi, ekonomik, toplumsal değişimi/gelişimi gerektirdiğini anlıyor,
fakat özellikle zihniyet açısından bunun büyük bir dönüşümü gerektirdiğini pek
kavrayamıyordu. Bu nedenlerle, AB’ye uyum için atılacak adımlar üzerinde toplumda gerçek
bir uzlaşı çoğu zaman sağlanamıyor, ya da atılan adımlar kalıcı ve istikrarlı olamıyordu.
Soğuk Savaş sonrası dönemde ilişkileri şekillendiren öğelerden bir diğeri olarak her
iki tarafın iç dinamikleri de gösterilebilir. Türkiye ve AB eşzamanlı olarak kimlik arayışı ve
dönüşüm içindeydi. Koşullar iki taraf için de olumsuzdu. 21. Yüzyılın ilk on yılı Avrupa
bütünleşmesi bakımından derin ve hızlı bir dönüşüme sahne oldu. Bu zaman diliminde AB
hem genişlemeyi hem de derinleşmeyi bir arada yürütmek gibi zorlu bir sorunla karşı karşıya
kaldı. Bu durum, AB’nin, Türkiye’ye yaklaşımını belirlemekte 3 açıdan zorlanmasına yol
açıyordu.
a) Doğuya doğru genişlemenin boyutunu ve niteliğini, bu arada bu genişlemenin
kapsamını belirlemek zor idi. AB, 10 Orta ve Doğu Avrupa ülkesi ile Kıbrıs ve Malta’yı
kapsayan büyük genişleme dalgasını 2004 ve 2007’de tamamlamıştır. Üye sayısı 27’ye
çıkmıştır. AB’ye yeni giren ülkeler eski üyelerden siyasi ve ekonomik bakımdan önemli
ölçüde farklı oldukları için, bu genişleme AB açısından gerçek bir meydan okuma
oluşturmuştur. Doğuya genişleme, AB’nin coğrafi sınırlarını genişletmiş ve AB’yi bu
sınırlarda yeni komşularla ve sorunlarla karşı karşıya getirmiştir. Bu olgu AB’nin uluslararası
aktör olarak etkisini güçlendirmişti. Ama bu güçlendirilmiş etkinin gereğini yerine getirmek
için yeni politikalar ve bunları uygulayacak yeni araçlar geliştirme ihtiyacı doğmuştu. Yeni
komşularının tamamı üye yapılabilir miydi? Bu mümkün olmayacaksa bu ülkelerle nasıl bir
ilişki modeli geliştirilecekti?
b) AB’nin sınırları genişlerken, bu sınırların hangi nokrada son bulması gerektiği
sorusu gündeme geliyordu. Bu amaçla kullanılan ve kullanılacak olan ölçüler, hangi ülkelerin
ileride AB üyesi olabileceği gibi zor ve riskli sorulara cevap bulmayı da gerekli kılmaktaydı.
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AB içinde birtakım çevreler; hangi ülkelerin hangi kıstaslara göre üye kabul edileceği,
hangileriyle imtiyazlı ortaklıklar ya da özel ilişkiler kurulacağını belirlemek gerektiği
üzerinde kafa yormaktaydı. Bu durumda, Avrupa bütünleşmesinin amacını, doğrultusunu ve
kapsamını belirlemeye dönük tartışmalar ve bu belirlemeye dayanak olarak “Avrupa
Kimliği”nin ne olduğuna, bu kimliği sahiplenmek için hangi niteliklerin taşınması gerektiğine
ilişkin arayışlar ön plana çıkmıştır.
c) Genişlemenin başarılı sayılması için, AB’nin bundan sonra da derinleşmesi ve
sağlıklı biçimde işlemeye devam etmesi lazımdı. AB, 20. Yüzyılın ikinci yarısıyla başlayan
bütünleşme sürecini aşamalı olarak başarıyla götürmüştü. Bu başarıda, özgün bir örgütleme
biçimini benimsemiş olması önemli rol oynamış ve AB, federalizmden de, klasik uluslararası
sistemden de farklı bir kurumlaşma yöntemini tercih etmişti. Bu yöntem, “uluslar üstü sistem”
olarak adlandırılan özgün bir siyasal ve hukuksal örgütlenme biçimi yaratmıştı. Yanın yüzyıl
sonra bunun, farklı özellikler taşıyan 30 ve belki de daha fazla üyeli bir yapıya, üstelik yeni
yüzyılın ihtiyaçlarına uyarlanması gerekiyordu. AB; kurumsal yapısı, yetkileri, hedefleri,
demokratik meşruiyeti, siyasi kimliği, sınırlan ve uluslararası sahnede oynayabileceği rolün
niteliği gibi birçok konuyu birden içine alan arayış ve tanışmalar sürecini başarıyla
tamamlamak zorundaydı. AB ile Avrupa halkları arasındaki mesafenin biraz daha
kapatılması, kamuoylarının bütünleşme sürecine olan desteğinin sağlanması da, bu arayışların
vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyordu.
Bu süreç içinde “Nice-Sonrası Süreç” adı verilen uzun ve çok yönlü hazırlıklar
sonrasında ortaya çıkan Avrupa Anayasal Antlaşması ve bu Antlaşmanın yürürlüğe
girememesi üzerine onun yerini alan Lizbon Antlaşması, sözü edilen arayış ve tartışmaların
ilk ürünleriydi. Şu hâlde, Avrupa bütünleşmesinin böylesine karmaşık ve iç içe geçmiş
meselelere saplandığı bir dönemde, Avrupa’nın Türkiye’yle ilişkilerini eskiye göre ister
istemez daha farklı bazı özellikler ve perspektifler açısından değerlendirmeye tabi tutması
normaldi. Bu durumun gereği olarak Avrupa bütünleşmesinin; amaçlan, kimliği, yönelimleri
ve sistemi açısından kendisini yeniden tanımlamaya yöneldiği bir dönem yaşanıyordu. Bu
dönemde Türkiye’nin bütünleşme içindeki rolü ve yeri de, yeni bir anlayışla
değerlendirilmeye ya da sorgulanmaya başlanmıştır. Aynı dönemde, Türkiye’nin de kendisini
yeniden tanımlaması, yönünü çizmesi ve dönüşmesi için yaşamsal adımlar atması
gerekmekteydi.”9

9

Baskın Oran (Editör), Türk Dış Politikası Cilt III (2001-2012), İstanbul, İletişim Yayınları, 2013, s.337-342.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Soğuk Savaşın sonu anlamına gelen gelişmeler olarak SSCB’nin çöküşü
ve Berlin duvarının yıkılışı ile sınırlar olarak da birleşen Avrupa’nın yeni dönemdeki
yapılanmasını AB-Türkiye ilişkilerine nasıl yansıdığı ve 1990’larda Türkiye’nin örgüt ile
ilişkilerinin genel çerçevesinin nasıl olduğu konuları işlenmiştir. Bahsi geçen konular
ilerleyen bölümlerde daha da ayrıntılandırılacağından ve konular tek tek daha detaylı ele
alınacağından bu bölümde sadece gelişmelerin genel çerçevesi çizilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
1990’larda Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkelerinin payı yüzde
kaç civarındadır?
a)

Yüzde 50

b)

Yüzde 30

c)

Yüzde 40

d)

Yüzde 60

e)

Yüzde 70

2)
Türkiye’nin Batı dünyası için stratejik öneminin yeniden artmasını sağlayan
Körfez Savaşı hangi tarihte başlamıştır?
a)

1980

b)

1987

c)

1988

d)

1989

e)

1990

3)
Avrupa Birliği’nin 9-10 Aralık 1994 tarihinde Almanya’nın Essen kentinde
yapmış olduğu zirveye hangi ülke davet edilmemiştir?
a)

Türkiye

b)

Romanya

c)

Macaristan

d)

Polonya

e)

Slovak Cumhuriyeti
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4)
edilmiştir?

Türkiye için Gümrük Birliği kararı Avrupa Parlamentosu’nda hangi yıl kabul

a)

1994

b)

1995

c)

1996

d)

1997

e)

1998

5)

Türkiye Ulusal Programı’nı hangi tarihte açıklamıştır?

a)

2001

b)

2002

c)

2003

d)

2004

e)

2005

6)

1990 sonrası Türkiye-Ab ilişkilerinin genel çerçevesi nasıl olmuştur?

7)
Soğuk Savaş’ın bitmesinin uluslararası ilişkilerde yarattığı kırılma ve değişim,
Türkiye’nin AB adaylık sürecini nasıl etkilemiştir?
8)
Yeni dönemdeki uluslararası ortam AB’nin Türkiye’nin üyeliği meselesine
bakışını nasıl etkilemiştir?
9)

1990’larda AB ülkelerinin Türkiye’nin dış ticaretindeki yeri nasıldır?

10)

Matutes Planı hakkında neler biliyorsunuz?

Cevaplar
1) a 2) e 3) a 4) b 5) a
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7. 1996 GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1/95 KARARI, UYGULANMASI VE
YORUMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


1996 Gümrük Birliği



Gümrük Birliği bağlamında Türkiye-AB ilişkileri

135

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
getirmiştir?

Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin AB ile ilişkilerine nasıl bir boyut

2)

AB’nin Türkiye ile ticari ilişkileri nasıldır?

3)

Türkiye’de Gümrük Birliği’nin uygulanması nasıl gerçekleşmiştir?

136

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gümrük Birliği

Gümrük Birliğinin TürkiyeAB ilişkilerindeki yerini
analiz edebilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

95/1 Kararı

95/1 Kararının içeriğini
anlayabilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Gümrük Birliği



95/1 Kararı



AB-Türkiye Ticareti
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Giriş
Bu bölümde Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği Antlaşmasını imzalamasının
arkaplanındaki gelişmeleri, 95/1 Kararını ve antlaşma sonrasında AB’nin Türkiye’nin dış
ticaretindeki yeri analiz edilecektir.

139

7.1. 1996 Gümrük Birliği ve Türkiye
Kasım 1992’de toplanan 33. Ortaklık Konseyi’nin Türkiye ile siyasal diyaloğun
başlatılması ve 1995 yılı sonunda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliği
oluşturulması hedefi ilişkilere yeni bir nitelik kazandırmıştır. Bu çerçevede, 8 Kasım 1993
tarihinde toplanan Ortaklık Konseyi, 1995 yılı sonuna kadar Türkiye ile bir gümrük birliği
oluşturulması kararını resmen almıştır.
Taraflar arasında sürdürülen görüşmelerin ardından, 6 Mart 1995 tarihinde Brüksel’de
toplanan Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği Kararı’na ulaşmıştır. Bu
çerçevede, 13 Aralık 1995 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nun da kararı onaylamasının
ardından, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmada, malların serbest dolaşımı ve ticaret politikaları,
tarımsal ürünler, gümrükler, yasaların uyumunun sağlanması, kurumsal ve genel hükümler
başlıkları altındaki düzenlemeler ile süreç işlemeye başlamıştır.
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmadan Avrupa Birliği ile Gümrük
Birliği’ne girişi örgüt tarihinde bir ilki de beraberinde getiriyordu. Bu ilişki bir yönüyle
sadece basit bir gümrük birliği olmayıp Türkiye’nin tüm ekonomik ve mali yapısının Avrupa
Birliği ile uyumunu da sağlayarak Türkiye’yi en azından ekonomik yapı açısından Avrupa
Birliği’ne yaklaştırıyordu. Bunun da ötesinde, Türkiye’deki yöneticiler bu kararın siyasal
önemi üzerinde duruyorlar, bu süreci Avrupa Birliği üyeliği için bir basamak olarak
görüyorlardı.
Buna karşılık diğer bir yönüyle de, Türkiye’nin oluşmasında herhangi bir katkısı
olmadığı kararları uygulama yükümlülüğü altına girdiği, bu çerçevede Avrupa Birliği’nin
üçüncü ülkelere ilişkin politikalarını da kabul etme durumunda olacağı, eğer örgütçe
karşılanmazsa (ki Yunanistan’ın vetosu bunu engelliyordu) önemli ölçüde ekonomik kayba
uğrayacağı, Kıbrıs konusunun Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine bağlanmasını dolaylı
da olsa kabul etmiş olduğu eleştirilerini de beraberinde getiriyordu. Türkiye’nin bu katılımı,
bazılarınca Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda önemli bir adım, bazılarınca ise 1963
Ankara Anlaşması’nda öngörülen Son Dönem’in başlamasından ibaret ve Avrupa Birliği’ne
alınmayan Türkiye’yi oyalamak için düzenlenmiş maliyetli bir girişim olarak görülmüştür.
“Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne girmek istemesinin nedenlerini analiz edecek
olursak, bunları siyasi nedenler ve ekonomik nedenler olarak iki başlık altında toplamak
mümkündür.
Siyasi nedenler: Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin AB ile yakın ilişki içine
girmeleriyle Türkiye’nin geri planda kalmasının yanında, Ankara’yı gümrük birliğine
yönlendiren başlıca 7 siyasi neden mevcuttur. Birincisi, özellikle Kıbrıs sorununda yaşanan
tıkanıklığı ve Güney Kıbrıs’ın AB’ye tam üyelik başvurusunu da kullanan Yunanistan,
gittikçe artan bir biçimde Türkiye-AB ilişkilerinin önünde engel teşkil etmekteydi. İkincisi,
Avrupa Birliği’nde yaşanan derinleşme hareketleri kısa vadede yeni bir genişlemeye
gidilmeyeceğine yönelik bazı endişelere yol açmıştı. Üçüncüsü, özellikle tam üyeliğin
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ardından gelecek serbest dolaşımın başta Almanya olmak üzere pek çok AB ülkesini bu
yönde adım atmaktan alıkoyduğu yönünde kaygı oluşmuştu. Dördüncüsü, gümrük birliğini
gerçekleştirmek Türkiye’de siyasal iktidarlar tarafından bir iç politika aracı olarak görülmeye
başlamıştı. Beşincisi, gümrük birliğinin Türkiye-AB arasında bugüne değin kopuk olan
siyasal diyalog ortamının yeniden kurulmasına katkıda bulunacağının öngörülmesiydi.
Altıncısı, Tek Senet ve Maastricht sonrası ulaşılan tek Pazar ve yeni politika alanlarının
Topluluk yetkisine dahil edilmesi sonucu, Türkiye’nin uyum yükümlülüğü pek çok alanda
artmış bulunuyordu. Gümrük birliğinin düzgün işleyebilmesi açısından gerekli olan bu uyumu
gerçekleştirirken, Türkiye bir de ileride gerçekleşecek tam üyelik için hazırlık yapmak ve
mesafe kaydetmek niyetini taşımaktaydı. Böylece Türkiye, ekonomik entegrasyon yoluyla alt
yapı bütünleşmesini sağlayacağı ve siyasal entegrasyonun kolaylaşacağı kanısındaydı.
Yedincisi, gümrük birliğini gerçekleştirmek, tarafların Ankara Antlaşması ve Katma
Protokol’den kaynaklanan hukuksal yükümlülükleri arasında bulunmaktaydı. Kaldı ki, Dünya
Ticaret Örgütü Anlaşmaları ve özellikle GATT sistemi çerçevesinde Türkiye’nin gümrük
birliğini gerçekleştirme yükümlülüğü altında olduğuna da dikkat çekilmekteydi.
Ekonomik nedenler: Türkiye’nin gümrük birliğine sıcak yaklaşmasında siyasal olduğu
kadar başlıca 4 ekonomik neden de rol oynamıştır: Birincisi, gümrük birliği için gerek
duyulan mevzuat uyumu ve ekonomik politikaların ekonomiyi disiplin altına sokmak, yapısal
dönüşümleri gerçekleştirebilmek, makro ekonomik istikrarsızlığa son vermek ve belirli
standartları yakalamak açısından olumlu etkisi olacağına inanılıyordu. İkincisi, daha büyük
bir pazar için üretim yapacak Türk firmalarının verimlilik ve etkinliğinin artacağı ve bu
olumlu etkinin genel olarak ekonomi üzerinde olumlu yansımaları olacağı, yaşam kalitesinin
ve refahın da artacağı umulmaktaydı. Üçüncüsü, gümrük birliğinin yabancı sermayenin
ülkeye girişi üzerinde olumlu etki yaratacağı beklenmekteydi. Dördüncüsü, tekstil gibi önemli
sektörlerde ticaret engellerinin ortadan kalkması, AB standartlarında üretilen ürünlerin artık
herhangi bir engelle karşılaşmadan AB pazarına girebilecekleri, dolayısıyla da ihracatın
artacağı beklentisi oluşmuştu.
Bu siyasal ve ekonomik nedenlerin ötesinde, Türkiye’nin gümrük birliğini tam
üyelikten önce gerçekleştirme politikasına doğru yönelmesinin arkasında, AB ile ilişkilerde
tıkanıklığı açma niyeti ve tam üyelik hedefi yönünde önemli bir aşamanın
gerçekleştirileceğine ilişkin kanaat yatmaktaydı. 1987’deki tam üyelik başvurusunun ardında
yatan asıl nedenin, ölmekte olan ilişkileri şok tedavisiyle canlandırmak olması gibi, gümrük
birliğine yönelişin asıl nedeni de, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin sahneye çıkmalarıyla
arkalara itilen Türkiye’nin, AB nezdinde eski avantajlı konumunu tekrar elde edebilme
çabasıydı.10

10

Baskın Oran (Editör), Türk Dış Politikası Cilt 2: 1980-2001,…, s.332-333.
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Tablo 5: 1/95 Kararı

Türkiye – AB Arasında Gümrük Birliği’ni Tesis Eden
1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı
I. Kısım: Malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası
Bölüm 1: Gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılması
Bölüm 2: Miktar kısıtlamalarının ve eş etkili tedbirlerin kaldırılması
Bölüm 3: Ticaret politikası
Bölüm 4: Ortak gümrük tarifesi ve tercihli tarife politikaları
Bölüm 5: Avrupa Topluluğu’nu kuran anlaşmanın ıı sayılı ekinde yer almayan işlenmiş tarım
ürünleri
II. Kısım: Tarım ürünleri
III. Kısım: Gümrük hükümleri
IV. Kısım: Yasaların yakınlaştırılması
Bölüm 1: Fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması
Bölüm 2: Rekabet
A. Gümrük birliğinin rekabet kuralları
B. Mevzuatın yakınlaştırılması
Bölüm 3: Ticari korunma araçları
Bölüm 4: Kamu alımları
Bölüm 5: Doğrudan vergilendirme - Dolaylı vergilendirme
V. Kısım: Kurumsal hükümler
Bölüm 1: AT/Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi
Bölüm 2: Danışma ve karar usulleri
Bölüm 3: Uyuşmazlıkların çözümü
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Bölüm 4: Korunma tedbirleri
VI. Kısım: Genel ve nihai hükümler
Yürürlüğe giriş
Yorum

Şekil 47: Gümrük Birliği
Ankara Anlaşması’nda Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna entegrasyonu için
ortaya koyulan üç dönemin sonuncusu olan “son dönem”de, Türkiye ile Topluluk arasında bir
gümrük birliği tesis edilmesi öngörülmüştür. Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihinde
yapılan toplantısında alınan “Gümrük Birliği Kararı” (1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı)
Gümrük Birliği’nin son döneminin uygulamaya konulmasına ilişkin koşulları belirlemektedir.
Böylece, Katma Protokol’de öngörülen 22 yıllık Geçiş Dönemi, 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla
son bulmuş ve Türkiye’nin AB’ye katılımı yolunda “Son Dönem”e girilmiştir.
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Türkiye’ye Ankara Anlaşması’nda tanımı yapılmış
olan klasik gümrük birliğinin ötesinde yükümlülükler getirmiştir. Anlaşma’nın 10. maddesi
gereği; Üye Ülkelerle Türkiye arasında, ithalatta olduğu gibi ihracatta da gümrük vergileri ve
eş etkili resim ve harçlar, miktar kısıtlamaları ile milli üretime Anlaşmanın hedeflerine aykırı
bir koruma sağlamayı gözeten eşit etkili başka her türlü tedbir yasaklanır ve buna ilave olarak
Türkiye üçüncü ülkelerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi’nin kabul eder ve
Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata da yaklaşmayı taahhüt eder.
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda ise Gümrük Birliği’nin sadece gümrük
vergileri ve eş etkili vergilerin kaldırılması ve Topluluğun üçüncü ülkelere uyguladığı ortak
gümrük tarifesine (OGT) uyum sağlanması değil, aynı zamanda bir tarafın diğer taraf
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üzerinde haksız rekabet avantajı sağlamasına neden olabilecek tüm bozucu mekanizmaların
kaldırılması anlamına geldiği anlayışı mevcuttur.
Kısaca, sadece malların serbest dolaşımına ilişkin değil, aynı zamanda rekabet
politikası, fikri ve sınai mülkiyet hakları gibi alanlarda da Topluluk mevzuatına uyum
yükümlülüğü doğmuştur. 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nda şu kısımlara yer verilmiştir:
• Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası
• Tarım Ürünleri
• Gümrük Hükümleri
• Yasaların Yakınlaştırılması
• Kurumsal Hükümler
• Genel ve Son Hükümler
Türkiye’nin Karar hükümlerine göre yükümlülükleri iki başlık altında toplanabilir:
1- Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Yükümlülükler:
Türkiye-AT Gümrük Birliği sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini
kapsamaktadır. Tarım ürünlerine ortaklık konseyi kararları, kömür ve çelik ürünlerine ise ayrı
bir anlaşma kapsamında “menşe” esasına dayalı tercihli rejim uygulanmaktadır. Serbest
dolaşım prensibine göre, Türkiye’de ve Toplulukta elde edilen ürünler ile üçüncü ülke çıkışlı
olup Türkiye veya Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergi ve resimleri
tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış ürünler
gümrük birliği gümrük bölgesi (Topluluk + Türkiye) içerisinde serbest dolaşımda
sayılmaktadır. Böylece, “serbest dolaşım prensibi”ne dayalı Gümrük Birliğinin işleyebilmesi
için Türkiye’nin yerine getirmesi gereken yükümlülükler şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye 12 ve 22 yıllık listelerde bulunan eşyanın Topluluktan ithalatında uyguladığı
gümrük vergisi ve eş etkili vergileri 31 Aralık 1995 tarihi itibarıyla kaldıracaktır.
• Üçüncü ülke kaynaklı eşyaya uygulanmakta olan gümrük vergisi ve eş etkili
vergilerde 31 Aralık 1995 tarihinde Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi’ne (OGT) uyum
sağlanacaktır.
• İşlenmiş tarım ürünleri ticaretinde, Toplulukta uygulanan sistem getirilerek, Karar’ın
1 No’lu ekinde sayılan bu ürünlerin sanayi ve tarım payları tespit edilerek, toplam korumanın
sanayi payına tekabül eden kısmının Topluluğa karşı sıfırlanması öngörülmüştür.
• Her iki taraf, ithalat ve ihracatta uyguladıkları miktar kısıtlamalarını kaldıracaklardır.
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• Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde Türkiye ticarette teknik
engellerin kaldırılması konusundaki Topluluk araçlarını benimseyecektir.
2-Mevzuat Uyumuna İlişkin Yükümlülükler:
1/95 sayılı Kararı’n 8. maddesi gereği; Türkiye, Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihinden
itibaren beş yıl içinde, ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması konusundaki Topluluk
müktesebatını iç hukuk sistemine dahil edecektir. Söz konusu müktesebat listesi daha sonra
2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tespit edilmiş ve yaygınca bilinen teknik mevzuat
uyumu çalışmaları bu vesileyle başlamıştır.
1/95 sayılı Karar’ın 54.maddesi ise, Gümrük Birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili
alanlardaki Türk mevzuatının mümkün olduğunca Topluluk mevzuatı ile uyumlaştırılmasını
öngörmektedir. Söz konusu maddenin ikinci paragrafında, Gümrük Birliği’nin işleyişi ile
doğrudan ilgili alanlar şöyle sıralanmaktadır:
• Topluluk ticaret politikası ve üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli ticaret anlaşmaları,
• Sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat,
• Rekabet politikası,
• Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuat,
• Gümrük mevzuatı

7.2. Gümrük Birliği Kararı Kapsamında Neler Yapıldı?
1 Ocak 1996’dan itibaren taraflar arasındaki gümrük vergilerinin sanayi malları için
sıfırlanmasına ve Türkiye’nin üçüncü ülkelere AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini
uygulamasına başlanmış ve bu alandaki bazı istisnalar da takip eden süreçte ortadan
kaldırılmış, işlenmiş tarım ürünleri için ise sanayi payı sıfırlanmıştır. Ayrıca, 1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı gereğince Türkiye’nin dış ticaret rejimimi büyük ölçüde AB ile
uyumlu hâle getirilmiştir. Bu çerçevede, malların serbest dolaşımı ile ortak ticaret politikasına
ilişkin düzenlemelerin yanı sıra teknik mevzuat, fikri ve sınai mülkiyet, rekabet politikası
alanlarındaki AB mevzuatı, Türkiye’nin ihtiyaçları da dikkate alınarak dış ticaret rejimine
yansıtılmaktadır.
Başlıklar altında Türkiye’nin üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde yapılanları şöyle
özetleyebiliriz:
• Birliğin ticaret politikasına ve üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli ticaret anlaşmalarına
uyum
1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı’nın 12. maddesi uyarınca Türkiye, 1 Ocak 1996
tarihinden itibaren Topluluğun ithalatta ortak kurallar, belirli üçüncü ülkelerden yapılacak
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ithalatta ortak kurallar, miktar kısıtlamalarının idaresi, haksız ticari uygulamalara karşı
önlemler, ihracatta ortak kurallar, ihracatta kota ve tarife kontenjanı belirlenmesi ve idaresi
tekstil ve hazır giyim sektöründe üçüncü ülkelere karşı uygulanan miktar kısıtlamaları,
dahilde ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin kurallarına uyum sağlamıştır. 1/95 sayılı Karar’ın
16.maddesi uyarınca Türkiye, Ortak Ticaret Politikasına uyum amaçlı olarak AB’nin çeşitli
ülkelerle yaptığı Serbest Ticaret Anlaşmalarına (STA) benzer anlaşmalar yapmaya
başlamıştır.
• Sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin kaldırılması
AB teknik mevzuatına uyumda da önemli aşamalar kaydedilmiş, bugün teknik
mevzuatın önemli bir bölümü uyumlu hâle getirilmiştir. Bu alandaki önemli bir gelişme
olarak, CE işaretli mevzuat kapsamındaki ürünlerin belgelendirmesini yapan Türk
Onaylanmış Kuruluşlarının sayısı her geçen gün artmaktadır.
• Rekabet politikası ve fikri mülkiyet hukukuna uyum
Rekabet politikası ve fikri mülkiyet hukukuna uyum çalışmaları Gümrük Birliğinin
yürürlüğe girmesinden de önce başlatılmış, bu kapsamda Rekabet Kurumu ve Türk Patent
Enstitüsü kurulmuştur.
Rekabet politikası alanında, anti-tröst ve birleşmelerin kontrolü konusunda mevzuatın
büyük bölümüne uyum sağlanmıştır. Rekabet politikasına uyumun gerektirdiği diğer alan
olan devlet destekleri konusundaki uyum çalışmaları ise ilgili faslın müzakerelere
açılabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında hız kazanmış ve bu çerçevede “Devlet
Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. Ayrıca, devlet
desteklerinin söz konusu Kanun hükümlerine göre verilebilmesini teminen “Devlet Destekleri
İzleme ve Denetleme Kurulu” oluşturulmuş ve Kurul’un sekretarya hizmetlerini yürütmek
üzere Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Fikri Mülkiyet Hukuku alanında ise, uluslararası normlara uyum sağlamak amacıyla
edebiyat ve sanat eserlerinin korunması, icracı sanatçılar, yayın kuruluşlarının korunması gibi
uluslararası anlaşmalara taraf olunmuş, aynı zamanda, fikri haklar sisteminin Topluluğun
hukuk sistemi ile uyumlu hâle getirilmesi amacıyla birçok hukuki düzenleme kabul edilmiştir.
Sınai mülkiyet haklarının AB mevzuatına ve uluslararası normlara ve özellikle Dünya Ticaret
Örgütü’nün TRIPS Anlaşmasına uygun bir şekilde korunması amacıyla da patent, endüstriyel
tasarımlar ve markaların korunmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.
• Gümrük mevzuatına uyum
Türkiye, AB gümrük mevzuatına büyük ölçüde uyum sağlamış, böylece Gümrük
Birliği’nin işlemesi açısından yeknesak uygulamalar gerektiren; menşe, gümrük kıymeti,
malların gümrük birliği bölgesine girişi, gümrük beyannamesi, serbest dolaşıma giriş,

146

ekonomik etkili gümrük rejimleri, malların dolaşımı, gümrük borcu/yükümlülüğü, itiraz hakkı
konularında uyum sağlanmıştır.11

11

“Gümrük Birliği”, TC Avrupa Birliği Bakanlığı Resmî Web Sitesi, http://www.ab.gov.tr/index.php?p=46234
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Şekil 48: Gümrük Birliği Anlaşması Sonrası Gazete Manşetleri
“Gümrük Birliği kararının tahliline baktığımızda ise görmekteyiz ki, kararın temeli
Ankara Antlaşması’dır. Nitekim, kararın başında Ankara Antlaşması’na ve özelikle
Türkiye’ye tam üyelik perspektifi veren 28. Maddeye gönderme yapılmıştır. Kararın alınış
nedeni, Türkiye’nin gümrük birliği hedefini gerçekleştirmeye yönelik olarak Katma Protokol
hükümlerine göre almak yükümlülüğünde olup da, söz konusu zamana kadar alamadığı her
türlü tedbiri alması için gerekli süre, esas ve usüllerin yeniden belirlenmesini sağlamaktı.
Çünkü Türkiye, gümrük birliğinin gerçekleşmesi için yerine getirmekle yükümlü
olduğu tedbirleri on iki yıl (1976-1988) geciktirmişti. Üyelik başvurusundan sonra
gerçekleştirilen Ad Hoc Komite toplantılarını takiben, gümrük vergileri ve tarife dışı
engellerle ilgili indirim ve uyum çalışmalarını düzenli biçimde ve başarıyla yürütmesine
rağmen, özellikle politika ve mevzuat uyumu alanında hemen hemen hiçbir şey yapılmamış
olması nedeniyle, Türkiye ile Topluluğun biraraya gelerek, yapılacak hususları yeni sürelere,
esas ve usüllere bağlamakta mutabakata varmaları gerekiyordu. Ortaklık Konseyi’nin 1/95
sayılı Gümrük Birliği kararının birinci bölümü, esas itibarıyla Türkiye’nin mevzuat uyumu
bakımından gecikmiş olan yükümlülüklerinin nasıl yerine getirileceği konusuna ayrılmış,
Türkiye’nin 1995 yılı itibarıyla Topluluğun yürürlükteki mevzuatına uyum sağlamak
amacıyla kendi hukuk düzeninde yapması gereken değişiklikler ayrıntılı olarak,süreler de
belirtilmek suretiyle tespit edilmiştir.
Öte yandan, aynı kararın ikinci bölümü 1995 yılı sonundan sonra Avrupa
Topluluğunda ve Türkiye’de yapılacak mevzuat değişikliklerinin nasıl gerçekleşeceğini, yine
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belirli esas ve usüller çerçevesinde düzenlemiştir. Bu bağlamda mevzuat uyumunun ileriye
dönük olarak ‘mümkün olduğu kadar’ gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Ayrıca,
Türkiye’nin mevzuat uyumunu veya yaklaştırmasını (mümkün olduğu kadar)
gerçekleştirilmesinin paralel mevzuat çıkarma yoluyla yapılacağı anlaşılmaktadır.
Gümrük birliğinin gerçekleşmesi taraflar arasındaki ortaklık ilişkisinde son dönemin
başlaması sonucunu doğurur. (Ankara Antlaşması madde 4 ve 5) Bu dönemde, malların yanı
sıra kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin de serbest dolaşımı sağlanacak, tarım ürünleri
alanında Ortak Tarım Politikasına uyum sağlanacak, diğer alanlarda da yaklaşma artırılarak
ortaklık ilişkisinin temel hedefi olan tam üyeliğe hazırlanacaktı.
Mali iş birliği konusu ise, Gümrük Birliği kararında yer almamakta; bu husus,
Topluluğun tek taraflı bir taahüt olarak düzenlenmekteydi. Mali iş birliği konusu, eski
sürecinden ayrı bir şekilde 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Toplantısında açıklanan
Topluluk deklerasyonunda yer aldı. Böylece, Topluluk tek taraflı bir deklarasyonla,
Türkiye’nin gümrük birliği sürecindeki uyum çabalarına katkıda bulunmak ve özellikle sanayi
sektörünü gümrük birliği ile yaratılacak yeni rekabetçi ortama adapte etmesini sağlamak
amacıyla belli bir miktar destekte bulunma sözü vermiş oluyordu. Ortaklık ilişkisinin
temelinde yatan dayanışma ilkesinden kaynaklanan bu taahüdün ne şekilde yerine getirileceği
ise, Topluluk tarafından kendi sistemi içinde kararlaştırılacaktı. Nitekim deklerasyonda,
topluluğun Türkiye ile mali iş birliğini, gümrük birliği yürürlüğe girmeden önce, yeniden
başlatacağı ve 1995 yılının ilk yarısında gerekli ayrıntılı düzenlemelere karar vereceği
belirtiliyordu. Bu yolun denenmesinin, bazı üye devletlerin (özellikle Yunanistan’ın)
Türkiye’ye mali yardımı engellemesinin önüne geçilmesini mümkün kılacağı
düşünülüyordu.”12
Tablo 6: Türkiye Dış Ticaretinde AB’nin Yeri (TUİK Verileri)

12

Baskın Oran (Editör), Türk Dış Politikası Cilt 2: 1980-2001,…, s.340-341.
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Kaynak : http://researchturkey.org/tr
Tablo 7: Türkiye ve AB Ticareti
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Tablo 8: Türkiye – AB Dış Ticaret Verileri
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği Antlaşmasını imzalamasının
arkaplanındaki gelişmeleri, 95/1 Ortaklı Konseyi Kararını ve karar kapsamında Türkiye’nin
yükümlülükleri incelenmiştir. Aantlaşma sonrasında AB’nin Türkiye’nin dış ticaretindeki
yerine değinilmiş, Gümrük Birliği uygulamasının Türkiye açısından getirilerinin neler olduğu
üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Katma Protokol’de öngörülen Türkiye için 22 yıllık Geçiş Dönemi ne zaman
sona ermiştir?
a)

1980

b)

1987

c)

1990

d)

1992

e)

1996

2)
1/95 Kararının IV. Kısmı olan “Yasaların yakınlaştırılması” kısmında bölüm
olarak yer almaz?
a)

Ticaret politikası

b)

Fikri, sınai ve ticari mülkiyetin korunması

c)

Rekabet

d)

Kamu alımları

e)

Doğrudan vergilendirme - Dolaylı vergilendirme

3)

1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararının II. Kısmı ne ile ilgilidir?

a)

Tarım ürünleri

b)

Genel ve nihai hükümler

c)

Gümrük hükümleri

d)

Kurumsal hükümler

e)

Malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası
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4)

1/95 Sayılı Gümrük Birliği kurulmasına yönelik kararı kim almıştır?

a)

Ortaklık Zirvesi

b)

Ortaklık Komisyonu

c)

Ekonomik ve Sosyal Komite

d)

Ortaklık Konseyi

e)

Avrupa Sayıştayı

5)

1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararının III. Kısmı ne ile ilgilidir?

a)

Genel ve nihai hükümler

b)

Tarım ürünleri

c)

Gümrük hükümleri

d)

Kurumsal hükümler

e)

Malların serbest dolaşımı ve ticaret politikası

6)

95/1 Kararının içeriğini nasıl analiz edebilirsiniz?

7)
Gümrük Birliği’nin imzalandığı dönemlerde Türkiye’nin AB ilişkileri
konusunda kamuoyu görüşü ne yönde olmuştur?
8)
Türkiye-AB ilişkilerinin genel çerçevesi ve üyelik süreci açısından Gümrük
Birliği ne ifade etmektedir?
9)

Türkiye’de Gümrük Birliği’nin ilk uygulamaları nasıl değerlendirilmiştir?

10)

1990’larda Türkiye-AB ticaret oranları hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1) e 2) a 3) a 4) d 5) c
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8. 1997’DEN 1999’A GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Türkiye – AB ilişkilerinde 1997-1999 yılları arasındaki gelişmeler



Türkiye’nin AB’ye aday ülke ilan edilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
olmuştur?
2)

Türkiye – AB ilişkilerinde 1997 ve 1999 yılları arasında ne tür gelişmeler
Türkiye’nin AB’ye aday ülke ilan edilmesini nasıl değerlendirirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye – AB ilişkilerinde
1997 – 1999 arası dönem

Türkiye – AB ilişkilerinde
1997 – 1999 arası dönemde
neler yaşandığının ve temel
konu başlıklarının analiz
edilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Türkiye’nin AB’ye aday
ülke ilan edilmesi

Türkiye’nin AB’ye aday
ülke ilan edilmesinin
değerlendirilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Türkiye’nin AB adaylğı



1997 Lüksemburg Zirvesi



1999 Helsinki Zirvesi



Gündem 2000 Raporu
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Giriş
Bu bölümde 1997-1999 arası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin
ana hatları analiz edecek, Türkiye’nin aday ülke ilan edilmesi süreci de detaylı olarak
değerlendirilecektir.
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8.1. Gelişmeler
1997 yılına gelindiğinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki özellikle Hıristiyan
Demokrat partilerin liderlikleri aracılığıyla Türkiye’nin farklı kültürel özelliklerinden söz
edilmeye başlanmıştı. Bu arada, 16 Temmuz 1997 tarihinde “Gündem 2000” raporu
açıklandı. Bu raporda, aralarında Kıbrıs Rum tarafının da tüm Kıbrıs’ı temsilen “Kıbrıs
Cumhuriyeti” adı ile yer aldığı 6 ülkenin (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya,
Estonya) ilk etapta ve diğer 5 ülkenin (Slovakya, Letonya, Litvanya, Bulgaristan, Romanya)
de ikinci etapta örgüt ile entegrasyonundan söz ediliyordu. Bu kategoriler içerisinde yer
verilmeyen Türkiye için daha çok Gümrük Birliği süreci ile ilişkili olarak perspektif
verilmeye çalışılıyordu.

Şekil 49: Gündem 2000 Raporu
“AB’nin doğuya doğru genişleme stratejisi içinde yer almak isteyen Türkiye hiç
beklenmediği bir tutumla karşılaşmıştır. Türkiye, bir yandan tüm AB üyelerinin söz birliği
etmişçesine tam üyeliğe karşı çıkmalarından dolayı hayal kırıklığına uğrarken, diğer yandan
Türkiye-Avrupa ilişkileri tarihinde ilk kez ‘kültürel farklılık’ konusunun açık ve yoğun
biçimde vurgulanması olgusuyla karşılaşmıştır.
29 Ocak 1997’de Türkiye ile AB’nin önde gelen beş ülkesi (Almanya, İtalya, Fransa,
İngiltere, İspanya) arasında başbakanlar düzeyinde Roma’da yapılan toplantıda Başbakan
Çiller Gümrük Birliği kararının alınmasından sonra artık sıranın tam üyeliğe geldiğini
vurgulayarak, bir an önce Türkiye’ye aday statüsünün tanınmasını ve tam üyelikle ilgili bir
tarih verilmesini talep etmiştir. AB tarafı ise, başta Almanya olmak üzere bu talebe olumsuz
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cevap vermiştir. Avrupa’nın önündeki genişleme sürecinin son derece zorlu olacağını belirten
AB başbakanları, bu dönemde Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmiş bir gümrük birliği temelinde
yürütülmesi gerektiğinde ısrar etmişlerdir. Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin tam üyelik için
Kopenhag Kriterleri alanında önemli ve somut ilerlemeler sağlanması gerektiğinin de altı
çizilerek, bu şartlar altında tam üyelik için zamansız bir ısrarın Türkiye-AB ilişkilerini
olumsuz etkileyeceği ileri sürülmüştür.
Türkiye’nin adaylığına ‘kültürel farklılık, kimlik ve aidiyet’ temelli ilk ciddi itiraz ise
4 Mart 1997’de Brüksel’de yapılan Almanya, Belçika, Lüksemburg, İspanya, İtalya ve Fransa
Hıristiyan Demokrat partilerinin zirve toplantısında gelmiştir. Toplantı sonrasında Belçika
Başbakanı Martens’in kurulmaya çalışılan Avrupa uygarlığı projesinde Türkiye’nin yerinin
bulunmadığı yolundaki açıklaması, hem Türkiye’den hem de Avrupa’nın liberal ve laik
kesimlerinden önemli ve sert tepkiler almıştır. Açıklama, bir yandan Türkiye’nin Avrupa
kamuoyunun bir kısmı tarafından nasıl değerlendirildiğini yeniden görmesine, hem de
Avrupa’da aynı kanıyı paylaşmayan kesimlerin desteğini kazanmasına yol açmıştır. Fakat
kültürel farklılık itirazı konusunda Türkiye’nin yanında yer alan kesimlerin de, Kopenhag
Kriterlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere birçok önkoşulu bulunduğundan, Türkiye
bu süreçte arkasında sağlam bir Avrupa kamuoyu desteğini uzunca bir süre bulamayacağını
anlamıştır. Türkiye’nin yirmi birinci yüzyılın Avrupalı toplumu kimliğine sahip olacak
dönüşümü ve reformları gerçekleştirmesi gerekliydi ki, bunun için temel şart olan ‘mantalite
dönüşümü’ dahil, yapılması gerekli olanların kısa sürede yapılması çok zordu. Üstelik bunun
için gerekli siyasal veya toplumsal irade de henüz mevcut değildi.
Yukarıda bahsedilen Gündem 2000 Raporunun açıklanması Türkiye’de yeni bir hayal
kırıklığı yaşatmıştır. Genişleme dalgalarında yer verilmeyen Türkiye belgede, ayrı bir başlık
altında ele alınmıştı. Buna göre, Gümrük Birliği, Türkiye-AB ilişkilerinde tatminkâr bir
biçimde işlemekte ve taraflar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine temel oluşturmaktaydı.
Fakat mevcut siyasi durum, mali iş birliği ve siyasal diyaloğun 6 Mart 1995 belgelerinde
kararlaştırıldığı biçimde sürdürülmesine imkân vermemekteydi. Gümrük Birliği uygulaması
Türkiye’nin bu alanda AB müktesebatını başarıyla üstlenebileceğini göstermişti, ancak
Türkiye’nin içinde bulunduğu makroekonomik istikrarsızlık kıskacı henüz kırılmamıştı.
Bunun yanında, insan hakları, demokratikleşme ve Güneydoğu sorunu gibi konular da
Türkiye’nin çözmesi gereken sorunlar arasındaydı. Bu genel çerçevenin çizilmesinden sonra
raporda, Türkiye’nin AB adaylığına ehil olduğu bir kez daha teyit ediliyor, ama tam üyelikle
ilgili bir perspektif verilmesinden ısrarla kaçınılıyordu. Türkiye genişlemeyle ilgili en önemli
AB belgesi sayılan Günden 2000’den bir anlamda dışlanmıştı.
Türkiye’de bazı çevreler, gümrük birliğinin Türkiye’ye tam üyelik için bir avantaj
sağlayacağını ve Türkiye’yi diğer ülkelerin önüne geçireceğini umut ederken, AB’nin
değerlendirme yaklaşımları farklı yöndeydi. 1987’deki tam üyelik başvurusu üzerine
oluşturulan Komisyon görüşünden bu yana, AB açısından temelde değişen pek bir şey yoktu.
Türkiye, demokrasi ve insan hakları alanında önemli eksiklikleri bulunan, ekonomisindeki
makroekonomik dengesizlikleri aşamamış, fakat üyeliğe ehil bir ülkeydi. Bu ülkeyle
yürütülecek ilişkiler sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda geliştirilmeli, bu
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bağlamda yeni iş birliği alanları ve Gümrük Birliği gibi konulara öncelik verilmeliydi. Buna
karşılık Türkiye henüz, en azından kısa ve orta vadede, AB üyeliğine hazır değildi.
Ankara’da soğuk duş etkisi yapan rapor karşısında AB üyeleri ve AB Komisyonu
nezdinde yoğun temaslarda bulunan Türkiye, raporun onaylanıp kesinleşeceği Lüksemburg
Zirvesi’nden önce kendi beklentilerinin de raporda yer almasını sağlamaya çalışmıştır. Bu
beklentiler arasında, Türkiye’nin AB genişleme sürecine dâhil olduğunun resmen ilanı, söz
konusu adaylığın uygun bir katılım öncesi stratejiyle desteklenmesi ve Türkiye’nin Gündem
2000 raporunda düzenlenmesi öngörülen ‘Avrupa Konferansı’na diğer adaylarla eşit statüde
katılımı yer alıyordu.”13

Şekil 50: 1982-1998 Arasında Alman Şansölyesi Helmut Kohl
12-13 Aralık 1997’de düzenlenen Lüksemburg Zirvesi’nde Avrupa Birliği’nin
genişlemesine ilişkin adaylar açıklandığında [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti tüm Kıbrıs’ın
temsilcisi sıfatıyla listede yer alırken Türkiye’nin adı geçmiyordu. Sadece eleştiri ve
tavsiyelerle dolu olan “Türkiye İçin Avrupa Stratejisi” (A European Strategy for Turkey)
başlıklı bir bölüm söz konusuydu. Bu durum da bir bakıma, Türkiye’ye üyelik sürecine
diğerlerinden farklı bir gözle bakıldığının bir göstergesiydi. Bu dönemde, başta Almanya
olmak üzere önemli bazı Avrupa ülkelerinde iktidarda bulunan Hıristiyan Demokratlar,
Alman Şansölyesi Helmut Kohl’ün ağzından Türkiye’nin farklı kültürel kimliğinin Avrupa
Birliği’ne tam üyeliğe engel olduğunu söylüyorlardı.

13

Baskın Oran (Editör), Türk Dış Politikası Cilt 2: 1980-2001,…, s.344-346.
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Şekil 51: 1997 Lüksemburg Zirvesi
Bu sonuç karşısında Türk kamuoyunda büyük çoğunluk, Avrupa Birliği’nin, diğer
ülkelere uyguladığı tam üyelik için aday olma şartlarını Türkiye için uygulamadığını, bu
açıdan çifte-standart kullandığını düşünmekteydi. Bu ortamda Türkiye Hükûmeti, 14 Aralık
1997 tarihinde yaptığı bir sert bir açıklama ile Lüksemburg kararlarına karşı tepkisini ortaya
koymuştur. Bu açıklama ile bir anlamda Brüksel ile olan ilişkilerinin “siyasi boyutunu askıya
almış”tır. Ayrıca Kıbrıs konusunda da, Türkiye’nin hukuki ve siyasi itirazları tamamen göz
ardı edilerek Kıbrıs Rum tarafının “Kıbrıs Cumhuriyeti” sıfatıyla üyelik sürecine dâhil
edilmesi sert bir üslupla eleştirilmiştir.
“Lüksemburg Zirvesi’nin sonuç bildirisinin 35. Paragrafında, Türkiye’nin AB’ye
üyeliği adeta 4 özel koşula bağlanıyordu. Zirve sonuç bildirisinde doğrudan doğruya
Türkiye’yle ilgili ifadeler şu şekildeydi:
( ... ) Konsey Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğe ehil olduğunu teyit etmektedir. Türkiye,
diğer aday ülkelerle aynı kriterler temelinde değerlendirilecektir. Üyelik müzakerelerine
başlamayı sağlayacak siyasi ve ekonomik koşullar bulunmamakla birlikte, Konsey, üyeliğe
hazırlamak üzere Türkiye’yi her alanda AB’ye yakınlaştıran bir strateji tanımlamanın önemli
olduğu görüşündedir. Bu strateji, Ankara Anlaşması potansiyelinin geliştirilmesi, gümrük
birliğinin derinleştirilmesi, mali iş birliğinin uygulamaya konması, mevzuatın
yakınlaştırılması ve birlik müktesebatının ele alınması [ve] (…) çeşitli programlara ve
kurumlara katılımın, durum bazında kararlaştırılmasını içermektedir (…) Ayrıca Avrupa
Konferansına hatılım, AB üyesi devletlerin ve Türkiye’nin, ortak menfaati haiz alanlarda
diyalog ve iş birliğini güçlendirmelerini sağlayacaktır.” Sonuç bildirisinde Türkiye’nin AB ile
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bağlarının güçlendirilmesi siyasal nitelik taşıdığı görülen 4 özel konuda sağlanacak ilerlemeye
bağlanmaktaydı. Bu konular,
“(…) [l] insan hakları alanındaki norm ve uygulamalarının AB’ninkilerle
uyumlaştırılması çerçevesinde [Türkiye’nin] başlattığı siyasi ve ekonomik reformların takibi;
[2] azınlıklara saygı gösterilmesi ve azınlıkların korunması; [3] Yunanistan ve Türkiye
arasında tatmin edici ve istikrarlı ilişkilerin oluşturulması, anlaşmazlıkların özellikle
Uluslararası Adalet Divanı yoluyla çözümlenmesi [ve] [4] Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi kararlarından hareketle Kıbns’ta siyasi bir çözüme ulaşmak amacıyla BM’nin
koruması altında yürütülen müzakerelere [Türkiye’nin] destek vermesi (...) “olarak sayılmıştı.
Zirve sonuç bildirisinde ayrıca
“(…) AB’ye katılma istidadı olan, AB’nin değerleri ile iç ve dış hedeflerini paylaşan
Avrupa devletleri ile AB üye devletlerini bir araya getirecek bir Avrupa Konferansı
gerçekleştirilmesine harar (...) “ verildiği ifade edilerek bazı şartlan taşıyan tüm Avrupa
ülkelerinin bu konferansa davetli olduğu belirtiliyordu. Ama AB’nin aradığı özelliklerden
bazıları Ankara’yı rahatsız edecek nitelikteydi. Buna göre, “Konferans üyelerinin, barış,
güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri, egemenliğe saygı, AB’nin üzerine inşa edildiği ilkeler, dış
sınırlarının ve uluslararası hukuk ilkelerinin bütünlüğü ve ihlal edilemezliği konularında
karşılıklı taahhüdü ve aynı zamanda toprak anlaşmazlıklarının barışçıl yollarla, özellikle La
Haye Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözülmesi taahhüdünü paylaşmaları (...)”
gerekmekteydi. Bildiride son olarak, “(…) AB’nin bu daveti ilk aşamada Kıbrıs, Orta ve
Doğu Avrupa aday devletleri ve Türkiye’ye yöneliktir” cümlesine de yer verilmekte ve
Türkiye özellikle davet edilenler arasında sayılmaktaydı. Zirvede ulaşılan bu sonuçlar
Türkiye’nin yıllardır izlediği politikalara öylesine ters noktalar içeriyor ve son derece önemli
iç ve dış sorunlara öyle vurgular yapıyordu ki, Ankara AB ile siyasi diyalogu askıya aldığını
açıkladı. 14 Aralık’ta yapılan hükûmet açıklamasında, AB’nin Türkiye’ye yönelik yanlı ve
ayrımcı tutumu kınanmakla birlikte, Türkiye’nin tam üyelik hedefini koruduğu ve AB ile
mevcut ortaklık ilişkisinin sürdürüleceği vurgulanıyordu. Bu çerçevede, ilişkilerin
geliştirilmesinin AB’nin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olacağının
belirtildiği açıklamada, AB’nin mevcut zihniyeti ve yaklaşımı değişmedikçe ilişkilerin
çerçevesi dışındaki siyasi konuların AB ile ele alınmayacağı bildiriliyordu.
Bundan sonra yapılan açıklamalarda da, AB ile siyasi diyalogun, ilişkilerin
gelişmesine engel olduğu iddia edilen Kıbrıs sorunu, Türk-Yunan ilişkileri ve insan hakları da
dâhil olmak üzere Türkiye’nin iç ve dış siyasi sorunlarını kapsamayacağı ortaya kondu. Bu
çerçevede, ilk toplantısını 12 Mart 1998’de Londra’da yapması öngörülen Avrupa
Konferansına katılmanın söz konusu olmadığı açıklandı. Türkiye, taraflar arasında mevcut
gümrük birliğini ortaklık anlaşmaları temelinde yürütecekti. Ayrıca Türkiye, AB’nin
Lüksemburg Zirvesinin sonuç bildirisinde üstlendiği, gümrük birliğinin derinleştirilmesine ve
Ankara Anlaşmasının sağladığı imkânların kullanılmasına yönelik teklifleri de bekliyordu.
Böylece bir bakıma top karşı tarafa atılıyor ve ilişkinin içinde bulunduğu olumsuz
atmosferden çıkmasının AB’nin göstereceği tutuma bağlı olduğu ortaya konuyordu.
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Lüksemburg Zirvesi’nin ardından Türkiye’de duyulan derin hayal kırıklığını ve AB
tarafının bu tepkiyi anlamakta karşılaştığı güçlüğü doğru biçimde değerlendirmek için,
tarafların özellikle 1990’lı yıllar boyunca yürüttüğü sağırlar diyaloğunu ve ilişkinin dayandığı
temel hedef ve beklenti farklılıklarını gözden kaçırmamak gerekir. Türkiye’nin bu dönemde
tek hedefi tam üyelik iken, AB tarafı Türkiye’yi bölgede önemli ve kendisiyle iyi ilişkilerin
yürütülmesi zorunlu bir ekonomik ve siyasi ortak olarak niteliyor, ancak daha ileri bir açılım
şimdilik gerekli ya da zorunlu görmüyordu.
Türkiye, Topluluk ile 35 yıldan fazladır ilişki sürdüren bir ülkeydi. Batı Avrupa
sistemi içinde yer alma çabasını hep sürdürmüştü. Bu durumda, belli ekonomik ve siyasi
sorunları konusunda sürekli aynı tür eleştirilere maruz kalan bir ülke konumunda kalmanın
rahatsızlığını duyarken, henüz birkaç yıl öncesine kadar sosyalist rejimlerle yönetilen ve Batı
Avrupa tipi katılımcı parlamenter demokrasi ve Pazar ekonomisi deneyimleri son derece
sınırlı olan orta ve doğu Avrupa ülkeleri kendisini tam üyelik yarışında açık farkla geçmişti.
AB’nin bu defaki genişlemesinin her şeyden önce siyasi bir hareket olduğunu gösteren bu
olgu, Türkiye’nin, tüm çabalarına ve tepkisine rağmen, 1997 yılı Aralık ayında gerçekleşen ve
yeni genişlemenin üye adaylarının resmen ilan edildiği Lüksemburg Zirvesi’nde bu genişleme
sürecinden de dışlanmasıyla tescil edilmiş oldu. Avrupa’nın önceliği, temelde kültürel kimlik
ve idealler açısından kendisine ait hissettiği orta ve doğu Avrupa ülkelerinin AB’ye
katılımının sağlanmasıydı. Avrupa bu ülkelerden yapay bir bölünmeyle ayrı kalmıştı ve bu
dönemde yaşanan güçlükleri telafi etmekte kendisine de sorumluluk düştüğü inancını
taşıyordu. Türkiye ise, hem fiziki anlamda, hem de sorunları açısından “büyük” bir ülkeydi ve
bu “büyük” ülkenin AB’ye dâhil edilmesi, oluşmakta olan ekonomik ve siyasi birlik açısından
tehdit edici nitelikler içermekteydi. Üstelik bu tehditlerin bertaraf edilmesi için birlikte çaba
gösterilmesi ve fedakârlıkta bulunulması yönündeki siyasi irade de AB tarafında epey zayıftı.
Birliğe aday kabul edilmek için gereken çabayı Türkiye büyük ölçüde kendisi göstermeliydi.
Bu çerçevede AB’nin destek ve yardımı somut planda hemen hemen yoktu.
1998 yılı 15-16 Haziran tarihlerinde Cardiff’te toplanan Avrupa Birliği zirvesinde de
Türkiye konusunda pek fazla bir mesafe alınamazken, 1998 ve 1999 yılı İlerleme Raporları
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde eskiye göre bazı olumlu yönler içermekteydi. Özellikle
çeşitli ülkelerin Sosyal Demokrat ve Yeşiller gruplarına dâhil olan politikacılar giderek
Türkiye’ye daha olumlu yaklaşmaya başlıyorlardı.
Almanya’da Ekim 1998’de göreve gelen Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyon
hükûmeti, Hıristiyan Demokratlardan farklı olarak Türkiye-AB ilişkileri konusunda daha
ılımlı bir yaklaşım sergilemeye başladı. Almanya’nın Türkiye’nin adaylığına karşı bu tarihe
kadar sergilemiş olduğu olumsuz tutum dikkate alındığında bu gelişme son derece önemliydi.
Ne var ki, 3-4 Haziran 1999 tarihlerinde yapılan Köln Zirvesinde, Almanya tarafından
hazırlanan ve Türkiye’nin beklentilerini karşılayabilecek nitelikteki taslak metin, İngiltere ve
Fransa’nın desteğine rağmen, Yunanistan’ın ve diğer bazı üye ülkelerin olumsuz tutumları
sonucunda reddedildi. Yunanistan’ın, ilişkilerin gelişimini engellemekteki etkisi azalmadan
devam ediyordu. Yine de ilişkilerdeki tıkanıklık yavaş yavaş açılma sürecine girmişti.
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Avrupa Komisyonu, 4 Kasım 1998 tarihinde 11 aday ülkenin AB üyeliği yönünde
kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren düzenli raporlarından ilkini kesinleştirmiştir. Raporda,
Türkiye’nin, adaylık statüsü tescil edilen diğer 11 ülkeden ayrı değerlendirildiği göze
çarpıyordu. Raporda Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri çerçevesindeki durumu üzerinde bir
değerlendirme yapılmıştı. Bu bağlamda, siyasi kriterler açısından; demokrasi ve hukukun
üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunması, Kıbrıs meselesi üzerinde durulduğu
görülmekteydi. Bu alandaki genel değerlendirmede
“ (…) politik açıdan kamu otoritelerinin işleyişinde bazı anormallikler [olduğu], insan
haklan ihlallerinin devamı [ettiği] ve azınlıklara muamele konusunda önemli eksiklikler
[bulunduğu] (…), ordunun sivil denetime tabi olmamasının kaygı verici [bulunduğu] (…),
Milli Güvenlik Kurulu’nun siyasi yaşamda oynadığı büyük rolün bunu [yansıttığı] (…)
Güneydoğu’daki duruma askerî olmayan sivil bir çözüm bulunmasının [gerektiği] (…) , zira
ülkede gözlenen medeni ve siyasi hak ihlallerinin pek çoğunun şu veya bu şekilde bu konuyla
bağlantılı [ olduğu] (...)” ileri sürülüyordu. Raporda ayrıca üstü örtülü biçimde Yunanistan’la
ilişkilere efe değinilerek, Türkiye, “(…) muhtelif komşu ülkelerle tüm anlaşmazlıklarının
uluslararası hukuka uygun barışçı yollarla çözülmesine yapıcı bir katkı sağlamaya […]”
çağırılıyordu. Ekonomik kriterler açısında ise Türkiye’nin “( ...) bir pazar ekonomisinin temel
özelliklerinin çoğuna, hayli gelişkin bir k urumsa l ve hukuksal çerçeveye, dinamik bir özel
sektöre ve liberal ticaret kurallarına (…)” sahip olmakla ve Gümrük Birliğine adaptasyonu
başarılı bulunmakla birlikte, ciddi bir makroekonomik istikrar programına ve bölgelerarası
gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasına ihtiyacı olduğu vurgulanıyordu.
AB müktesebatına uyum yeteneği ile ilgili olarak ise, Türkiye’nin gümrük birliğinin
gerektirdiği mevzuat uyumuna ayak uydurmakta büyük güçlük çekmediği ve gümrük
birliğinin esasen tatmin edici bir şekilde işlediği değerlendirmesi yapılıyor ancak pek çok
alanda mevzuat değişikliği yapılması ve yürürlüğe konan mevzuatı uygulanması gereğine
işaret ediliyordu.
AB Komisyonunun Cardiff Zirvesi sonuçları uyarınca, aday ülkeler hakkında
hazırladığı raporlardan ikincisi, 13 Ekim 1999’da açıklandı. Raporda Türkiye, tam üyeliğe
aday gösteriliyordu. Lüksemburg Zirvesi’nde diğer ülkeler için yapılmış olduğu gibi
Türkiye’ye de bir Katılım Ortaklığı Stratejisi önerildi. Raporun siyasi kriterler ile ilgili
bölümünde “(…) son gelişmelerin Türkiye’de bir demokratik sistemin temel özellikleri
mevcut olmakla beraber (…) Kopenhag siyasi kriterlerinin hâlâ karşılanmadığı (...)”
değerlendirmesi yapılıyordu. Bu çerçevede insan hakları ve azınlıkların korunması alanındaki
eksikliklere, sistematik olmamakla birlikte işkencenin hâlen yaygın olduğuna, ifade
özgürlüğünün yetkili makamlarca sürekli olarak kısıtlandığına, Milli Güvenlik Kurulunun
siyasi yaşamdaki rolünün devam ettiğine, yargının bağımsızlığı konusunda bazı iyileşmelere
rağmen olağanüstü mahkemeler sisteminin devam ettiğine, son dönemde demokratikleşme
alanında bazı olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çekiliyor, bu olumlu havanın “Abdullah
Öcalan’ın idamı” ile bozulmaması temennisinde bulunuluyordu.
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Ekonomik kriterlerle ilgili olarak ise rapor, sürdürülebilir makroekonomik istikrarın
sağlanması ve hukuksal ve yapısal reform programlarım uygulama yönünde daha fazla
ilerleme olması şartıyla, zorluklarla da olsa, Türkiye’nin AB içindeki rekabet baskılarıyla ve
piyasa güçleriyle başa çıkabilecek olduğu değerlendirmesine yer veriyordu.
Üyelik yükümlülüklerini üstlenme yeteneğiyle ilgili olarak da, Türkiye’nin uyum
konusunda en fazla ilerlemeyi Gümrük Birliği kapsamındaki alanlarda gösterdiği
vurgulanıyor, idari yapılanma ve personel eğitimine ağırlık verilmesi gereği üzerinde
duruluyordu. Bu rapor çerçevesinde Komisyon, Türkiye’nin tam üyeliğe hazırlanabilmesi
amacıyla, 1997 Lüksemburg Zirvesinde diğer adaylar için yaptığı gibi, Türkiye için de somut
bir katılım öncesi ortaklığı öneriyordu. Katılım öncesi ortaklığın unsurları arasında şunları
saymaktaydı: Siyasi diyalogun derinleştirilmesi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
çerçevesinde AB’nin ortak tutum ve faaliyetine ortak olunabilmesi imkânı; katılım öncesi
mali yardım kaynaklarının tek bir çerçeve içinde eşgüdümünün sağlanması; bütün Topluluk
programlarına ve ajanslarına katılma olanağı; AB müktesebatına uyum sağlanmasına yönelik
bir Ulusal Program ile birleştirilmiş bir katılım ortaklığının kurulması; katılım ortaklığının
uygulanmasını izlemek üzere Avrupa Anlaşması [Ankara Anlaşması] kapsamında işleyecek
bir mekanizmanın kurulması; Türkiye’nin mevzuat ve uygulamalarının AB’ninkiyle
uyumlaştırılmasını teminen, AB müktesebatının analitik incelenmesi sürecinin başlatılması.
Tüm bu gelişmeler, Aralık l999’da Helsinki’de toplanacak olan AB Zirvesinde
Türkiye’nin adaylık statüsünün açıklanacağına dair beklentileri güçlendiriyordu. Fakat teknik
düzeyde kaydedilen gelişmenin siyasi düzeyde de teyit edilmesine gereksinim vardı. Türk
siyaset ve bürokrasi çevreleri çabalarını yoğunlaştırarak Helsinki Zirvesini beklemeye
başlamışlardır.”14

14

A.g.e. s.347-351.
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Şekil 52: 1999 Helsinki Zirvesi
10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye’nin
örgüte adaylığı resmîleşirken, bu sürecin işlemesi açısından gerekli sayılan birçok unsurun
yanında atıfta bulunulan Kıbrıs ve Ege konularının ele alınış biçimi Türkiye’yi memnun
etmemekle birlikte “kabul edilebilir” olarak değerlendirilmiştir. Buna göre Yunanistan ile
Türkiye arasındaki sorunlar 2004 yılına kadar tercihan görüşmeler yolu ile çözülecek,
çözülemezse Avrupa Konseyi konuyu ele alacaktı. Yunanistan bunu konuların otomatik
olarak Uluslararası Adalet Divanı’na gideceği yönünde yorumlarken Türkiye tarafı ise tam bu
kanıda değildir. Ankara’nın bu konudaki dayanağı, zirve sırasında ortaya çıkan metnin
Türkiye tarafından kabulünü sağlamak için Birlik Dönem Başkanı Finlandiya Başbakanı’nın
Türkiye Başbakanı’na gönderdiği mektuptur. Bu mektupta 2004 tarihinin Türkiye ile
Yunanistan arasında çözülemeyen sorunların hemen, otomatikman Uluslararası Adalet
Divanı’na gideceği bir tarih olmadığı, durumun her yönü ile Avrupa Konseyi tarafından
değerlendirileceği belirtiliyordu. Kıbrıs sorunu açısından da Avrupa Konseyi o andaki
durumu değerlendirerek [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyeliği konusunda bir karara
varacaktı. Bununla birlikte, Avrupa Birliği’nin temel ilkeleri, “Gündem 2000” metni, örgütün
bazı kararları ve örgüt yetkililerinin söyledikleri incelendiğinde, Ege ile ilgili sorunların,
taraflar arasındaki görüşmeler ile çözülememesi hâlinde (otomatik bir süreç sonucunda
olmasa da) sonuçta Uluslararası Adalet Divanı’na götürülmesi isteneceği söylenebilirdi.
Acaba kısa bir süre önce Türkiye’yi aday ülkeler arasında göstermeyen Avrupa
Birliği’ni bu tutumunda değişikliğe yönelten etkenler nelerdi? Her şeyden önce Ankara’nın
“Kopenhag Kriterleri” doğrultusunda gerçekleştirdiği bazı düzenlemelerin Brüksel’de olumlu
bir etki yarattığı söylenebilirdi. Buna paralel olarak Türkiye’deki çeşitli sivil toplum örgütleri
de ülkenin temelde Batı doğrultusunda olan genel çizgisine atıfta bulunmayı sürdürerek
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Türkiye kamuoyunun konuya ilişkin tercihinde önemli bir değişiklik olmadığını ortaya
koymaya çalışmışlardır. Öte yandan, Almanya’da Hıristiyan Demokratların iktidardan
ayrılmaları ve yerine bir Sosyal Demokrat - Yeşil hükûmetinin gelmesi de Almanya’nın
Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine bakışını olumlu yönde etkilemiştir. Bunun yanında, 17
Ağustos depreminin ardından Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan yakınlaşma da
Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyen bir faktör olmuştur. Bunlara
ilaveten ve belki de en önemli etken olarak, Lüksemburg Zirvesi sonrasında Türkiye’nin
Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin “siyasi boyutunu askıya almış” olmasından da söz
edilebilir. Zira bu nedenle Avrupa Birliği, bu dönemde Türkiye’yi kendi istediği yönde
yönlendirebilme imkânını kaybettiğini görmüş ve ardından Türkiye’ye yeniden bir perspektif
verilmesi noktasına gelinmiştir. Nihayet, Bill Clinton’ın başkanlığındaki Amerika Birleşik
Devletleri yönetiminin sık sık Batılı bir Türkiye’nin öneminden bahsederek Türkiye’ye
Avrupa Birliği perspektifi verilmesi gerektiği doğrultusundaki belirgin çabasının da bu
süreçte önemli bir etken olduğundan söz edilebilir. Bilindiği gibi bu çaba Helsinki Zirvesi
sırasındaki krizli anlarda dahi sürmüş, Başkan Clinton uyguladığı telefon diplomasisi ile bazı
sorunların aşılmasında doğrudan rol oynamıştı. Bu çerçevede, bu tür durumlarda genellikle
kendisini Amerika Birleşik Devletleri ile oldukça yakın hisseden İngiltere’nin zaten
Türkiye’ye çok da aleyhte sayılmayan görüşü daha da belirginleşmiştir. Aslında, Avrupa
Birliği’nin belirgin bir merkezi ağırlıklı federalizme yönelmesine pek olumlu yaklaşmayan
Londra’nın, Avrupa Birliği’nin genişlemesine sıcak baktığı, bu yolla istemediği merkezi bir
federalizmin gerçekleşmesinin zorlaşacağını düşündüğü yolunda yorumlar yapılmaktadır.
“Lüksemburg’da alınan kararlar sonucu kopan siyasi diyalog sürecinin Helsinki’ye
kadar geçen 2 yıl içinde yavaş yavaş tekrar tesis edilmesinin ve Türkiye’nin adaylık
statüsünün yürümekte olan genişleme sürecinde ve özellikle de katılım öncesi strateji
çerçevesinde belirlilik kazanmasının başlıca 6 nedeni vardı:
Birincisi, özellikle 1999 yılında Kosova’ya gerçekleştirilen uluslararası müdahale ve
Kafkaslardaki enerji kaynaklarının güvenliği çerçevesinde, Türkiye’nin önemli stratejik
konumu AB tarafından yeniden fark edilmişti.
İkincisi, AB’nin NATO ile iş birliği hâlinde oluşturmaya çalıştığı “Avrupa Güvenlik
ve Savunma Kimliği” çerçevesinde Türkiye’nin vazgeçilmezliğinin bir kez daha ortaya
çıkmasıydı. Türkiye’nin vazgeçilmezliği özellikle NATO Konseyi’ndeki veto yetkisinden
kaynaklanıyordu. Ankara, çeşitli kereler, AGSK’nın ancak Türkiye’nin yetkileri
genişletilecek Batı Avrupa Birliğinin (BAB) karar mekanizmalarında yer alması hâlinde
gerçekleşebileceğini açıklamıştı.
Üçüncüsü, Türkiye’nin bu genişleme sürecine dâhil edilmesi konusunda ABD
girişimlerde bulunmuştu. ABD, AB’nin savunma ve güvenlik konularında NATO’nun
yanında bir yeni mekanizmayı harekete getirmeye hazırlandığı bir ortamda, kendisine sıkı
bağlarla bağlı Türkiye’nin AB’ye girmesine destek veriyordu.
Dördüncüsü, AB ülkelerinin bazılarında iktidar değişiklikleri olmuştu. Başta Almanya
olmak üzere bazı ülkelerde, muhafazakâr ya da sağ eğilimli ve Türkiye’nin üyeliğine kültürel
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farklılık ya da kimlik sorunları temelinde karşı çıkan partiler, yapılan seçimler sonucu
yerlerini sosyal demokrat partilere bırakmıştı. Bu partilerin Türkiye’nin adaylığına kültürel
nedenlerle karşı çıkıyor izlenimi vermeyi kendi çoğulcu ve farklılıkları bir arada yaşatmayı
hedefleyen ideolojileriyle bağdaşmaz olarak değerlendirmeleri, Türkiye’ye karşı önyargıların
bir ölçüde azalmasını sağladı.
Beşincisi, Yunanistan’da Simitis hükûmeti Türkiye’ye karşı ılımlı bir tutum izlemeye
başlamıştı. Simitis, bir yandan Avrupa Parasal Birliği (European Monetary Union, EMU)
alanına dâhil olabilmek için uyması gereken kriterler bağlamında kamusal ve özellikle askerî
harcamalarım kısma gereksinimi içinde bulunması nedeniyle; diğer yandan, Türkiye’ye karşı
yumuşak bir tutum içine giren Yunanistan’ın AB içinde ve hatta üçüncü ülkeler indinde çok
daha ikna edici ve destek sağlayıcı bir pozisyon kazanacağını düşündüğü için, Ankara’yı
tavizsiz biçimde veto etmekten vazgeçti. Ayrıca Türkiye’nin Lüksemburg Zirvesi kararları
ertesinde AB ile siyasi diyalogu kesmesi sonucu, Ege ve Kıbrıs sorunları konusunda
Türkiye’ye AB aracılığıyla siyasi baskı uygulama imkânını bir ölçüde kaybeden Atina bu
imkânı tekrar ele geçirmenin öncelikle Türkiye’ye adaylık için yeşil ışık yakılmasından
geçtiğini biliyordu.
Altıncısı, Türkiye’de olumlu ekonomik ve siyasi gelişmeler yaşanmaya başlamıştı. Bu
bağlamda, Abdullah Öcalan’ın yakalanarak yargılanması ve bölücü terör tehdidinin önemli
ölçüde bertaraf edilmesiyle demokratikleşme yönünde bazı açılımlar için bir şansın ortaya
çıkışı; ekonomik istikrar konusunda başta IMF olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla
geliştirilen programların başarı vaad etmesi gibi gelişmeler AB’nin Türkiye’ye karşı
tutumunu olumlu yönde değiştirmesine yardımcı oldu.

Şekil 53: 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye
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Bu etkenleri bir bütün olarak değerlendiren AB, Türkiye’yi bu sırada dışlamanın
adaylık statüsü tanımaktan çok daha kesin ve nihai bir tercih ifade edeceğini fark etti ve bu
tercihin faturasının ise, Türkiye’ye tanınacak adaylık statüsünden çok daha ağır olacağını
hesapladı. Türkiye’yi AB’nin çıkarları doğrultusunda etkileme ve dönüştürme çabalarının
başarıya ulaşması, adaylık süreci içinde çok daha olasıydı.
Bu durumda inisiyatif AB’de kalacak, adaylık statüsünün müzakerelere, müzakerelerin
ise Birlik üyeliğine dönüşebilmesi için yerine getirilmesi zorunlu koşullar ve uygulanacak
takvim, tüm diğer adaylar için olduğu gibi, Türkiye için de AB tarafından belirlenecekti.
Herhangi bir koşulun yerine gelip gelmediğine karar verme yetkisi ve imkânı AB’ye ait
olduğu gibi, nihai olarak üyeliğe karar vermek de Birlik organlarının ve üye devletlerin
yetkisi dâhilinde kalacaktı. Kısacası, AB’nin oldukça geniş bir hareket alanı ve karar
serbestisi kalıyordu. Dolayısıyla, Türkiye’yi bu genişleme sürecine dâhil etmek, onunla AB
çıkarlarına uygun bir diyalog kurmak bakımından yararlı idi ve üstelik AB ileride şöyle veya
böyle bir karar vermek için kesin biçimde bağlanmıyordu.”15

15

A.g.e., s352-3.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 1997-1999 arası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin
ana hatları analiz edilmiş, 1997 Lüksemburg Zirvesi ve 1999 Helsinki Zirvesi başta olmak
üzere, söz konusu dönemlerde gerçekleştirilen zirvelerde Türkiye ile ilgili alınan kararlara ve
yaşanan gelişmelere yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin aday ülke ilan edilmesi süreci de
detaylı olarak analiz edilmiştir.

175

Bölüm Soruları
1)

Gündem 2000 Raporu ne zaman açıklanmıştır?

a)

1992

b)

1995

c)

1997

d)

1998

e)

1999

2)

Lüksemburg Zirvesi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a)

1992

b)

1995

c)

1997

d)

1998

e)

1999

3)
yapılmıştır?

15-16 Haziran 1998 tarihlerinde toplanan Avrupa Birliği Zirvesi nerede

a)

Essen

b)

Nice

c)

Helsinki

d)

Cardiff

e)

Lüksemburg
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4)

3-4 Haziran 1999 tarihlerinde yapılan AB Zirvesinin adı nedir?

a)

Brüksel Zirvesi

b)

Cardiff Zirvesi

c)

İstanbul Zirvesi

d)

Köln Zirvesi

e)

Amsterdam Zirvesi

5)

Helsinki Zirvesi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a)

1992

b)

1995

c)

1997

d)

1998

e)

1999

6)

Türkiye’nin aday ülke ilan edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

7)
Türkiye – AB ilişkilerinde 1997-1999 arasında yaşanan en önemli 3 gelişme
sizce nelerdir?
8)
AB’nin 1997 Lüksemburg Zirvesi’ni AB-Türkiye ilişkileri açısından
değerlendiriniz.
9)
AB’nin
değerlendiriniz.
10)

1999

Helsinki

Zirvesi’ni

AB-Türkiye

ilişkileri

açısından

Gündem 2000 Raporu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevaplar
1)c, 2)c, 3)d, 4)d, 5)e
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9. ÜYELİK MÜZAKERELERİNE GİDEN SÜREÇTE ABTÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Türkiye – AB ilişkilerinde 2000’lerin başından müzakerelerin başlamasına
kadarki gelişmeler


2002 Kopenhag Zirvesi ve Türkiye’ye yansımaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Türkiye – AB ilişkilerinde 1999 sonrasında müzakereler başlayana kadar ne tür
önemli gelişmeler yaşanmıştır?
2)
Türkiye’nin müzakerelerin başlamasından evvel AB üyeliği yönünde
gerçekleştirdiği uygulamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye – AB ilişkilerinde
2000’lerin başı

Türkiye – AB ilişkilerinde
2000’lerin başlarında
yaşanan gelişmeler hakkında
bilgi edinmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Türkiye’nin üyeliğe giden
süreçte atılan reform
adımları

Türkiye’nin üyeliğe giden
süreçte atılan reform
adımları hakkında bilgi
sahibi olabilmek

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Katılım Ortaklığı Belgesi



2002 Kopenhag Zirvesi



Ulusal Program



Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin açılması
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Giriş
Bu bölümde Türkiye – AB ilişkilerinde 2000’lerin başından müzakerelerin
başlamasına kadarki gelişmeler ile 2002 Kopenhag Zirvesi ve Türkiye’ye yansımaları ve
sonrasındaki süreç atılan adımlar ile refom süreci değerlendirilecektir.
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9.1. Helsinki Zirvesi’nden Sonra
Helsinki Zirvesi’nin ardından 8 Kasım 2000 tarihinde yayınlanan Katılım Ortaklığı
Belgesi’nde Yunanistan ile olan Ege sorunu “sınır anlaşmazlıkları ve diğer sorunlar”
ifadesiyle nitelenmiş ve Orta Dönemdeki “yoğunlaştırılmış siyasal diyalog” çerçevesine
yerleştirilerek, Helsinki sonuçları doğrultusunda Birleşmiş Milletler Anayasası’nın sorunların
barışçı çözümü ilkesi uyarınca siyasal diyalog ile çözümü istenmiştir. Buna karşılık Kıbrıs
sorunu (Helsinki sonuçlarından farklı olarak) bu Belge’de (Yunanistan’ın etkisiyle) Kısa
Dönemdeki “yoğunlaştırılmış siyasal diyalog” gerekleri arasına alınmıştır. Bu değişikliğin
Türkiye tarafından kabul edilemeyeceği Başbakan Bülent Ecevit tarafından resmen
açıklanmıştır. Sorun, Fransa’nın bulduğu formül çerçevesinde, önemli tartışmaların ardından
Kıbrıs ve Ege’ye ilişkin olan ifadelerde “küçük bazı değişiklikler” ve “belirsizleştirmeler”
yapılan metin 4 Aralık 2000 tarihinde Bakanlar Konseyi’nde kabul edilmiştir.
Son şeklini Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’nin verdiği Katılım Ortaklığı Belgesi,
2000 yılı İlerleme Raporu çerçevesinde hazırlanmış olup Türkiye’ye yapılması gereken mali
yardımları düzenlemek amacını taşımaktaydı. Ayrıca Türkiye tarafı da bu belge temelinde
Avrupa Birliği mevzuatına uyum açısından önem taşıyan Ulusal Program’ı hazırlayacaktı. Bu
konuda hazırlanan ve 19 Mart 2001 tarihli hükûmet toplantısında kabul edilerek 24 Mart 2001
tarih ve 24352 sayılı (mükerrer) Resmî Gazetede yayınlan Ulusal Program Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne yönelik süreçteki uygulamalarına ilişkin taahhütlerini ortaya koyuyordu.
Bunu “uyum paketleri” takip edecektir. Türkiye’deki Koalisyon Hükûmeti, 2002 yılı
sonunda yapılacak olan zirveye kadar, yukarıda sözü edilen Katılım Ortaklığı Belgesi ve
Ulusal Program çerçevesinde ortaya konulmuş olan hedeflere ulaşmak için, 2002 yılı sonuna
kadar (bazı Anayasa düzenlemeleri dâhil) Türkiye’nin hukuki mevzuatına ilişkin bir dizi
uyum yasasının TBMM’de kabulü kabulünü sağlamıştır. İdam cezası ve başta Kürtler olmak
üzere bazı azınlıkların anadillerini kullanmalarının önündeki bazı yasal engeller kaldırılmış,
Avrupa Birliği temsilcilerinin sıkça sözünü ettiği Milli Güvenlik Kurulu’na ilişkin bazı
önemli yasal değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık, Avrupa Birliği yetkilileri de
yasalara ilişkin yapılan düzenlemeler önemli olmakla beraber, esas olanın bunların
uygulamaya geçirilmesi olduğunun altını çizmişlerdir.
Türkiye 2000 yılına AB üyelik perspektifine daha önce hiç olmadığı kadar yaklaşarak
başlamıştır. Aralık 1999’da açıklanan Helsinki Sonuç Bildirgesi Türkiye’yi diğer adaylarla
eşit şartlarla AB’ye aday ülke olarak ilan etmiştir. Bu süreçte Yunanistan Türkiye’nin AB
üyeliği perspektifi konusunda destekçisi olmuştur. Helsinki Sonuç Bildirgesi’nde komşularla
sınır sorunlarının çözülmesi konusuna gönderme yapılmaktaysa da Türkiye ile Yunanistan
arasındaki sorunların çözülmesinde siyasi diyalog alternatifinin öncelikli yöntem olarak öne
çıkması Türkiye’nin bu konunun çözüm yönetmenine ilişkin tercihlerinin Avrupa Birliği
tarafından dikkate alındığını göstermektedir. Yunanistan’ın Türkiye’nin AB üyeliğini kendi
ulusal çıkar tanımlaması içine oturtmuş olması Türkiye’nin artık AB ile ilişkilerinin gelişmesi
yolunda Yunanistan vetosu ile karşılaşmayacağını göstermektedir.
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AB içerisinde hem İskandinav ülkeleri, hem de Almanya ve Fransa’da sosyal
demokrat hükûmetlerin var olduğu 2000’li yılların başı Türkiye’nin adaylık sürecinin ilk
yıllarında insan hakları ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü konularının belirleyici olacağını
göstermiştir. 2000’lerin başından 2005 yılına kadar olan dönemde Türkiye-AB İlişkileri
öncelikle Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerine uyum göstermesi ihtiyacının ikinci olarak
da Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne destek vermesi gerekliliğinin etkisinde kalmıştır.
Bunlara ek olarak o dönemki Türkiye-AB ilişkilerini zorlayan konulardan birisi de AB’nin
geliştirmeye başladığı Güvenlik ve Savunma Politikasının NATO ile ilişkisi ve Türkiye’nin
kendisini dışlanmış hissettiği bu girişimin Türkiye-AB ilişkileri ve daha geniş olarak Avrupa
güvenlik mimarisi içinde NATO-AB ilişkilerine yansımasıdır.
2000 yılının sonu ve 2001 yılının başı Türkiye’nin adaylık sürecine hareketli
gelişmeler getirmiştir. Adaylık sürecinin prosedürlerine bağlı olarak Komisyon Kasım
2000’de Katılım Ortaklığı Belgesi’ni (KOB) açıklamıştır. Türkiye için ilk Katılım Ortaklığı
Belgesi (KOB) 8 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Bunlar sonra da 2003, 2006 ve 2008
yıllarında da bu belge yenilenmiş ve güncellenmiştir. Bu belge bir iki diplomatik değişiklik ile
4 Aralık 2000’de Konseyde kabul edilmiştir. KOB, Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin adaylığı
açıklanırken olduğu gibi, Türkiye’nin üye olmadan önce sınır sorunlarını çözmesini,
sorunların çözümünde barışçı yolların kullanımını ve Uluslararası Adalet Divanı’na
başvurulmasını teşvik için 2004 yılında durumun gözden geçirileceğini, Kıbrıs konusunda ise
BM Genel Sekreterinin çabalarına destek olmaya devam edilmesini öngörmektedir. Belgede,
ayrıca, insan hakları alanında iyileştirmeler ile idari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi gibi
reformlara olan ihtiyaç belirtilmektedir. Bu belge ile Yunanistan ile Ege sorunları ve Kıbrıs
meselesi Türkiye’nin tam üyeliği ile ilişkili konular olarak öne çıkmıştır. Avrupa Birliği,
genişleme sürecinde tüm Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden sınır ve azınlık sorunlarını
çözmelerini istemiştir. KOB’da Ege sorunlarına yapılan gönderme de bu çerçevede
sunulmuştur.
KOB kısa (12 ay) ve orta (1 yıldan uzun) vadede katılım öncesi hazırlıkların
tamamlanmasına yönelik hedefleri ortaya koyan bir belgedir. Komisyon, KOB’un hemen
arkasından uyum çalışmalarına verilen maddi desteğin çerçevesini de çizmiştir. Çerçeve
Yönetmelik adı verilen bu belge de Mart 2001’de Avrupa Parlamentosu’nda onaylanmıştır. 19
Mart 2001’de açıklanan Ulusal Program ise Türkiye’nin gerçekleştirmesi gereken uyum
çalışmalarını takvime bağlamakta ve çıkartılması gerekli olan kanun ve yönetmelik gibi işleri
sıralamaktadır.
Aralık 2000’in Avrupa Birliği için en önemli gelişmesi ise Nice Antlaşması’nın
imzalanmasıdır. Bu antlaşma 2000 yılı boyunca süren Hükûmetler Arası Konferans’ın
sonucunda imzalanmıştır. Antlaşmada ileriye dönük olarak AB üye sayısı 15’ten 27’ye
çıkarken Birlik kurumlarının nasıl bir reformdan geçeceği ve AB kurumlarında üyelerin
ağırlıklarının nasıl olacağı belirlenmiştir. Ancak geleceğe yönelik bu uyarlamalar yapılırken
sadece katılım müzakerelerini yürütmekte olan ülkeler ele alınmış ve Türkiye dışarıda
bırakılmıştır. Bu durum, Türkiye’de hoş karşılanmasa da AB’nin Türkiye’nin üyeliği
hakkındaki endişelerini göstermesi açısından önemlidir. Ancak KOB ile ilgili gelişmeler ve
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dikkatlerin Ulusal Program’ın açıklanması üzerine yoğunlaşması ile Nice Zirvesi’nde alınan
bu karar Türkiye’de gereken ilgiyi çekememiştir.
2001 yılı sonunda Türkiye Denktaş ve Klerides arasında doğrudan görüşmelerin
başlaması desteklemiş ve AB ile (Yunanistan hariç) AGSP konusunda bir uzlaşmaya
varmıştır. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerindeki bu hızlı ve olumlu gelişmeler Kasım 2001
Düzenli Raporu’nun açıklanmasından sadece bir ay sonra yapılan Laeken Zirvesi’nde Türkiye
ile tam üyelik müzakerelerinin yaklaşmakta olduğuna dair bir paragrafın Zirve Sonuç
Bildirgesi’ne yansıması ile sonuçlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Avrupa Birliği’nin geleceğini
belirlemeyi ve yeni bir Antlaşma ile Avrupa bütünleşmesine bundan sonraki şeklini vermeyi
hedefleyen Konvansiyon’a davet edilmiştir.
2000’li yılların başında yayınlanan KOB’lar Türkiye’nin esas zorlanacağı meselelerin
demokratikleşme ve insan haklarında AB standartlarını yakalama olacağını göstermiştir. O
dönemde iktidarda olan DSP-ANAP-MHP koalisyonu için özellikle demokratikleşme
konusundaki adımları atmak hükûmet için en zorlu sınav olmuş, 2002 yılına gelindiğinde
AB’nin belirlediği standartları yakalayamayan hükûmet, DSP ve ANAP’ın uyum
paketlerindeki bazı maddeleri parlamentodaki muhalefet partileri ile geçirmeleri sonucunda
erken seçime gitmeye karar vermiştir. Erken seçim kararının bir parçası olarak hükûmet
ortakları son bazı uyum paketlerini yasalaştırmışlar ve 2002 yılı sonunda Kopenhag’da
yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısında AB diğer aday ülkelerle müzakereleri
tamamlanma noktasına gelmeden Türkiye’nin adaylık statüsünde ilerleme kaydetmesi
konusunda önünü açmaya çalışmışlardır. 2002 yılının Aralık ayında yapılan ve Bulgaristan ve
Romanya hariç diğer aday ülkelerle müzakereleri tamamlayan Kopenhag Avrupa
Konseyi’nde Türkiye hakkında 2004 yılı Komisyon raporunda Türkiye’nin Kopenhag siyasi
kriterlerini yerine getirdiği tespiti yapılması hâlinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin
gecikmeden açılacağı tespiti yapılmıştır.
Bir ay önce Türkiye’de yapılan seçimlerde iktidara gelen AKP hükûmeti Aralık 2002
Kopenhag Zirvesinde Türkiye ile müzakerelerin açılması yönünde bir karar alınmasını
hedeflemiştir. Ancak Türkiye’nin AB adaylığı ile ilgili olarak ise Zirve öncesinde
kamuoyunda yaratılan yüksek beklentileri karşılamayan bir sonuç alınmıştır. Ayrıca Zirve
öncesindeki haftalarda Türkiye’nin de katılmakta olduğu Avrupa Konvansiyonu başkanlığını
yürüten Valery Giscard d’Estaigne’nin Türkiye’nin AB’ye üye olmaması gerektiği yönündeki
açıklamaları ve Avrupa’daki Hıristiyan Demokrat partilerin Türkiye’nin AB’ye alınmaması
yolundaki açıklamaları göz önüne alınırsa, Kopenhag Zirvesi Sonuç Bildirgesinde Türkiye ile
iki sene içinde üyelik müzakerelerinin başlayabileceğine dair resmî bir kararın alınmış olması,
AB ülkelerinde o dönemde iktidarda bulunan hükûmetlerin Türkiye’nin üyeliğine yönelik bir
siyasi iradeye sahip olduklarını göstermektedir. Zirve öncesinde başlayan ve Zirve süresince
de devam eden Türkiye’nin üyeliğine yönelik olan tartışmalar göstermektedir ki Türkiye’nin
adaylığı aslında Avrupa kamuoyunda ve siyasetinde gerekli tartışmalar yapılmadan alınmış
bir karardır ve gecikmiş olarak Türkiye’nin üyelik müzakerelerine başlama kararının alınması
sürecinde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin üyelik müzakerelerine başlaması kararını önemli
kılan nokta şu ana kadar AB ile müzakerelere başlayan ülkelerin, bundan kendileri
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vazgeçmediği sürece müzakerelerinin üyelikle sonuçlanmış olmasıdır. AB’ye yeni katılan
ülkeler “Tek Avrupa” Deklarasyonu ile genişleme sürecinin devam edeceğini benimseseler de
gelecekteki bir Avrupa anayasasına Avrupa’nın Hıristiyan kökleri ve dinsel bir ibarenin yer
almasını öneren bir Polonya ve bir çözüme ulaşılamaması durumunda sadece Rum tarafı ile
temsil edilecek bir Kıbrıs’ın üye olduğu Birliğin bu kararı alması zorlaşacağı o zamandan
bellidir.
Kasım 2002 seçimlerinden tek parti hükûmeti kuracak bir çoğunluğu elde ederek çıkan
AKP hükûmeti AB hedefini en önemli gündem maddesi olarak belirlemiştir. 2004 yılı
İlerleme Raporunda Komisyon, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiğini
vurgulamış ve Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlanmasını tavsiye etmiştir. Bu sırada
yayınlanan Etki Raporu’nda ise Türkiye’nin üyeliğinin hem AB hem de Türkiye için zorlu bir
süreç olacağından bahsedilmekle birlikte, eğer doğru yönetilirse bu sürecin hem Türkiye hem
de AB için pek çok yeni fırsatlar doğuracağı, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye AB’nin
ilgisinin artacağı ve AB bütünleşme sürecinin bir yansıması olarak Türkiye’nin de komşuları
ile ilişkisinde olumlu yansımaları olması gerektiği belirtilmektedir. Raporda nüfusunun
çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı
gibi değerleri benimsemiş olmasının Türkiye’yi önemli bir model ülke hâline getireceği
vurgulanmıştır. Ayrıca Türkiye’nin üyeliğinin AB için enerji arz yollarının güvenliği için
öneminden bahsedilmiştir. Bu olumlu değerlendirmeler sonucunda Aralık 2004 Avrupa
Konseyi toplantısında Türkiye ile müzakerelerin gecikmeden açılmasına karar verilmiştir.
Aynı dönemde AB’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (ODAÜ) genişlemesinden sonra gözler
Balkanlara çevrilmiştir. 2003 Selanik Zirvesinde Batı Balkan (eski Yugoslavya ve
Arnavutluk) ülkelerine de gerekli koşulları yerine getirdiklerinde üye olacaklarına dair bir söz
verilmiştir. AB’nin Balkanların geleceğine yönelik vizyonu bundan sonra bu ülkelerin de
ileride AB üyesi olacakları şeklindedir. Türkiye kendisinin bu ülkeler arasında ilk üye olacak
ülkeler grubunda olacağına inanmıştır ki, bu beklentisi aslında 1990’ların başında Orta ve
Doğu Avrupa ülkelerinde sosyalizm sonrası geçiş dönemi başladığındaki algısı ile aynıdır.
Nitekim Hırvatistan ile aynı zamanda başlayan müzakereler 2011 yılı sonu itibarıyla
tamamlamışken, Türkiye Kıbrıs başta olmak üzere müzakere sürecinde yaşadığı sorunlar
sebebiyle aynı geleceğe sahip gözükmemektedir.
AB 2003 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile katılım antlaşmasının
imzalanmasını takiben AB dışında kalan Avrupalı ülkelerle de ilişkileri yeni bir zemine
oturtma ihtiyacı hissetmektedir. Bu amaçla diğer Avrupalı ülkelerle “Avrupa’da yeni sınırlar
oluşturmamak” gayesi ile ekonomik ve ticari ilişkileri yoğunlaştıracak, ancak üyelik yolunu
öngörülebilir gelecekte kapatacak olan bir “Komşuluk” ilişkisi tasarlanmıştır. Buna göre
komşu olan ülkeler hiçbir zaman üye olmayacaklardır. Bu ülkeler Beyaz Rusya, Ukrayna ve
Moldova’dır. Ayrıca Akdeniz’in güney kıyısında kalan ve daha önce Avrupa-Akdeniz
diyaloğuna dahil olan ülkeler bu ilişkiye dahil edilmişlerdir. 2004 yılında Türkiye ile
müzakerelerin başlamasının yakınlaşması söylemi ile -aslında Avrupa güvenliği için bölgenin
artan önemi sebebiyle de Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan da komşuluk politikasına
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dâhil edilmişlerdir. Türkiye ve Batı Balkan ülkeleri aday ve potansiyel aday ülkeler oldukları
gerekçesiyle bu ilişkiye dâhil edilmemişlerdir.16

Şekil 54: 2001 Ekonomik Krizi
2001 ekonomik krizinin ardından Türkiye’ye gelerek Hükûmet’te yer alan Kemal
Derviş’in öncülüğünde hazırlanan ekonomik programın, özellikle de Türkiye’nin finansal
yapısına ilişkin düzenlemelerin sonucunda ekonomide nispi bir iyileşme gözlenmeye
başlamıştır. Tam bu sıralarda yapılan 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin tek başına iktidara gelmesi de, siyasal düzlemde bir istikrarın oluşumuna katkıda
bulunmuştur.
Yine bu dönemde Avrupa Birliği, tarihinin en büyük genişlemesi öncesinde, özellikle
birliğin önemli bazı üyelerinin kamuoylarında, bir yanda birliğin nihai amacı, yönetim
mekanizmasının ne oranda merkezileşmesi gerektiği türünden daha biçimsel düzeyde
sayılabilecek bazı tartışmalar söz konusuydu. Buna paralel olarak, daha genel düzeyde,
özellikle bu birlikteliğin ait olunan medeniyet açısından nispeten homojen üyelerle
sınırlandırılarak bütünleşmede derinleşmeye önem verilmesi görüşünün yanında, bu
birlikteliğin başta temel insan hak ve özgürlüklerinin yer aldığı bir değerler bütünü etrafında
oluşması gerektiği düşüncesinin yer aldığı bir diğer tartışma da sürmekteydi.
12-13 Aralık 2002 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye üyelik
müzakerelerine başlama için tarih verilmesi konusunda yoğun bir çaba sarf etmiştir. Sonuç
bildirisinde, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri ve Katılım Ortaklığı Belgesi gereklerini yerine
getirme çabalarından takdirle söz edilmiş, bu alandaki bazı eksikliklerin giderilmesi ve bu
düzenlemelerin uygulama aşamasına getirilmesi istenmiştir. Bu çerçevede 2004 yılı Aralık
ayında yapılacak zirvede, Komisyon’un konuya ilişkin raporu da dikkate alınarak, eğer
gereklerin yerine getirildiği tespit edilirse üyeliğe ilişkin görüşmelerin “gecikmeden”
başlatılacağı ifade edilmiştir. Böylece müzakere tarihi alamayan Türkiye dikkatlerini yeniden
ilgili kriterlerin tamamlanması ve uygulanması çabalarına yöneltmiştir. Buna paralel olarak,
resmî kriterler arasında yer almayan Kıbrıs sorunu da gündemde sıkça yer bulmaya
başlamıştır. Avrupa Birliği yetkilileri Kıbrıs sorununun resmî üyelik kriterleri arasında
16
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bulunmamakla beraber fiilen Türkiye’nin müzakere tarihi almasını güçleştirecek boyutunu
öne çıkartarak Türkiye’nin sorunu çözmesi, bir başka deyişle “3. Annan Planı”nı kabul
etmesini sağlamaya çalışmışlardır.

Şekil 55: 2002 Kopenhag Zirvesi
Helsinki sonrası dönemde Türkiye, Ulusal Program’ı Avrupa Birliği’nin Katılım
Ortaklığı Belgesi doğrultusunda hazırlamış ve 26 Mart 2001 tarihinde Komisyon’a
sunmuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti tarafından 2003 yılı ortalarında gözden
geçirilerek yenilenen ve 24 Temmuz’da açıklanan bu metinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
uyum süreci içerisinde, başta politika ve ekonomi alanı olmak üzere, toplum hayatının hemen
hemen her düzeyinde gerçekleştirmeyi üstlendiği konu ve düzenlemeler sıralanmaktadır. Yine
daha önce hazırlanmış olan Katılım Ortaklığı Belgesi de yeniden ele alınarak, Türkiye’nin son
dönemde giriştiği uyum çalışmaları çerçevesinde yapıp yapamadıkları veya yapıp
uygulayamadıklarının muhasebesi gerçekleştiriliyordu. Bu çerçevede 2003 yılı ortalarına
kadar Türkiye hükûmetleri, yedi uyum paketinin TBMM’den geçmesini sağlamışlardır. Buna
paralel olarak, Türk mevzuatının Avrupa Birliği müktesebatına uyumunun sağlanması için
oluşturulan komisyonlar görevlerini sürdürmüşlerdir.
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Tablo 9: Türkiye - Avrupa Birliği İlişkilerinde Önemli Tarihler - 2002 Sonrası

Aralık 2002
2004 yılı Komisyon düzenli raporunun olumlu olması durumunda
Aralık 2004’te toplanacak Avrupa Konseyi’nin Türkiye ile gecikmeden müzakerelere
başlanması konusunda karar vermesi öngörüldü.
25 Mart 2003
açıkladı.

Avrupa Komisyonu Türkiye için Yeni Katılım Ortaklığı Belgesini

24 Temmuz 2003

Türkiye yeni Ulusal Programını açıkladı.

6 Ekim 2004
Avrupa Komisyonu Türkiye düzenli raporunda müzakerelerin açılması
için olumlu görüş bildirdi.
16-17 Aralık 2004 Avrupa Konseyinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005’te
başlanmasına karar verildi.
29 Temmuz 2005
Türkiye Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’ni aralarında [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin de bulunduğu AB’nin 10 yeni üyesine genişleten Ek Protokolü imzaladı.
3 Ekim 2005

Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlandı.

Türkiye’nin 2004 yılında da süren Kopenhag Kriterleri’ne uyum reformları ardından
Avrupa Birliği Komisyonu, 6 Ekim 2004 tarihinde 17 Aralık 2004 tarihinde yapılacak liderler
zirvesine bir tavsiye niteliğindeki raporunu hazırlamıştır. Raporda esas olarak Türkiye’nin
kriterleri yerine getirdiği ve bu çerçevede Ankara ile tam üyelik görüşmelerinin başlatılması
gerektiği tavsiye edilmekle beraber başta “daimi istisnalar” ve “hazmetme kapasitesi” olmak
üzere, adeta özel olarak Türkiye için düşünüldüğü söylenebilecek olan olumsuz bazı öğeler de
yer almıştır.17
2004 Komisyon İlerleme Raporu ve Müzakerelere Başlanması Yönünde Zirveye
Sunulan Tavsiye Avrupa Komisyonu, 3 ayrı belgeden oluşan Türkiye raporunu (“Türkiye’nin
Katılıma Doğru İlerleyişine İlişkin Avrupa Komisyonu Tavsiyesi”, “Türkiye’nin Üyelik
Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar”, “Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında
2004 İlerleme Raporu”) 6 Ekim 2004’de açıklamıştır. Anılan belgelerde Komisyon,
Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerini, özellikle de siyasi kriterleri yerine getirmek için attığı
adımları olumlu ve bazı eksikliklerine rağmen yeterli buluyordu. Eksiklik olarak 6 kanun
sayılıyor, bunların müzakerelerin açılmasından önce uygulamaya geçirilmesi ya da
yasalaştırılması isteniyordu: Dernekler Yasası, Ceza Yasası ve Bölge Adliye Mahkemeleri
Yasası henüz yürürlüğe girmemişti; Ceza Muhakemeleri Yasa Tasarısı, Adli Kolluğun
17

Faruk Sönmezoğlu, Son On yıllarda Türk Dış Politikası, Cilt III, İstanbul Der Yayınları, 2016.
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Kuruluşuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkındaki Kanun Tasarısı
henüz yasalaşmamıştı. Avrupa Komisyonu, öngörülen koşulları (siyasi kriterleri) yeterli
ölçüde karşılamış olması nedeniyle, Türkiye ile müzakerelerin başlatılmasını tavsiye
ediyordu.
Haziran 2004 Zirvesinin Türkiye’yi “Ankara Anlaşmasının Birliğe yeni katılan üye
ülkeleri dikkate alacak şekilde uyarlanması için, Topluluk ve 25 üye ülke adına Komisyon’la
müzakereleri sonuçlandırmaya davet” ettiğini hatırlatan Avrupa Komisyonu, “gerekli
uyarlamaları içeren ve Temmuz 2004’te sunulan taslak protokol konusunda Türkiye’den
olumlu yanıt” beklediğini ve her hâlükârda “katılım müzakerelerinin AB’nin tüm üye
devletlerinin hazır bulunacağı Hükûmetlerarası Konferans çerçevesinde yapılacağının dikkate
alınması” gerektiğine işaret ediyordu. Böylece, adanın tamamını temsilen AB’ye üye olan
Kıbrıs’ın katılımı sonrasında, Türkiye’nin AB’yle ilişkilerinde hangi sorunlarla
karşılaşılabileceği ortaya çıkmaya başlamıştı. Komisyon, Türkiye’yle ilgili olarak 3 ayaklı bir
katılım stratejisi sunmaktaydı:
1) Siyasi kriterlerin yerine getirilmesi için reform sürecinin güçlendirilmesi;
2) Katılım müzakerelerinin tabi olacağı esaslar;
3) Türkiye ve AB vatandaşları arasında diyalog ve iletişim kurulması.18

18

Baskın Oran, (Editör), Türk Dış Politikası Cilt III,…, s.351.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye – AB ilişkilerinde 2000’lerin başından müzakerelerin
başlamasına kadarki gelişmeler ile 2002 Kopenhag Zirvesi ve Türkiye’ye yansımaları ve
sonrasındaki süreç atılan adımlar ile refom süreci değerlendirilmiştir. Bu bağlamda Ulusal
Program, Katılım Ortaklığı Belgesi gibi dökümanlar da analiz edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Helsinki Zirvesi’nin ardından Türkiye’ye ilişkin Katılım Ortaklığı Belgesi
hangi tarihte yayınlanmıştır?
a)

8 Kasım 2000

b)

8 Kasım 1999

c)

8 Kasım 2001

d)

8 Kasım 2002

e)

8 Kasım 2003

2)

Nice Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

a)

Aralık 1997

b)

Aralık 1998

c)

Aralık 1999

d)

Aralık 2000

e)

Aralık 2001

3)
2003 Selanik Zirvesinde Batı Balkan (eski Yugoslavya ve Arnavutluk)
ülkelerine dair ne tür bir karar alınmıştır?
a)

AB üyelikleri ilan edilmiştir.

b)

Üyelik müzakerelerine başlayacakları açıklanmıştır.

c)

Üyelik müzakerelerini başarı ile tamamladıkları açıklanmıştır.

d)

AB’ye üyelikleri reddedilmiştir.

e)

Gerekli koşulları yerine getirdiklerinde üye olacaklarına dair bir söz verilmiştir.
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4)
Avrupa Konseyinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005’te
başlanmasına ne zaman karar verilmiştir?
a)

16-17 Aralık 2004

b)

16-17 Ocak 2005

c)

16-17 Eylül 2005

d)

16-17 Ocak 2004

e)

16-17 Şubat 2004

5)
Türkiye’de 2000’lerde yaşanan en önemli gelişmelerden biri olan ekonomik
kriz hangi yıl patlak vermiştir?
a)

2002

b)

2004

c)

2005

d)

2001

e)

2000

6)

AB-Türkiye ilişkilerinde 2000-2005 dönemi genel olarak nasıl değerlendirilir?

7)
Türkiye’nin
değerlendiriyorsunuz.

AB

ile

üyelik

müzakerelerine

başlamasını

8)

Türkiye AB üyeliğine giden süreçte ne tür reformlar yapmıştır?

9)

2002 Kopenhag Zirvesi ile ilgili bilgi veriniz.

10)

2002 Kopenhag Zirvesi ve Türkiye’ye yansımalarını analiz ediniz.

nasıl

Cevaplar
1) a 2) d 3) e 4) a 5) d
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10. YUNANİSTAN’LA İLİŞKİLER VE KIBRIS’IN AB ÜYELİĞİ
MESELESİ

196

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Yunanistan ile ilişkiler



Kıbrıs’ın AB üyeliği



Kıbrıs’ın üyeliğinin Türkiye-AB ilişkilerine etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
olmuştur?
2)

Güney Kıbrıs’ın AB’ye üye olması Türkiye-AB ilişkilerine etkisi nasıl
Annan Planı çerçevesinde Kıbrıs-Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Güney Kıbrıs’ın AB üyeliği

Güney Kıbrıs’ın AB üyeliği
Türkiye-AB üyeliğine ne tür
etkilerde bulunduğunun
analiz edilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

AB-Türkiye-YunanistanKıbrıs ilişkileri

AB’nin Kıbrıs sorununa
dahil oluşu ve Türkiyenin
AB üyelik sürecinde Kıbrıs
konusunun analiz edilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Kıbrıs Sorunu



Güney Kıbrıs



Annan Planı



Kıbrıs’ın AB üyeliği
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Giriş
Bu bölümde Güney Kıbrıs’ın AB üyeliği Türkiye-AB üyeliğine ne tür etkilerde
bulunduğu ve AB’nin Kıbrıs sorununa dahil oluşu ve Türkiyenin AB üyelik sürecinde Kıbrıs
konusunun analizine yer verilecektir.
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10.1. Yunanistan’la İlişkiler
[Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 3 Temmuz 1990 tarihinde yaptığı başvuru, Birlik
Bakanlar Konseyi tarafından 17 Eylül 1990 tarihinde yapılan toplantılarda ele alınarak,
“...Kıbrıs sorununa barışçı, dengeli ve kalıcı bir çözüm bulunmasını beklemeden...” olumlu
olarak cevaplandırıldı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Avrupa Birliği, özellikle bazı
Doğu Avrupa ülkelerinin adaylık ön şartı olarak aralarındaki topraksal sorunları veya
içlerindeki etno/dinsel sorunları çözme gereğini ortaya koymasına rağmen aynı kuralı Kıbrıs
için uygulamıyordu. Yine Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu bu kararı alırken, Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar’ın sorunun iki tarafın iradesiyle kalıcı bir çözümü
sağlanmadan bu türden girişimlerde bulunulmaması gereğini açıklamasını da dikkate
almamıştır. Konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği Komisyonu da 30 Haziran 1993 tarihinde
olumlu bir tavsiyede bulundu. Aslında Komisyon bu olumlu yaklaşımının yanında sorunun
üyelik öncesinde çözümünün gereğinden de bahsediyordu. Fakat daha sonra Yunanistan’ın
çabaları sonucunda bu bakış açısı yavaş yavaş ortadan kaybolmuştur.

Şekil 56: Kıbrıs Haritası
1994 yılı Haziran ayında örgüt Bakanlar Konseyi’nin Yunanistan’ın Korfu adasında
yaptığı toplantıda, [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsilciliğinde Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer
bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte tam üyelik statüsüne uygun ülkeler arasında
sayıldı ve kendilerine daha sonra benzer statüyü elde edenler arasında öncelik tanınacağı
karara bağlandı. Ardından, 6 Mart ve 12 Haziran 1995 tarihlerinde Avrupa Birliği,
Türkiye’nin Birlik ile Gümrük Birliği sürecine girmesine paralel olarak, Kıbrıs’ın tam üyelik
için hazır olduğu ve başvuruyu yapan [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “Kıbrıs Hükûmeti”
olarak tek muhatap kabul edileceği yönünde kararlar aldı. Bu çerçevede, adada bir realite olan
Türk tarafı yok varsayılmaktaydı. Birliğin bu yönde aldığı karara Amerika Birleşik
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Devletleri’nin de olumlu baktığı bilinmekteydi. Amerika Birleşik Devletleri’ne göre, bu yolla
hem Kıbrıs sorunu çözülecek hem Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne daha da yakınlaşması
sağlanacaktı.
Fakat gelişen olaylar bu düşüncenin gerçekleşmesinin pek de kolay olmadığını
göstermeye başladı. Hatta bu dönemden itibaren Türkiye konuya ilişkin tutumunu daha da
sertleştirmiş, giderek doğrudan Kıbrıs’ın kendi güvenlik stratejisi, özellikle ileride petrol ve
doğalgaz açısından terminal bir nokta olacağı düşünülen İskenderun limanının güvenliği
açısından öneminden bahsetmeye başlamıştır.
Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümünü ikili görüşmelerden Avrupa Birliği
zeminine kaydırmaya çalıştığının ortaya çıkmasının ve [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti ile
Yunanistan arasında Ortak Savunma Doktrini’nin oluşturulmasının ardından Türkiye ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 28 Aralık 1995 tarihinde bir Ortak Deklarasyon yayınladılar.
Bu deklarasyonun temel mesajı, Yunan tarafının Avrupa Birliği’ne üye olma aracılığı ile
sorunu bir oldu-bitti noktasına getiremeyeceği, Türkiye’nin buna izin vermeyeceğiydi.
Taraflarca yayınlanan bu deklarasyonda Türk tarafının konuya ilişkin tutum ve tezleri
sergilendikten sonra, 1959 Londra ve Zürih Anlaşmaları gereği Kıbrıs’ın, Türkiye ve
Yunanistan’ın üye olmadıkları herhangi bir siyasal ya da ekonomik birliğe katılamayacağı
hatırlatılmakta, bu tür konuların ancak Kıbrıs’ta nihai bir çözümün ve Türkiye’nin örgüte
girmesinin ardından ele alınabileceği görüşü savunulmaktadır. Buna karşılık Yunan tarafı ise
bu anlaşmalarda yasaklananın tek bir devletle birleşme olduğu, yoksa Avrupa Birliği gibi bir
örgüt ile birleşmenin yasaklanmadığını savunmuş, bu doğrultudaki görüşleri Birleşmiş
Milletler’e sunmuştur.
Öte yandan, Avrupa Birliği ile [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 17. Ortaklık
Konseyi Toplantısı ise 15 Mayıs 1996 tarihinde yapılmıştır. Böylece [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde bir adım daha atılmış oluyordu. Yine, 1996
yılı başlarında, 12 Haziran 1995’te yapılan 16. Ortaklık Konseyi toplantısında kararı alınmış
olan 74 milyon ECU’lük Dördüncü Finansal Protokol de uygulamaya konulmuştur.
KKTC toprakları içerisinde kalan evine gitmesinin engellendiği gerekçesiyle Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açan Titina Loizidou ile ilgili davada mahkeme, 18 Aralık
1996 tarihinde KKTC’yi değil Türkiye Cumhuriyeti’ni suçlu buldu. Ankara, olayın Türkiye
sınırları dışında gerçekleşmesi nedeniyle karara itiraz etmiştir. Bunu dikkate almayan
mahkeme 28 Temmuz 1998 tarihinde 320.000 [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti Paundu ödemeye
mahkum etmiştir.
20 Ocak 1997 tarihinde Ankara’da, Türkiye ile KKTC, [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti
ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler açısından durumun kabul edilemezliği ve Türkiye’nin
KKTC’ye olan mevcut desteğinin aynen süreceği temelinde bir ortak deklarasyon
yayınlamışlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir gün sonraki oturumunda bu deklarasyonu
teyid eden bir karar almış ve kamu oyuna duyurmuştur. Bu çerçevede, [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile entegrasyonunda ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında entegrasyonun arttırılacağı söyleniyordu.
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Avrupa Birliği, 24 Şubat 1997 tarihinde Kıbrıs’ın üyeliği konusundaki açıklamasında,
bunun gerçekleşebilmesi için adada siyasal bir çözümün şart olduğunu, görüşmelere Türk
tarafının da katılımının mutlaka sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Aslında, “Kıbrıs’ın
Avrupa Birliği’ne üyeliği” konusunda görüş belirten birçok Batı Avrupalı, örgütün kendisinin
ciddi bir Kıbrıs politikası olmasından çok Yunanistan ve [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu
konudaki beklentileri doğrultusunda hareket etmesinden söz etmektedirler. Bu açıklamaya
sert tepki gösteren Yunanistan da bu durumda birliğin Doğu’ya doğru genişlemesini veto
edeceğini ifade etmiştir. Bu restleşme sonucunda Avrupa Birliği’nin Yunanistan’ın tehdidini
önemseyerek bu tutumunu değiştirdiği görülmektedir.
1997 yılı Aralık ayında Lüksemburg’da yapılan toplantıda (Şubat ayındaki kararını
adeta unutarak) Avrupa Birliği’nin [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti ile bütün Kıbrıs’ın temsilcisi
sıfatı ile tam üyelik görüşmelerine başlama kararı alması ve 31 Mart 1998 tarihinde
görüşmelere başlaması, Türk tarafındaki rahatsızlık ve tepkiyi arttırmıştır. Bu gelişme üzerine
Türkiye - KKTC Ortaklık Konseyi toplanmış, Avrupa Birliği’nin bu kararının adada
yaratacağı muhtemel olumsuz sonuçlar sıralandıktan sonra artık Kıbrıs sorununun
mahiyetinin değiştiği saptamasıyla, bundan böyle adada iki devletin varlığı kabul edilmedikçe
taraflar arasında çözüm çabalarının bir sonuç vermeyeceğine işaret edilmiştir. Bilindiği gibi,
Avrupa Birliği ile [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki tam üyelik görüşmeleri 1998 yılı
Mart ayında başlamış ve aynı yılın Kasım ayında sonuç belirginleşmiştir. Bu çerçevede
[Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün Kıbrıs’ın temsilcisi olarak, Slovenya, Macaristan,
Polonya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti ile beraber, 2003 yılına kadar tam üye olması
planlanan süreç başlamıştır.
Bunun üzerine, 1998 yılı 22-24 Nisan tarihlerinde Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in daveti üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Rauf Denktaş Ankara’ya
gelmiştir. İki devlet başkanı, 20 Ocak 1997 tarihli Ortak Deklarasyon’a da atıfta bulunarak,
yeni bir Ortak Deklarasyon yayınlamışlardır. Deklarasyonda esas olarak, Avrupa Birliği’nin
[Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tüm Kıbrıs’ın temsilcisi olarak görerek tam üyelik
görüşmelerine yönelmesi eleştirilmekte, 1960 düzenine ters düşen bu durumun adada barış ve
güvenliğin geliştirilmesi sürecine ters etkide bulunacağına işaret edilmekte, ayrıca bu
durumda Türkiye ile KKTC arasındaki yakınlaşmanın daha da hızlanacağına dikkat
çekilmektedir.
10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan Avrupa Birliği Zirvesi’nde, Kıbrıs
sorununun çözümünün [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tam üyeliği için bir önşart teşkil
etmediği yolunda bir karar alınmıştır. Sonuç bildirisine göre, Avrupa Konseyi, adadaki siyasal
bir çözümün Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne katılımını kolaylaştıracağını vurgulamaktaydı.
Ancak, katılım görüşmelerinin tamamlanmasına kadar bir çözüme ulaşılamamışsa, Konsey
kararını alırken bu durum bir önşart olarak dikkate alınmayacaktı. Denktaş bu konuda yaptığı
açıklamada, böyle bir tutumun Rum tarafının uzlaşmazlığını arttıracağını, Avrupa Birliği’nin
Kıbrıs konusunda izlediği bu yanlış tutumun garantör ülke ve anavatan Türkiye ile KKTC
arasındaki özel bağların ve ilişkilerin daha da geliştirilmesini zorunlu kıldığını vurgulamıştır.
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8 Kasım 2000 tarihinde açıklanan Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesinde, Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyeliği ile Kıbrıs sorunu arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldığı
görülmektedir. Belge’de Kıbrıs’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı konusunda siyasal
kriterlerden biri olduğu anlamına gelecek bir ifade yer almıştır. Ayrıca, Türkiye Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri’nin çözüm çabalarına destek vermeye davet edilmiştir. Burada
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Türk tarafının tepkisini çeken “sözlü
ifadeler”ini taraflara bildirmesi ile Katılım Ortaklığı Belgesi’nin açıklanmasının aynı tarihe
rastlaması dikkat çekmiştir.
Türkiye, yaptığı çeşitli açıklamalar ile Avrupa Birliği ile ilişkilerinde Kıbrıs’ın yeri
bulunmadığına dair tutumumuzu yinelemiştir. Ayrıca Başbakan Ecevit Avrupa Birliği üyesi
ülkelerin başbakanlarına bir mektup göndererek, Türkiye’nin kendisini, Avrupa Birliği’nin
daha önce onaylamış olduğu anlayış çerçevesinde sadece Helsinki Sonuçları’nda yeralan
ifadelerle yükümlü tuttuğunu bildirmiş ve Katılım Ortaklığı Belgesi’nden Kıbrıs ile ilgili tüm
atıfların çıkartılmasını istemiştir. Nitekim bunun neticesinde, Avrupa Birliği Genel İşler
Konseyi’nin Türkiye’nin duyarlılığını dikkate alarak, 4 Aralık tarihinde yapılan toplantısında
Kıbrıs ve Ege konularını siyasal diyalog kapsamına aldığı görülmüştür.
Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının ekonomik açıdan kendisinden çok geride
olması olgusunu Avrupa Birliği üyeliği bağlamında değerlendirmeye çalıştığı görülmektedir.
Bu anlamda Rum tarafı ve Rum tarafına yakın kesimlerce sürekli olarak vurgulanmak istenen,
Kıbrıs Türk halkı arasında Türkiye ile entegrasyona pek sıcak bakılmadığı, çok büyük bir
kesimin Avrupa Birliği ile bütünleşmeye olumlu yaklaştığıdır.
14-15 Aralık 2001 Laeken Zirvesi’nde de konuya ilişkin benzer bir karar alınmış,
Avrupa Birliği Konseyi Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu on ülke ile sürdürdüğü
müzakereleri 2002 yılı sonuna kadar sonuçlandırmaya kararlı olduğunu göstermiş ve adada
sürdürülen görüşmelerden memnuniyetini ifade ederken çözümün ilgili Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda olması gerektiğine işaret etmiştir.
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Şekil 57: Kıbrıs Sorunu ve AB
Kıbrıs sorunu uzun bir dönemdir Türk dış politikasının gündeminden hiç düşmeyen bir
konudur. Fakat özellikle 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin aday olduğu
açıklanıp konu Kıbrıs sorunu ile ilişkilendirildiğinde, Türkiye kamu oyunda daha sık ele alınır
ve tartışılır olmuştur. İncelenen dönem içerisinde, bu anlamda iki uç görüş ve bu görüşler
arasında bir noktada bulunan farklı değerlendirmeler söz konusu olmuştur. Bir uçta Kıbrıs
sorununu Türk dış politikasının merkezine koyan, adadaki mevcut durumu bir tür çözüm
olarak gören, konunun çözümü açısından da maksimalist bir anlayışı benimseyen bir bakış
açısı, diğer uçta da Kıbrıs sorununu Türk dış politikası üzerinde bir yük olarak algılayan,
özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini önemseyerek Kıbrıs sorununu bu yöndeki
gelişmeleri tıkayacak bir konu olarak gören, temelde kendisini Türk dış politikasının
geleneksel çizgisi ile pek yakın görmeyen bir bakış açısı görülebilir. Bu uçların arasında farklı
noktalarda duran birçok kişi veya odaktan da söze dilebilir. Bu çerçevede Kıbrıs sorunu, Türk
kamuoyunda Türkiye - Avrupa Birliği sürecine ilişkin tartışmaların merkezinde yer almıştır.
Özellikle, 2002 yılı sonlarında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti’nin de
zaman zaman öz, zaman zaman biçim, zaman zaman her iki açıdan da konuya ilişkin geçmiş
dönemki Türk dış politikası çizgisinden farklılıklar ortaya koyması tartışmaları daha da ilginç
bir boyuta taşımıştır.
Daha önce de ortaya konduğu biçimde, taraflar arasındaki görüşmeler konusunda
Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle de Avrupa Birliği’nin de devreye girmesi sonucunda,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın daveti üzerine 16 Ocak 2002 tarihinde
taraflar arasında görüşmeler başlamıştır. Birinci tur 19 Şubat 2002’de sona ermiş, ikinci tur 127 Mart, üçüncü tur 9-29 Nisan, dördüncü tur 7 Mayıs - 2 Temmuz 2002 ve beşinci tur 16
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Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa
Birliği’nden gelen baskılara rağmen görüşmelerde somut bir sonuç ortaya çıkmadı. 29 Nisan
2002 tarihinde Rauf Denktaş [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sorunun çözümü için önerdiği
“Yeni Ortaklık Devleti” teklifini getirdiyse de kabul görmedi. Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri’nin bizzat adaya gelmesi de durumu değiştirmedi.
Sonuçta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kendi çözüm önerilerini geliştirmeye
yöneldi. Bu çerçevede, 11 Kasım 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri imzasını
taşıyan planı taraflara sundu. Plan, adanın her iki tarafında ve ilgili ülke kamuoylarında,
özellikle de Türkiye’de geniş bir tartışma alanı yaratmıştır. Genel Sekreter, Türk ve Rum
tarafının itirazlarını gördükten sonra, planın genel sorunsalında herhangi bir değişiklik
yapmamakla beraber al-ver mantığına uygun olarak bazı konulara ilişkin yeniden
düzenlemelerde bulunmuş, yeni versiyonu da 10 Aralık 2002 tarihinde taraflara sunmuştur.
Genel Sekreter 26-28 Şubat 2003 tarihlerinde adaya gelmiş, tarafların 30 Mart’ta planı
referanduma götürmelerini istemiş fakat her iki taraftan da ret cevabı almıştır. 2003 yılı Mart
ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Rauf Denktaş ile Tassos
Papadopulos’u La Haye’de bir toplantıya çağırarak kendilerine planının bir başka
versiyonunu sundu. Aslında iki taraf da planı reddetmekle beraber konuya ilişkin olarak
kamuoyunda daha çok Rauf Denktaş’ın adı geçmiştir.
Türkiye’de 3 Kasım 2002 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Tayyip Erdoğan
liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara gelmesinin ve Erdoğan’ın
Başbakanlığında bir tek parti hükûmetinin kurulmasının ardından, Ankara’nın “çözümden
yana” olduğu doğrultusundaki açıklamalar hız kazanmış, hatırı sayılır bir medya çevresi ve
sivil toplum kuruluşu açısından Kıbrıs sorunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde
ilerlemesinin önünde bir engel olarak görülmeye başlanmıştır.
KKTC’de 14 Aralık 2003 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimler ise büyük ölçüde
Annan Planı ve Avrupa Birliği tartışmalarından etkilenmiştir. Sonuçta Cumhuriyetçi Türk
Partisi 19, Ulusal Birlik Partisi 18, Demokrat Parti 7, Barış ve Demokrasi Hareketi 6
milletvekili kazanmışlardır. Bu çerçevede, 50 üyeli KKTC Parlamentosu’nda CTP Genel
Başkanı Mehmet Ali Talat’ın Başbakan ve DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Dışişleri
Bakanı olduğu 26 üyeli CTP+DP koalisyon hükûmeti oluşturulmuştur. Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş’a muhalefeti ve Annan Planı’na yakınlığı ile tanınan CTP liderinin başkanlığındaki
yeni hükûmetin, Rauf Denktaş’ın oğlunun liderliğindeki liberal DP’nin de katılımıyla 13
Ocak 2004 tarihinde kurulması, Avrupa Birliği üyeliği çerçevesindeki çözüm çabaları
konjonktüründe ülkedeki siyasal dengelerin değişmekte olduğunun bir göstergesiydi. Bunun
ardından, 27 Nisan 2004 tarihinde 2 DP milletvekilinin, 17 Mayıs 2004 tarihinde ise 1 CTP
milletvekilinin partilerinden istifa etmeleri üzerine hükûmet parlamentoda azınlık durumuna
düşmüştür.
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Şekil 58: Annan Planı Çerçevesinde Görüşmeler
Öte yandan, Genel Sekreter, 26 Şubat değişikliklerinin ve 24-31 Mart 2004
tarihlerinde İsviçre’de gerçekleştirilen “Dörtlü Zirve”nin ardından planın beşinci versiyonunu
taraflara sunmuş ve 24 Nisan’da da konuya ilişkin olarak adada bir referandum düzenlenmiş
ve plan Türk tarafında kabul (yüzde 64.9) Rum tarafında ise reddedilerek (yüzde 75.8)
uygulamaya konulamamıştır.
Plana göre, 2011 yılına kadar 6000, 2018’e kadar 3000 Türk ve Yunan askeri Ada’da
kalacaktı. Bu tarihten sonra ise aynen 1960 anlaşmalarında olduğu gibi sembolik bir anlam
taşıyacak olan 650 Türk ve 950 Yunan askeri adada bulundurulacaktı. Ayrıca her 3 yılda bir
bu askerlerin durumu sıfırlama amacıyla gözden geçirilecekti.
Türk tarafının yüzde 36 olan toprak oranı yüzde 29.2’ye düşürülüyor, Güzelyurt ve
çevresi Rum yönetimine bırakılırken Karpaz Türklerde kalıyordu. Bunun dışında, Türklere
kalan topraklara da Rum göçmenler aşamalı olarak yerleşebiliyor, bir süre için Rumların
Kuzey’e geçişi konusunda bazı kısıtlamalar bulunuyordu. Kuzey’deki evlerine dönebilecek
Rumların oranı 19 yıla kadar, Türk nüfusunun yüzde 18’ini aşamayacak, bu dönemden sonra
ise kısıtlama kalkacaktı.
Rumlara bırakılacak topraklar, 42 aylık süreçte 6 aşamalı olarak Rum yönetimine
devredilecek, mal-mülk edinme konusunda da geçici kısıtlamalar söz konusu olacaktı.
Rumların Türk kurucu devletinden mal-mülk alması konusundaki kısıtlamalar, Kıbrıslı
Türklerin kişi başına düşen gelirinin Rumların gelirinin yüzde 85’ine ulaşması veya aradan 15
yıl geçmesinden sonra tamamen kaldırılacaktı.
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Federal yapıya ilişkin yasama organı olarak Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşan
bir yasama organı öngörülüyordu. Her iki meclis de, beş yıl için seçilen 48 üyeden oluşacaktı.
Senato’daki 24 Türk - 24 Rum dengesinin bozulmaması için, senatörlerin seçimi vatandaşlık
değil etnik kökene göre düzenlenecekti. Temsilciler Meclisi’nin üyelerinin belirlenmesi ise,
bir tarafın üye oranının ¼’ten az olmaması kaydıyla vatandaşlık esasına göre yapılacaktı.
Yürütme organı niteliğindeki Başkanlık Konseyi’nde de etnik köken değil, vatandaşlık esas
alınıyordu. Altı üyeden oluşacak Konsey’de yer alacak üye sayısı açısından bir kurucu devlet
en az iki üyeye sahip olacaktı. Başkanlık Konseyi’nde başkan ve başkan yardımcılığı ilk
dönemde 10 ayda bir değişimli olacak, daha sonra Rumlar 40 ay, Türkler 20 ay başkanlık
yapacak ve bir konuda karar alınabilmesi için en az bir Türk üyenin de onayı gerekecekti.
1974 yılından sonra Türkiye’den Kıbrıs’a yerleşenlerden 45.000 kadarı anlaşmadan
sonra da Ada’da kalabilecek, anlaşmadan sonra Türkiye’den Ada’ya gideceklerin oranı, Türk
kesimindeki nüfusun yüzde 5’ini aşamayacaktı. Plana göre Avrupa Parlamentosu’nda 4 Rum
2 Türk milletvekili olacaktı.
Yukarıda söz edildiği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan konu ile
ilgili planını 12-13 Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi’nden az önce taraflara sunarak zirveye
kadar cevap istemiş, böylece konu Avrupa Birliği eksenine yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu
çerçevede sorunu çözemeyen Avrupa Birliği [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tüm Kıbrıs adına
üyeliğe kabul etmiş, taraflar arasında bir uzlaşma olamazsa Avrupa Birliği müktesebatının
adanın kuzeyinde uygulanamayacağını belirtmiş, bununla birlikte [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne girişinin kesinleşeceği tarih olan 2004 yılı Mayıs ayına
kadar soruna bir çözüm bulunmasını arzu ettiğini de belirtmiştir.
Avrupa Birliği’nin de desteklediği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan
tarafından son şekli verilen Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik plan 24 Nisan 2004 tarihinde
adada referanduma sunulmuş, Türk tarafı plana “evet” derken Rum tarafından “hayır” sonucu
çıkmış, böylece plan yürürlüğe girememiştir. Bununla birlikte, daha önce kararlaştırıldığı
üzere Güney [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Birliği’ne 1 Mayıs 2004 tarihinde tam üye
olmuştur.
Bu gelişmenin ardından plana evet diyen KKTC’nin izolasyonuna son verilmesi
yönünde Avrupa Birliği tarafından verilen sözlerin tutulması beklenmiş, fakat bu konuda
gerek örgüte tam üye olan Kıbrıs Rum tarafının engellemeleri gerekse Avrupa Birliği’nin
konuya ilişkin çok da yoğun bir gayret göstermemesi sonucunda pek önemli bir mesafe
kaydedilememiştir.
KKTC’ye uygulanan tecridin kaldırılmasına yönelik bir adım olarak Avrupa Birliği
Kıbrıs Tüzüğü’nün uygulanmasını düzenleyen 23 Ağustos 2004 tarihinde yürürlüğe giren
Yeşil Hat Tüzüğü, KKTC’nin ticari anlamda dışa açılması konusunda yetersiz kalmıştır. Bu
çerçevede, Yeşil Hat’tan insan geçişlerinin [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin denetiminde
olduğu kabul edilirken, malların da bazı özel koşullar altında Türk tarafından Rum tarafına
geçebilmesi öngörülüyordu. Bu tecridin ancak, Avrupa Birliği Konseyi’nde bekleyen ve
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KKTC mallarının Avrupa ülkelerine Rum tarafının limanlarına ihtiyaç duyulmadan ihracını
mümkün kılacak Serbest Ticaret Tüzüğü’nün kabulü ile sona erdirilebileceği düşünülebilir.
1 Mayıs 2004 tarihinde aralarında [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bulunduğu on
ülkenin Avrupa Birliği üyesi olmasının ardından Türkiye bunlardan [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti hariç dokuzunu 12 Mayıs 2004 tarihi Resmî Gazete’de yayınlanan karar gereği
Gümrük Birliği Kararı’na dâhil etmiştir, ardından gelen yoğun baskılar neticesinde 2 Ekim
2004 tarihinde bir bakanlar kurulu kararı ile [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti de “Kıbrıs” adı
altında Gümrük Birliği’ne dâhil edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 3 Haziran 2004 tarihinde Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu 28 Mayıs 2004 tarihli raporda Kıbrıs Türk tarafı
üzerindeki tecridin kaldırılmasına ilişkin olarak çok kuvvetli olmayan bir tavsiyede
bulunuyordu. Güvenlik Konseyi’nde, referandumda “evet” diyen Kıbrıs Türk tarafı lehine
herhangi bir gelişmenin sağlanması mümkün olmamış, Rusya bu türden girişimleri
engellemiştir.
Adadaki referandumda Türk tarafının olumlu Rum tarafının olumsuz oy vermesinin
hemen ardından Türk tarafı lehine gibi gözüken bir ortam oluşmakla beraber Birleşmiş
Milletler, Avrupa Birliği gibi zeminlerde Kıbrıs Türk tarafının tecritten kurtarılması
konusunda var olan ihtiyatlı çabalar bugün hâlâ pek önemli bir sonuç getirmemiştir. Zira
gerek Birleşmiş Milletler gerekse Avrupa Birliği bu girişimlerin tanıma anlamına gelmeyecek
bir biçimde ve sadece bazı alanlarda gerçekleştirilmesi konusunda hemfikir olmuşlardır.
Referandum sonrasında İKÖ bünyesinde de bir durum değerlendirilmesi söz konusu
olmuş, fakat çok önemli bir değişiklik ortaya çıkmamıştır. 14-16 Haziran 2004 tarihlerinde
İstanbul’da İKÖ 31. Dışişleri Bakanları toplantısında, daha önce örgütte Müslüman Kıbrıs
Türk toplumu adı ile gözlemci statüsünde bulunan KKTC’nin referandum sonrasında, Annan
Planı çerçevesinde Türk tarafından söz edildiği hâli ile Kıbrıs Türk Devleti olarak temsil
edileceği anlaşılmaktadır. Yine bu dönem içerisinde İslam Konferansı Örgütü’nün zirve
toplantılarında da, çoğu zaman Kıbrıs’taki “Müslüman Türk toplumunun haklı davasının
desteklendiği” ifade edilerek konuya ilişkin olumlu bir tutum sergilenmekle beraber, Kıbrıs
Türk tarafının örgüte tam üyeliği kabul edilmemiştir. Kaldı ki, İKÖ üyesi ülkelerden, aynı
zamanda İngiliz Uluslar Topluluğu (British Commonwealth) üyesi de olan Bangladeş, Brunei,
Gambia, Guyana, Kamerun, Maldivler, Malezya, Mozambik, Nijerya, Pakistan, Sierra Leone
ve Uganda’nın, bu örgüt içerisinde konuya ilişkin olarak tamamen Kıbrıs Rum tarafının
görüşlerini yansıtan kararların alınması karşısında herhangi bir önemli girişimde
bulunmayışları da dikkate değerdir.
17-18 Haziran 2004 tarihinde Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısının sonuç
bildirisinde, Türkiye, bir yanda Kıbrıs sorunu ile ilgili politikası açısından övülürken, diğer
yanda ise [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti ile gümrük birliği görüşmelerini başlatmaya davet
edilmekteydi. 2004 yılı İlerleme Raporu’nda da, Türkiye’nin, Ankara Antlaşması’nı [Güney]
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni de kapsayacak bir biçimde genişletecek adımı atması istenmekteydi.
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17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi sonucunda ortaya çıkan metnin 19. paragrafında
“Avrupa Birliği Konseyi, Birliğe on yeni üye devletin katılmış olduğunu göz önünde
bulundurarak, Türkiye’nin, Ankara Anlaşması’nın uyarlanmasına yönelik Protokolü
imzalama kararını memnuniyetle karşılamıştır” demekte ve Türkiye Hükûmeti’nin,
müzakerelerin fiilen başlamasından önce ve Avrupa Birliği’nin mevcut üyeliğine dair
uyarlamalar üzerinde anlaşmaya varılarak sonuçlandırıldıktan sonra, Ankara Anlaşması’nın
uyarlanmasına ilişkin Protokolü imzalamaya hazır olduğu şeklindeki açıklamasından da
memnuniyet duyduğunu belirtmektedir. Türkiye bu protokolü imzalamakla beraber
çekincesini içeren bir deklarasyonu da bu metne eklemiştir. Buna göre Türkiye [Güney]
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tüm Kıbrıs’ın değil, sadece Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi toprakları
dışında kalan kısmın meşru temsilcisi olarak gördüğünü ifade etmiştir. Buna karşılık Avrupa
Birliği Daimi Temsilciler Komitesi 21 Eylül 2005 tarihinde yayınladığı karşı bildiride
Türkiye’nin [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ni müzakere sürecinde tanıması gerektiğini
belirtmiştir.
KKTC’de hükûmet partilerinden gerçekleşen istifalar sonucunda hükûmetin mecliste
azınlığa düşmesinin ardından erken seçim kararı alınmıştır. 20 Şubat 2005 tarihinde
gerçekleştirilen erken seçimler sonucunda 50 üyeli KKTC Meclisi’nde Cumhuriyetçi Türk
Partisi 24, Ulusal Birlik Partisi 19, Demokrat Parti 6 ve Barış ve Demokrasi Hareketi 1
milletvekilliği kazanmışlardır. Bu çerçevede yeni hükûmet, tarafların aldığı oy oranlarına
paralel bir değişiklik ile birlikte yine bir CTP - DP koalisyonu olarak ortaya çıkmıştır.
Ardından gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde de Rauf Denktaş veda etmiş, CTP lideri
Mehmet Ali Talat açık farkla KKTC Devlet Başkanı olmuştur.
Türkiye, 17 Aralık Zirvesi’nde öngörüldüğü şekilde, 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa
Birliği ile imzaladığı Avrupa Birliği Müzakere Çerçeve Belgesi’nin 4. Maddesi, Türkiye’nin
[Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ni müzakereler sonuçlanmadan tanımasını ve 2006 yılı içerisinde
de Türkiye’nin bu ülke bayraklı uçak ve gemilere uyguladığı ambargonun kaldırılmasını
öngörmektedir. Türkiye bu eylemi gerçekleştirmek için bazı koşullar öne sürmüş, 24 Ocak
2006 tarihinde, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül tarafından açıklanan “Kıbrıs Eylem Planı” ile
Lefkoşa Ercan Havaalanı’nın ve Gazi Magusa ve Girne başta olmak üzere KKTC’deki bütün
limanların açılmasını talep etmiştir.
Annan Planı’nın kabulüne ilişkin olarak ortaya çıkan başarısızlık sonrasındaki
konunun taraflarca ele alınması yönünde bir hareketlenme için 2006 yılını beklemek
gerekecektir. Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Gambari’nin
Türk ve Rum tarafını bir anlaşmaya varılabilmesi için yeniden masaya oturtma çabaları 8
Temmuz 2006 tarihinde bir bildiri ile sonuçlandı. Buna göre taraflar, iki kesimli, iki toplumlu,
siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüme bağlılıklarını ortaya koyuyorlar ve süreç içerisinde
birbirlerini suçlamamayı kabul ediyorlardı. Yeni süreçte görüşmeler iki zeminde
sürdürülecekti. Bir yanda kurulacak teknik komiteler gündelik işlere yönelik konuları ele
alacak, diğer yandan da çeşitli konulara ilişkin uzmanlardan oluşan çalışma grupları daha
temel sorunları ele alacaklardı.
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Özellikle Rum tarafının konuları süratle ele alma taraftarı olmaması nedeniyle
görüşmeler çok yavaş ilerledi. Türk ve Rum liderler, uzunca bir aradan sonra, 5 Eylül 2007
tarihinde bir araya geldilerse de üst düzey görüşmelere başlamak için bir takvim üzerinde
anlaşma sağlanamadı.
Kıbrıs Rum tarafında, birinci ve ikinci turları 17 ve 24 Şubat 2008 tarihlerinde
gerçekleşen seçimlerde AKEL adayı Dimitris Hristofyas’ın Başkan seçilmesi sonrasında,
Türk tarafının Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile 21 Mart 2008 tarihinde ara bölgedeki
Ledra Palas’ta ilk defa bir araya gelmişler, 23 Mayıs’ta yaptıkları bir ortak açıklamayla da iki
eşit kurucu devletten oluşan, tek bir uluslararası kimliğe sahip, iki toplumlu, iki kesimli federe
bir ortaklık devletinin kurulmasından yana olduklarını teyid etmişlerdir. Konuya ilişkin olarak
“Birleşmiş Milletler Kapsamlı Müzakere Süreci” 3 Eylül 2008 tarihinde başlamış, 18 Nisan
2010 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta yapılan başkanlık seçimlerini Derviş Eroğlu’nun kazanmasını
takiben, onunla Hristofyas arasında sürmüştür. Bu dönemde [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
Mısır, Lübnan ve İsrail ile çeşitli anlaşmalar gerçekleştirerek münhasır ekonomik bölgesini
tek başına kullanıma açmaya ve burada petrol ve doğalgaz aramaya yönelmesi taraflar
arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine neden olmuş, KKTC yönetimi de Türkiye ile benzer
anlaşmalar yapmaya yönelmiştir.
Taraflar arasında yeniden başlayan doğrudan görüşmeler yıl boyunca sürmüştür. Türk
tarafı mutlaka somut mekanizmalar ile belirlenecek bir siyasi eşitlik ve Türkiye’nin
garantörlüğü anlayışına karşı Rum tarafı Avrupa Birliği üyesi bir devlet çatışı altında bu tür
garantilere ihtiyaç olmadığını savunmuştur.
2004 sonrası dönemde Avrupa Birliği’nden beklenene paralel bir tutum ortaya
konulmaması ve sol gelenekten geldikleri için adanın geleceği konusunda anlaşabilecekleri
düşünülen Talat ile Hristofyas arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19 Nisan 2009 tarihinde yapılan seçimlerde Ulusal Birlik Partisi
%44 oy alarak iktidar olmuş, Cumhuriyetçi Türk Partisi muhalefet görevi üstlenmiştir.19

Şekil 59: Ulusal Birlik Partisi
19

Faruk Sönmezoğlu, Son On yıllarda Türk Dış Politikası, Cilt III, İstanbul Der Yayınları, 2016.
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Şekil 60: KKTC’de Ulusal Birlik Partisi’nin Seçim Zaferi
Özetleyecek olursak, Kıbrıs sorununda çözümün aciliyeti, Kıbrıs’ın 2002 Aralık
ayında düzenlenen Kopenhag Zirvesi’nde AB ile üyelik müzakerelerini tamamlamış
olmasından kaynaklanmıştır. Kopenhag Zirvesi’nde ayrıca Kıbrıs’ın AB’ye tam üye olacağı
karara bağlanmış ancak AB’nin birleşmiş bir Kıbrıs’ı üyeliğe kabul etmeyi tercih ettiği
belirtilmiştir. Kıbrıslı Türk ve Rumlara BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın önerdiği plan
üzerinde 28 Şubat 2003’e kadar müzakereye devam etmeleri çağrısında bulunulmuştur.
Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Avrupa Konseyi adanın Kuzeyinde Birlik
müktesebatının uygulanmasının askıya alınmasına karar vermiş ve adanın Kuzeyini Birliğe
yakınlaştırmak amacı ile ekonomik kalkınmanın arttırılması için yollar bulmak üzere
Komisyonu görevlendirmiştir. Kopenhag Avrupa Konseyi’nde alınan diğer bir karar ise
AB’ye yeni katılan ülkelerin Katılım Antlaşması’na eklenecek bir “Tek Avrupa”
Deklarasyonu konusunda anlaşmaya varmış olmalarıdır. Bu deklarasyon ile genişleme
sürecinin devamlı, kapsayıcı ve geri dönülemez bir süreç olduğu taraflarca benimsenecektir.
Bu sırada açıklanan takvime göre AB’ye yeni üye olacak ülkeler Nisan 2003’te katılım
antlaşmasını imzalayacaklardır. Katılım antlaşmasının tüm taraflar ve AP tarafından
onaylanmasını takiben de 1 Mayıs 2004 itibarıyla katılım antlaşması yürürlüğe girecek ve
Kıbrıs tam üye olacaktır. Bu durumda adada çözüm konusundaki müzakerelerde ilk takvim
katılım antlaşması imzalanıncaya kadar bir çözümün sağlanması ve bu takvimin başarısız
olmasını takiben de katılım antlaşmasının yürürlüğe girmesine kadar bir çözümün sağlanması
olmuştur. Kopenhag Zirvesi Sonuçları ile Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunamasa da Kıbrıs’ın
güneyinin AB’ye katılacağı kesinleşmiştir. Kopenhag Zirvesi’nden bir hafta sonra Türkiye,
Kopenhag Zirve sonuçlarına göre Kıbrıs’ın Türkiye’nin yer almadığı bir siyasi oluşuma dahil
edilmesinin 1960 Garanti Antlaşması’na aykırı olduğunu ve Türkiye’nin Kopenhag Zirvesi
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Sonuçlarının ilgili bölümünü kabul etmediğini, ancak taraflarının BM Genel Sekreteri
Annan’ın planın müzakere edilmesini desteklediğini ilan etmiştir.
Nihayetinde Kıbrıs sorunun çözümü konusunda hükûmet ve KKTC hükûmeti Annan
Planı’nı desteklemiştir. Ancak bu değişim katılım antlaşmasının imzalanmasına kadar
sağlanamamıştır. Annan Planı 24 Nisan 2004’te adanın her iki tarafında da referanduma
sunulmuştur. Ancak Rum tarafı için Annan Planının AB üyelik perspektifi ile ilişkisi
kalmamıştır, çünkü referandum tarihine kadar katılım antlaşmaları tüm taraflarca da
onaylanmış ve hukuken Kıbrıs’ın üyeliğini engelleyebilecek bir durum kalmamıştır.
Referandum sonucunda Türk toplumu %65 olumlu oy ile Annan Planını kabul etmiş, Rum
toplumu ise %75 olumsuz oy ile çözüm planını reddetmiştir.
AB, Kıbrıs’ın adaylığı boyunca, AB üyelik perspektifinin tarafların sorunlarını
çözmeleri için yeterli bir ödül olacağını düşünmüştür. Kıbrıs sorununun üyelik yolunda
çözülmesi ile AB’nin çevresindeki (en azından Avrupalı) ülkeler üzerinde önemli bir nüfuz
sahibi olduğunu kanıtlayacağı umut edilmiştir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki
potansiyel sorunların üyelik perspektifi ile halledilmiş olması örneğinden hareket ederek AB
çatışma çözümü konusunda diğer aktörlerden farklı ve emsalsiz bir dış politika aracına sahip
olduğuna inanmıştır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri örneğinde, taraflar aralarında çatışma
doğurabilecek sorunları AB adaylık sürecine dâhil olabilmek amacıyla uluslararası anlaşmalar
yoluyla çözmüşlerdir. AB, hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs’ın aday oldukları bir ortamda
taraflar üzerinde üyelik havucunu kullanarak onları bir anlaşmaya zorlayabileceğine
inanmıştır. Aslında süreç Kıbrıs’ta Klerides iktidarında ve Türkiye’de koalisyon hükûmeti
üzerinde kısmen etkili olabilmiş, AKP’nin tek parti hükûmetinin kurulması ile de AB
tarafından beklenen sonuçları doğurmuştur. Ancak Kıbrıs’ın üyeliğinin netleşmesi ve
Türkiye’nin arkada kaldığının ortaya çıkması ile AB taraflar üzerindeki baskı etkisini
kaybetmiştir. Nihayetinde Türk tarafının olumlu oy verdiği dikkate alınacak olursa, Rum
tarafının üyelik durumunun netleşmesi ve referandum konusunda havucun olumsuz davranış
durumunda da yenmeye hazır olması sebebiyle Rum tarafının ret oyu ile sonuçlanmıştır. Eğer
adada bir çözüm AB üyeliği sayesinde elde edilebilecektiyse, bu süreçte zaman faktörünün
belirleyiciliği göz önüne alınarak, varılacak anlaşmanın 1. Kıbrıs ile müzakereler bitmeden
önce 2. katılım antlaşması imzalamadan önce, 3. katılım antlaşması onaylanmadan önce
yapılması gerektiğini belli olmaktadır. Kıbrıs’ın üyeliğinin ardından çözüm sürecinin taraflar
açısından asimetrik hâle gelmesi ile taraflar arasında adil bir çözümün gerçekleşmesinin
zorluğu artmıştır. Bundan sonra ancak Rum tarafının lehine bir çözüm olabileceği beklentisi
Rum lideri Thasos Papadopulos’un Annan Planı referandumundan bir önceki gün
televizyonda yaptığı ve “Bir devlet teslim aldım, bir toplum devretmem” açıklaması ile Rum
toplumunu planı reddetmeye çağırdığı konuşmasında da görülebilir. O güne kadar aday
ülkelerle müzakerelerin yürütülmesinden sorumlu olan Günther Verheugen, Papadopulos’un
konuşması ile “ihanete” uğradığını söylemiştir. Bu gelişmelerden sonra Komisyon Kuzey
Kıbrıs üzerindeki izolasyonların kaldırılmasına yönelik girişimlerde bulunmuş ve iki tüzük
hazırlamıştır. Ancak bu iki tüzük, referandumdan 7 gün sonra AB tam üyeliği yürürlüğe giren
Rum yönetimi tarafından veto edilmiş ve Rum tarafı takvimin etkisini yitirmesi ile çözümü
destekleyen taraf olmaktan kolayca sıyrılmıştır. Rum tarafı bundan sonra Papadopoulos’un
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önerdiği şekilde kendi tercihleri doğrultusunda bir çözüm beklentisine girmiştir. Bu çerçevede
Rum Yönetimi, Türkiye tarafından adanın tamamını temsil eder şekilde tanınmayı sağlamak
ve Türk askerlerinin adadan çekilmesi başta gelmek üzere Kıbrıs ile ilgili sorunları TürkiyeAB ilişkilerinin merkezine oturtmaya çalışacaktır.

Şekil 61: 2003-2008 Güney Kıbrıs Devlet Başkanı Tassos Papadopoulos
2004 yılında Kıbrıs’ın üye olması ile Türkiye’nin AB’ye adaylık süreci Kıbrıs
sorununa endeksli hâle gelmiştir. Kıbrıs sorununun -ve bulunacak olan çözümün içeriğininAB ülkelerinin çoğunluğu için bir önemi olmasa da Türkiye’nin bir AB ülkesi ile bu
yoğunlukta sorunlar yaşaması hem Türkiye’nin üyeliğini engellemek isteyen ülkeler açısından
mükemmel bir gerekçe teşkil etmekte, hem de AB’nin kendisinin bir barış projesi olduğu göz
önüne alındığında çatışma tarihinin anımsanması üzerine kurulu politikalarla ortak bir
geleceğin inşa edilmesi imkânsız gözükmektedir. Annan Planı referandumunu takiben Avrupa
Komisyonu Kıbrıs Türk tarafının üzerindeki izolasyonların kaldırılması amacıyla iki tüzük
hazırlamıştır. Bunlardan ilki mali yardım tüzüğüdür ve Kıbrıs Rum tarafınca uzunca bir süre
geciktirildikten sonra 2006 yılında uygulamaya geçmiştir. İkinci tüzük ise doğrudan ticaret
tüzüğüdür ve Kıbrıs Rum tarafınca veto edildikten sonra çok sınırlı bir ticarete izin verecek
şekilde kabul edilmiştir.
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Şekil 62: 2005-2010 KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
Kıbrıs Rum kesimi Türkiye-AB ilişkilerinde sağlanacak ilerlemeleri de kendisinin
Türkiye tarafından tanınmasına bağlı kılmaya çalışmaktadır. Bu yönde atılan adımların ilki
Türkiye’nin AB ile gerçekleştirdiği gümrük birliğinin Birliğe yeni katılan üyeleri de
kapsayacak şekilde genişletilmesi için bir ek protokol hazırlanması ve Türkiye’nin bu ek
protokolü imzalayarak Kıbrıs Cumhuriyetini dolaylı olarak tanıdığını ileri sürebilmektir.
Türkiye ise protokolü imzalarken yayınladığı deklarasyon ile Kıbrıs Cumhuriyeti’ni adanın
tamamını temsil eder şekilde tanımadığını dile getirmiştir. Olayların bundan sonraki seyri
Kıbrıs sorununun AB ile Türkiye arasındaki bir sorun hâline geldiği göstermektedir. Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi Türkiye ile arasındaki bu sorunu AB düzeyine başarılı bir şekilde
“yükleyebilmiştir (upload)”. AB Türkiye’nin deklarasyonuna bir karşı deklarasyon ile karşılık
vermiş ve Türkiye’nin tüm AB ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmeden AB üyesi
olamayacağını ifade ederek Türkiye’yi acilen “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanımaya davet etmiştir.
Türkiye gümrük birliğini yeni üyelere genişleten deklarasyonun imzalanmasından sonra da
Kıbrıs bandıralı gemiler ve uçaklara liman ve havaalanlarını açmamıştır. Bu durum son altı
yıldır AB düzenli raporlarında yerini bulmaktadır. 2006 yılının Aralık ayında yapılan Avrupa
Konseyi, sonuç bildirgesinde Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinde gümrük birliği ile
ilgili fasılların açılmamasına, müzakerelerde açılacak olan diğer başlıkların da
kapatılmamasına karar vererek müzakereleri fiili olarak askıya almıştır. Bu noktadan sonra
Türkiye Annan Planı’nı kabul eden taraf olarak Kuzey Kıbrıs üzerindeki izolasyonlar
kaldırılmadıkça Rum araçlarına limanlarını açmayacağını dile getirmiş ve topun AB’nin
sahasında olduğunu ifade etmiştir.
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Şekil 63: 1997-2006 Dönemi BM Genel Sekreteri Kofi Annan
AB de bu noktadan geri adım atmamış ve müzakereler böylece tıkanmıştır.
Türkiye’nin bundan sonraki politikası Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki görüşmelerin devam
etmesini desteklemektir. Türkiye ulaşılacak bir çözüm sonrasında oluşacak olan yeni Kıbrıs
devletini tanımayı tercih etmektedir. Öte yandan özellikle Annan Planı referandumunu
takiben taraflar bir çözüm umudunu kaybetmişleridir. 2005-2010 yılları arasında KKTC
cumhurbaşkanı olan ve daha önceki başbakanlığı sırasında Annan Planı’na Türk toplumunun
“evet” demesinin öncülüğünü yapan Mehmet Ali Talat ve 2008 yılında Rum tarafında yapılan
seçimleri Papadopulos’un yerine kazanan Dimitris Hristofias, bir çözüme ulaşabilecekleri
yönündeki umutları şimdiye kadarki en yüksek seviyeye taşımışlardır. Ancak Nisan 2010’da
Mehmet Ali Talat’ın yerine daha önce çözüme daha uzak duran Derviş Eroğlu seçilmiştir.
2012 yılı itibarıyla BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ilk kez Birleşmiş Milletler’in süreçten
çekilebileceğini ifade etmiştir. Böyle bir vazgeçmenin sonucunda çözüm umutları tamamen
yok olacağı için KKTC’nin uluslararası toplum tarafından tanınmasıyla mı, yoksa BM’nin de
aradan çekilmesiyle sorunun tamamen AB’nin eline kalacağı dolayısıyla da tam bir ABTürkiye soruna mı dönüşeceğini öngörmek zordur.20

20

Özlem Terzi, “2000’li Yıllarda Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri…”, ss.387-407.
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Şekil 64: BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Kıbrıs Sorununda Taraflar

218

Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinin Türkiye-AB üyeliğine ne tür etkilerde
bulunduğu ve AB’nin Kıbrıs sorununa dahil oluşu ve Türkiyenin AB üyelik sürecinde Kıbrıs
konusunun analiz edilmiştir. Bu çerçevede Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ve çözüm
önerileri Türkiye-AB-Yunanistan ilişkileri bağlamında ele alınmış, Annan Planı öncesinde ve
sonrasındaki gelişmeler değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Güney Kıbrıs’ta AKEL adayı Dimitris Hristofyas hangi yıl yapılan seçimlerde
Başkan seçilmiştir?
a)

2004

b)

2005

c)

2006

d)

2007

e)

2008

2)

Güney Kıbrıs ne zaman AB’ye üye olmuştur?

a)

2002

b)

2004

c)

2007

d)

2010

e)

2013

3)

Annan Planı hangi tarihte adada referanduma sunulmuştur?

a)

2000

b)

2001

c)

2002

d)

2004

e)

2005
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4)
Annan Planı’nın uygulanmasına yönelik düzenlenen referandum nasıl
sonuçlanmıştır?
a)

Türk tarafı kabul – Rum tarafı kabul

b)

Türk tarafı ret – Rum tarafı kabul

c)

Türk tarafı kabul – Rum tarafı ret

d)

Türk tarafı çekimser – Rum tarafı çekimser

e)

Türk tarafı kabul – Rum tarafı çekimser

5)
AB ile ile [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki tam üyelik görüşmeleri ne
zaman başlamıştır?
a)

1990

b)

1995

c)

1998

d)

2000

e)

2004

6)

Annan Planının Türkiye-Yunanistan-AB ilişkilerinin seyri açısından önemi

7)

Güney Kıbrıs’ın AB’ye üye olması Türkiye-AB ilişkilerini nasıl etkilemiştir?

8)

AB Kıbrıs sorununa ilişkin nasıl bir bakış açısına sahiptir?

9)

Kıbrıs sorununda gelinen son noktayı analiz ediniz.

10)

BM’nin Kıbrıs sorununa ilişkin stratejisini değerlendiriniz.

nedir?

Cevaplar
1) e 2) b 3) d 4) c 5) c
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11. AB – TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE AGSP KONUSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


AGSP



Avrupa Güvenliği ve Türkiye



Avrupa Ordusu



AB-Türkiye- NATO
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Avrupa güvenliği açısından Türkiye’nin önemini tartışınız.

2)
Avrupa ordusu oluşturma düşüncesini NATO ile ilişkiler ve Türkiye-AB
ilişkileri ekseninde değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Avrupa güvenliği

Avrupa güvenliği konusunda Kazanım okuyarak ve
Türkiye – AB ilişkilerinde
araştırarak geliştirilecektir.
yaşanan gelişmelerin
değerlendirilmesi

AGSP ve Türkiye

AGSP ve Türkiye
bağlamında AB-NATO
ilişkilerinin analiz edilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


AGSP



AGSK



Avrupa Ordusu



Avrupa Güvenliği



Ankara Antlaşması



NATO
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Giriş
Bu bölümde Avrupa güvenliği bağlamında Soğuk Savaş sonrası yaşanan gelişmeler ile
AGSP konusu AB-Türkiye ilişkileri bağlamında analiz edilecektir.
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11.1. AGSP ve Türkiye
İki kutuplu sistemin sona ermesi ile eski Varşova Paktı üyesi Doğu Avrupa ülkelerinin
kendileri ile her alanda yakın ilişki kurmaya hazır hâle gelmeleri ve Sovyetler Birliği’nin
yıkılması ve yerini ekonomik açıdan Batı’ya dönük Rusya’nın almasıyla da “Doğu’dan gelen
tehdit”in büyük ölçüde ortadan kalkması sonucunda, Avrupa Birliği üyesi ülkeler yeni bir
güvenlik anlayışına yönelmeye başladılar. Avrupa Birliği üyeleri savunma konusunda
inisiyatifi ele almak istiyor, kendilerini Amerika Birleşik Devletleri etkisinden kurtarmayı
arzuluyorlardı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de uzun bir süredir, artık Avrupalı
müttefiklerinin kendi bölgelerinin güvenliği açısından daha fazla askerî ve finansal fedakârlık
yapmalarının zamanı geldiğini belirtmekteydi. Zira XXI. Yüzyılın başlarında dünyadaki
toplam GSMH’nın yaklaşık yüzde 32’sini üreten Avrupa Birliği ülkeleri yaklaşık yüzde
25’ini üreten Amerika Birleşik Devletleri’nin askerî harcamalarının yaklaşık yüzde 60’ı kadar
askerî harcama yapmaktadırlar.
Burada Avrupalıların 1960’lı yıllardan beri, geliştirdikleri savunmaya ilişkin
görüşlerdeki bir çelişkiye işaret etmek gerekir. Avrupalılar bir yandan savunma konusunda
Amerika Birleşik Devletleri’nin vesayet ve yönlendiriciliğinden kurtulmak istemektedirler,
fakat diğer yandan refah paylarını azaltabilecek olan savunma harcamalarını arttırmaya
yanaşmamakta, bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO’nun yardım ve desteğinden
yararlanmaya devam etmeyi arzulamaktadırlar. Bu defa da, yine bu ikilemi kapsayan bir
biçimde yeni bir savunma anlayışı geliştirmeye yönelmişlerdir. Bununla birlikte, başta Bosna
sorunu olmak üzere Avrupalılar, Amerika Birleşik Devletleri’nden ayrı bir güvenlik
uygulamasını hayata geçirmekte pek de başarılı olamadıklarını göstermişlerdir.
Yeni Avrupa savunma anlayışının temelinde BAB olacak, NATO ikinci kademede yer
alacak ve AGİT de üçüncü halkayı oluşturacaktı. Bu çerçevede ilkin BAB’ın bir savunma
örgütlenmesi olması için çaba harcanmaya başlandı. 1991 yılındaki Maastricht Antlaşması’na
göre BAB, hem Avrupa Birliği’nin savunma ayağı hem de NATO’nun Avrupa kanadı
fonksiyonu görmesi öngörülmüştür.
Böylece NATO’nun Avrupalı üyelerinin ilgili
coğrafyada ortaya çıkacak çatışma ve güvenlik sorunlarına etkin bir müdahalesini öngören
Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) ilke olarak genel kabul görmeye başlamıştır.
Nitekim BAB’ın 19 Haziran 1992’de yayınladığı Petersberg Bildirisi ile örgütün insani
yardım, güvenli tahliye, kriz yönetimi çerçevesinde barışı sağlama ve koruma amaçlı askerî
kuvvet oluşturacağı açıklanmıştır. Bu çerçevede BAB’a tam üye olan dokuz Avrupa Birliği
üyesi ülke (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve
Portekiz) ile BAB’a üye olmayan Avrupa Birliği ülkeleri (Danimarka, Yunanistan ve İrlanda)
örgüte “tam üye” ya da “gözlemci üye”; Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO üyeleri
(Türkiye, Norveç ve İzlanda) de “ortak üye” olmaya davet edilmişlerdir. Avrupa Birliği üyesi
olmayan bir NATO üyesi olarak Türkiye de 30 Haziran 1992 tarihinde örgüte “ortak üye”
olmaktaydı. Toplantılara katılacak fakat oy hakkı olmayacaktı.
Özellikle Yugoslavya’nın dağılması sırasında ortaya çıkan krize ilişkin olarak
görüldüğü gibi, örgüt uygulamaya yönelik konularda herhangi bir şekilde varlığını
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hissettirememiştir. Hatta bazı üyelerinin izledikleri politika bu coğrafyadaki krizin
derinleşmesine neden olmuştur. Örneğin, Almanya tarihsel olarak yakınlık duyduğu
Slovenya’nın bağımsızlığını tanımakta acele edince Bosna’daki çatışmaların ortaya çıkış
sürecini hızlandırırken Yunanistan, birçok Avrupa Birliği üyesinin tanıdığı Makedonya’yı
tanımadığı gibi bu ülkeye ambargo uygulamaya yönelmiştir. Sonuç olarak Avrupa Birliği
kendi coğrafyasındaki bu krizlere, hem elindeki müdahale araçlarının yeterli olmayışı hem de
(ve de daha ziyade) konulara ilişkin olarak ortak bir tutum belirlenememesi nedeniyle aktif bir
biçimde müdahalede bulunamamıştır.
Yunanistan’ın bir Avrupa Birliği üyesi olarak otomatikman BAB üyesi olması doğal
olarak Türkiye açısından endişe ile karşılanmıştır. Bunun nedeni, Yunanistan’ın bu
konumunu, özellikle Ege sorununa ilişkin olarak Türkiye ile olan anlaşmazlıklarından
doğabilecek bir kriz anında, Avrupa ülkelerini kendi yanına alarak Ankara aleyhine kullanma
ihtimalidir. Bu nedenle Türkiye BAB içerisinde ortak üyelik arzusunda ısrarlı olmuş, ayrıca
BAB’ın 5. Maddesindeki, bir üyenin saldırıya uğraması hâlinde örgüt garantisinin
otomatikman geçerli olması kuralının NATO üyesi ve ortak üye statüsündeki ülkelere
(Türkiye, Norveç ve İzlanda + 9 Baltık, Orta ve Doğu Avrupa ülkesi) karşı uygulanamayacağı
açıklanmıştır. Ayrıca, Kasım 1997 tarihinde yayınlanan BAB Erfurt Deklarasyonu’nda da,
NATO’nun varlık ve imkânlarını kullanan BAB operasyonları söz konusu olduğunda
Türkiye’nin karar alma sürecinin içerisinde olacağına değinilmiştir.
1990’ların sonlarına gelindiğinde Avrupa Birliği, 16-17 Haziran 1997 tarihinde
gerçekleştirilen Amsterdam Zirvesi kararları çerçevesinde geliştirmeye çalıştığı ortak dış
politika ve buna paralel olarak söz konusu olan güvenlik politikası için Petersberg Bildirisi
çerçevesindeki “görevleri”ne göre daha ileri bazı girişimler gerektiğini değerlendirmeye
başlandı. 1998 Aralık ayındaki St. Malo Zirvesi’nde konu detaylı bir biçimde ele alınmıştır.
Zirvede “NATO’ya bağlılığın yanında, Birliğin, askerî bir güçle desteklenen bir özerk hareket
kapasitesi olmasının gerekliliği de vurgulanmıştır. Bu, NATO’nun Avrupa ayağındaki
güçlerinden seçilebileceği gibi, NATO dışında da oluşturulabilecektir.
Avrupa Birliği yetkililerine göre, bu NATO ile rekabet edecek bir kolektif güvenlik
örgütlenmesi olmayacaktı. NATO’nun tamamlayıcısı fonksiyonuna ilaveten AGİT ve
Birleşmiş Milletler’in çatışma önlenmesi ve kriz yönetimi konularındaki faaliyetlerine
oluşturulacak 60.000 kişilik bir Hızlı Müdahale Gücü (Rapid Reaction Force) ile katkıda
bulunmayı da amaçlıyordu. 3 Haziran 1996 tarihinde Berlin’de yapılan NATO Bakanlar
Konseyi toplantısında Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) oluşturulması kararı
alındı. Bu anlamda, BAB tarafından yürütülen askerî operasyonlarda NATO’nun imkânlarının
BAB tarafından kullanımına imkân veren Uyumlaştırılmış Birleşik Müdahale Gücü
(Combined Joint Task Force) oluşturulması kararı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, 24-25
Nisan 1999 tarihinde Washington’da gerçekleştirilen NATO’nun 50. Kuruluş Yılı
toplantısında örgütün Avrupa Birliği kanadı, AGSK oluşumunu gündeme getirerek kabul
ettirdi. Böylece Avrupa Birliği, NATO’nun doğrudan dâhil olmadığı bir krize onun
imkânlarından yararlanarak müdahale etme hakkını elde ediyordu.
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Şekil 65: Uyumlaştırılmış Birleşik Müdahale Gücü (Combined Joint Task Force)
1999 yılı Haziran ayında Köln’de yapılan Avrupa Konseyi toplantısında da, Avrupa
Birliği’nin özellikle kriz çözümlerine yönelik olarak oluşturmaya yöneleceği Avrupa
Güvenlik ve Savunma Politikası’nın (AGSP) temelleri atıldı. Ayrıca BAB’ın da feshedilmesi
ve Avrupa Birliği bünyesi içerisine alınması yönünde bir karar alınmıştır. Ardından aynı yıl
Aralık ayında Helsinki Zirvesi’nde de, Petersberg Görevleri’nin (örneğin bir bölgede barışı
sağlarken gereken askerî güvenliği sağlanmış insani yardımların) gerçekleştirilebilmesi için
bu sürecin somut adımlarına yönelmiştir.
Bu çerçevede Avrupa Birliği, 19-20 Haziran 2000 Feira ve 7-11 Aralık 2000 tarihli
Nice Zirvesi’nde AGSP’yi gerçekleştirebilmek için doğrudan kendisinin öz kaynaklarına
başvurma yönteminin yeterli olamayacağını görerek bu amaca yönelik olarak NATO’nun
imkânlarından yararlanmayı kararlaştırmıştır.
Nice Zirvesi ile AGSP’nin kurumsal
yapılanması oluşturulmaya çalışılmıştır. Şubat 2001’de imzalanan ve iki yıl sonra 1 Şubat
2003’de yürürlüğe giren Nice Antlaşması’nda BAB, Avrupa Birliği ve NATO ilişkileri de
düzenlenmiştir. BAB, Avrupa Birliği içine dâhil edilmiş, işlevleri de Avrupa Birliği’ne
devredilmiştir. Aralık 2001’de toplanan Leaken Zirvesi sonrasında da artık Avrupa Birliği’nin
kriz yönetimi operasyonları düzenleyebileceği, bir başka deyişle AGSP’nin operasyonel hâle
geldiği açıklanmıştır.
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Bu gelişmeler Avrupa Birliği üyesi olmayan bir NATO üyesi olarak Türkiye için
kaygı vericiydi. Gerçekten de NATO üyelerinin büyük bir bölümü aynı zamanda Avrupa
Birliği üyesi veya o dönemde üye olma yolunda hızla ilerleyen 10 ülke arasında yer
almaktaydı. Bunların dışında kalan NATO ülkeleri ise Türkiye ile birlikte Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Norveç ve İzlanda’dır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın
Avrupa dışı ülkeler olması dolayısıyla Türkiye, İzlanda ve Norveç ile henüz Avrupa Birliği
üyesi olmamış Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya birlikte düşünüldüklerinde, NATO
üyesi olup da Avrupa Birliği’nin oluşturmak istediği yapının dışında kalan 6 Avrupa ülkesi
bulunmaktaydı. Bunlardan son üçünün kısa bir süre sonra Avrupa Birliği üyesi olmaları
beklendiğinden bu açıdan bir sorun yoktu. Önemli güvenlik sorunları olmayan Norveç ve
İzlanda da bir kenara bırakılırsa, Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası
çerçevesinde girişilecek bir operasyon için söz konusu olacak karar alma mekanizmalarından
dışlanması ciddi sorunlar yaratacak ülke olarak Türkiye gözükmekteydi. Zira Avrupa Birliği,
NATO bünyesinde varılacak bir anlaşma yoluyla gerektiğinde NATO kolaylıklarından
otomatik olarak yararlanmayı istemekteydi.

Şekil 66: NATO Simgesi
Bu süreçte, Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı NATO üyelerine sadece bazı
“danışma” zeminlerinde yer vermeyi düşünmekteydi. Türkiye de bu durumu kabul
etmeyeceğini belirtmekte, kendisi bu süreçte yer alamayacaksa NATO imkânlarından
yararlanmanın da otomatikman olamayacağını, her operasyona ilişkin olarak örgüt
içerisindeki karar alma mekanizmasının işlemesi gerekeceğini söylüyordu. Bu çerçevede,
BAB 2000 yılı Kasım ayında ilga edilince Türkiye’nin bu örgütlenme çerçevesinde elde etmiş
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olduğu “ortak üye” statüsü de boşlukta kalmış oldu. Böylece, yeni Avrupa güvenlik anlayışı
içerisinde Türkiye’nin yeri iyice belirsizleşti.
Avrupa Birliği, 2001 yılı sonunda Konsey’in Laeken’de yapılan toplantısında bu
konuda varılacak mutabakatı ilan etmeyi amaçlıyorduysa da bunu gerçekleştiremedi. Bununla
birlikte, Avrupa Birliği dönem başkanı Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt NATO ile
anlaşma olmamasına rağmen AGSP’nin operasyonel hâle getirmeye karar verildiğini
açıklıyordu.
Aslında, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere konuya ilişkin bir “orta yol”
noktasına gelmişlerdir. Bu uzlaşmaya göre, Türkiye’nin içerisinde yer almadığı bir karar alma
mekanizmasınca alınacak bir karar ile NATO imkânlarından otomatik yararlanma Türkiye’nin
Yunanistan ile olan sorunlarını kapsayamayacak, Türkiye coğrafyası ile ilişkili olanlar
konusunda da Ankara ile mutlaka bir danışma mekanizması işleyecekti. Bu zeminde 2001
Kasım ayı sonunda yapılan açıklama ve 2 Aralık 2001 tarihinde yayınlanan Ankara Belgesi
ile tarafların, 2003’te uygulamaya geçmesi planlanan Hızlı Müdahale Gücü’nün NATO üyesi
ülkeler arasındaki çatışmalara, Birleşmiş Milletler’in denetimi altında bulunan konulara
müdahale etmemesi öngörülüyordu. Ayrıca Türkiye coğrafyasındaki operasyonlarda
Ankara’ya danışılacak, Türkiye eğer bu operasyonlara “önemli” bir destek vermeyi taahhüt
ederse bu süreçte alınacak kararlarda yer alacaktı. Bu uzlaşma da, 14-15 Aralık 2001 tarihli
Laeken Zirvesi’nde Yunanistan tarafından reddedilmiştir.
Avrupa Birliği üyelerinin, bu Avrupa coğrafyasını temel alan, dar bir perspektife
dayalı güvenlik anlayışları Türkiye tarafından endişe ile karşılanırken, Amerika Birleşik
Devletleri ve Norveç’in de konuya ilişkin çeşitli çekinceleri olduğu bilinmekteydi. Türkiye
için NATO, Avrupa ve çevresine ilişkin güvenlik konularının ele alındığı en birincil
platformdur ve öyle kalmalıdır. Bu örgütün Atlantik-ötesi bağlantısının korunması açısından
da önemlidir.
Bununla birlikte, Avrupa Birliği içerisinde yer almak için çaba sarf eden Türkiye bir
yandan da, Avrupa’da bu yeni güvenlik anlayışı çerçevesinde ortaya çıkan örgütlenmelerin
çok uzağında kalmak istememiştir. Bu çerçevede, BAB içerisinde ortak üye statüsünü almak
için yoğun çaba harcayan Türkiye, yeni geliştirilmeye çalışılan AGSP ve Hızlı Müdahale
Gücü ile ilgili karar mekanizmalarının dışında kalmaması gerektiği görüşünü savunmuştur.
Gerçekten de Avrupa Birliği’nin çatışma bölgesi ve konusu olarak sıraladığı 16 başlıktan
13’ünün Türkiye’yi ilgilendirmesi, Türkiye’nin bu tutumunu destekler niteliktedir. Oysa
Avrupalılar açısından, çıkar algılamaları ve etrafındaki güvenlik sorunları kendilerinden
oldukça farklı gözüken Türkiye ile savunma konusunda artık eskisi kadar sıkı bir iş birliği pek
mümkün değildir. Bu ülkelerin yöneticileri, Avrupa Birliği’nin sınırlarının, sürekli olarak
istikrarsızlık kaynağı olan İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerden başlamasını kabullenmekte
zorlanmışlardır. Aslında, bir Orta Doğu krizi sırasında söz konusu olduğu gibi, zaman zaman
Türkiye ile iş birliği ihtiyacı duyan Avrupa (en azından Avrupa’nın hatırı sayılır bir kısmı)
bunu Ankara ile Gümrük Birliği düzeyindeki ilişkiler ile elde edebileceğini düşünmektedir.
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Avrupa Birliği, NATO üyesi olup da Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin,
dolayısıyla da Türkiye’nin Avrupa güvenliği ile ilgili oluşturulacak karar mekanizmalarına
dâhil olmasını kabul etmemektedir. Bu hakkı Avrupa Birliği üyeliği ile aynı anlamda
görmektedir. Bu durumda Türkiye, kendisinin karar mekanizmasına dâhil olmadığı (özellikle
de Yunanistan’ın dâhil olduğu) bir ortamda alınan kararlar doğrultusunda uygulanacak harekâtlar için, kendisinin de üye olduğu NATO’nun imkânlarından yararlanılması konusunda
herhangi bir söz sahibi olamayacaktı. Örneğin Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki bir gerginlik
anında Avrupa Birliği, Yunanistan’ın önerisi ile harekete geçerek kendi görüşü doğrultusunda
duruma, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ve harekete geçmesi için oybirliği gereken
NATO’nun imkânlarından yararlanarak müdahale etmeye yöneldiğinde Türkiye’nin konu ile
ilgili olarak herhangi bir müdahale imkânı bulunmayacaktı. Türkiye’nin bu girişime bir
bakıma tek başına direnmesinin nedeni buydu.
Aslında konuya ilişkin olarak tarafların tutumu, 2002 yılı 16 Aralık tarihinde Avrupa
Birliği ile NATO tarafından yayınlanan bir deklarasyon ile Avrupa Birliği - NATO stratejik iş
birliği çerçevesinde belirli bir noktaya getirilmişti. Berin Artı (Berlin Plus) olarak da bilinen
bu yolla, NATO’nun AGSP’ye verdiği destek ile NATO’nun Avrupa Birliği üyesi olmayan
üyelerinin pozisyonları konusunda bir anlaşma zemini bulundu. Böylece Avrupa Birliği,
NATO imkânlarını gerektiğinde kullanabilme inisiyatifine kavuşuyordu. Burada Avrupa
Birliği, NATO’nun imkânlarını kullanabilmeyi, her defasında karar almayı gerektirmeyen bir
tür önceden belirlenmiş otomatik mekanizmaya bağlanıyordu.
Konu Türkiye ile ilgili olarak, 2002 yılı Ekim ayındaki Brüksel Zirvesi ve ardından
sürdürülen yoğun temasların ardından, aynı yılın 12-13 Aralık tarihlerinde Kopenhag Zirvesi
çerçevesinde belirli bir çözüme bağlanmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkan Nice Uygulama
Belgesi’ne göre, AGSP hiçbir şart altında veya hiçbir krizde bir NATO müttefikine karşı
kullanılamayacak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde NATO askerî kriz yönetimi Avrupa Birliği
ya da Avrupa Birliği üyelerine yönelik olarak kullanılamayacak ve Birleşmiş Milletler
ilkelerine zarar verecek faaliyetler gerçekleştirilmeyecektir. NATO olanaklarının kullanıldığı
bir harekâta Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler isterlerse katılabileceklerdir. NATO
olanakları kullanılmıyorsa, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefikler Avrupa Birliği
Konseyi’nin kararı ile harekâta katılmaya davet edilebileceklerdir.
Aslında bu çerçevede Türkiye, daha önce savunduğu görüşleri kısmen terk ederken,
bunun karşılığında AGSP’nin NATO üyesi bir ülkeye karşı kullanılmayacağı sözünü almış ve
Malta ile [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bazı konularda NATO kaynakları kullanılarak
düzenlenecek Avrupa Birliği askerî operasyonlarında yer alamayacakları sonucunu sağlamış,
Yunanistan faktörü ise kontrol dışında kalmıştır. Bu uzlaşma üzerine, AGSP uygulaması
çerçevesinde Avrupa Birliği’nin NATO imkânlarından yararlanma düzenlemeleri konusu, 16
Haziran 2002 tarihinde bir NATO-Avrupa Birliği Ortak Bildirisi şeklinde ortaya konulmuştur.
Bu çerçevede, çatışma önlenmesi ve kriz yönetimi konularındaki faaliyetler açısından
oluşturulacak bir Hızlı Müdahale Gücü için düşünülen uygulama alanı, Avrupa kıtası dışında
Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu bölgelerini de kapsamaktaydı. Bu zeminde Türkiye,
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sadece müdahalelerin operasyonel karar alma süreçlerine katılabilecek, fakat söz konusu
müdahalelerde karar alma sürecine Avrupa Birliği üyesi olmadığı için katılamayacaktı.
Sonuçta, taraflar belirli bir zemin üzerinde anlaşmış gözükseler de, AGSP - NATO ilişkisinin
gelişmesi, zaman içerisinde Türkiye’nin AGSP sürecinde olumsuz bir etki yaratmıştır
denilebilir.
2003 yılında Avrupa Birliği Konseyi “Avrupa Güvenlik Stratejisi”ni kabul etmiştir.
“Daha iyi bir dünyada güvenli Avrupa” sloganıyla açıklanan belgede terörizm, kitle imha
silahlarının yayılması, bölgesel çatışmalar, başarısız devletlerin (failed states) çöküşü ve
organize suçlar yeni tehditler olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin global
güvenlik sorunları karşısında aktif roller üstlenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Avrupa
Birliği’nin güvenlik konusunda (NATO ve Amerika Birleşik Devletleri kastedilerek) diğer
büyük güçlerle iş birliği yaparsa başarılı olacağı da vurgulanmıştır. Bu türden amaçlara
yönelik önlemler çerçevesinde, gerektiğinde son çare olarak ve uluslararası hukuk kuralları
çerçevesinde kuvvet kullanımına başvurulabileceği kabul edilmekle birlikte, “yumuşak güç”
öğeleri olarak siyasi ve ekonomik araçlara öncelik tanınacağı da ifade edilmektedir. Bunun
anlamı, o günlerin Amerika Birleşik Devletleri’nin “önalıcı vuruş” (pre-emptive strike)
kavramı yerine, açıkça ona bir alternatif olarak “önalıcı angajman” (pre-emptive engagement)
kavramının öne çıkarıldığıdır. 21
Özetleyecek olursak 1990’lara kadar Avrupa Birliği için güvenlik konuları NATO
bağlamında değerlendirilmekteydi. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle oluşan yeni uluslararası
sistemde Avrupa Birliği’nin kendini konumlandırışının ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini de
içine alacak şekilde genişlemesi hedefinin de etkisiyle bir “Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliği – AGSK” (European Security and Defense Identity – ESDI) oluşturulmuştur. Bu
fikir, 1990’ların sonlarından itibaren “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası – AGSP”
(European Security and Defense Policy – ESDP) oluşturulmasına öncülük etmiştir.
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Faruk Sönmezoğlu, Son On yıllarda Türk Dış Politikası, Cilt III, İstanbul Der Yayınları, 2016.
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Şekil 67: ESDI (AGSK)
Avrupa Birliği’nin güvenlik hedefleri ilk kez 1992 Maastricht Anlaşması’nda ortaya
konmuştur. Aynı yıl Avrupa Birliği, Petersberg Deklarasyonu’nu (Avrupa Güvenlik ve
Savunma Politikası içinde hazırlanmış olan askerî ve güvenlik konulu görevler bütünü) kabul
etmiştir. Deklarasyonda, Birliğin insani yardım, kurtarma, barışı koruma, kuvvet kullanımını
da içerecek şekilde kriz yönetimi ve barışın yeniden kurulması konularında görevlerinden de
bahsedilmektedir. Ayrıca Batı Avrupa Birliği’nin (BAB) Avrupa Birliği’nin savunma unsuru
olarak geliştirilmesi de vurgulanmıştır. Daha sonrasında BAB ile ilgili hükümler 1997’de
imzalanan ve 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması’na da eklenmiştir.
İlk başlarda Avrupa Birliği savunma politikası geliştirilirken NATO olanaklarının
kullanımından hesaba katılmaktaydı. Ancak ilerleyen yıllarda NATO güçlerinin yanında
AB’nin kendi askerî gücünü de oluşturmasından bahsedilmeye başlanacaktır. Bunun ilk
sinyalleri 1998 Aralık ayında İngiltere ve Fransa’nın gerçekleştirdiği St.Malo Zirvesi’nde
verilmiştir. Zirvede NATO’ya bağlılığın yanında, Birliğin, askerî bir güçle desteklenen bir
özerk hareket kapasitesi olmasının gerekliliği de vurgulanmıştır. Bu, NATO’nun Avrupa
ayağındaki güçlerinden seçilebileceği gibi, NATO dışında da oluşturulabilecektir. 1999’da
toplanan Köln Zirvesi’nde AGSP’nin kurumsal çerçevesi çizilmiştir. Bu da AGSP açısından
bir diğer dönüm noktasını teşkil etmektedir. Ayrıca AGSP kapsamında Petersberg Görevlerini
yerine getirebilecek 60 bin kişilik bir “Acil Müdahale Gücü”nün 2003 yılı sonuna kadar
oluşturulması kararlaştırılmıştır.
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Haziran 2000 Feira Zirvesi 5000 kişilik polis gücü oluşturulması kararı alınmıştır.
Aralık 2000 Nice Zirvesi ile AGSP’nin kurumsal yapılanması oluşturulmaya çalışılmıştır.
Şubat 2001’de imzalanan ve iki yıl sonra 1 Şubat 2003’de yürürlüğe giren Nice
Antlaşmasında BAB, AB ve NATO ilişkileri de düzenlenmiştir. BAB, AB içine dahil edilmiş
yani AB’ye entegre edilmiştir. İşlevleri de AB’ye devredilmiştir. Aralık 2001’de toplanan
Leaken Zirvesi ile de AB’nin kriz yönetimi operasyonları düzenleyebileceği yani AGSP’nin
artık operasyonel hâle geldiği açıklanmıştır.
2003’te AB Konseyi “Avrupa Güvenlik Stratejisi”ni kabul etmiştir. “Daha iyi bir
dünyada güvenli Avrupa” sloganıyla açıklanan belgede terörizm, kitle imha silahlarının
yayılması, bölgesel çatışmalar, devletlerin yıkılması ve organize suçlar yeni tehditler olarak
tanımlanmıştır. Belgede ayrıca AB’nin global güvenlik sorunları karşısında aktif roller
üstlenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. AB’nin güvenlik konusunda diğer büyük güçlerle iş
birliği yaparsa başarılı olacağı da vurgulanmıştır. Aslında burada NATO ve ABD’ye vurgu
söz konusudur.
11 Eylül saldırıları sonrasında gerçekleştirilen Afganistan müdahalesi Avrupa
Birliği’nin güvenlik politikaları açısından önemli bir gelişme olmuştur. 11 Eylül’den sonra
ABD, Afganistan’a NATO ile değil de bazı seçilmiş müttefiklerle birlikte operasyon
düzenlemeyi tercih etmiştir. Buna gerekçe olarak da Avrupalı kuvvetlerin bu tür bir savaşta
gereken hassas vuruş yeteneklerinden yoksun olduğunu ileri sürmüştür. Avrupalı kuvvetler
ancak sıcak savaşın büyük bölümü bittikten sonra barışı korumak üzere burada
konuşlandırılmışlar ve bunu takiben Ağustos 2003’te NATO, Kabil’deki BM görev yönergesi
ile yürütülen ISAF komutasını üstlenmiştir. 2003’de Makedonya’da, 2004’te Bosna Hersek’te
NATO imkanları ve faaliyetleri kapsamında AB askerî gücü de yer almış ve askerî misyon
üstlenmiştir. Ardından AB, 2006’da Güney Lübnan’da BM Gücünü desteklemiştir. Ancak
özellikle Kosova ve Irak Savaşı örneklerinde AB’nin, bölgesel çatışma ya da krizlerde yetkin
olamadığı ve etkin bir politika izleyemediği anlaşılmıştır. 2003 yılında ABD’nin Irak
müdahalesi sırasında AB üyeleri arasında yaşanan görüş ayrılıkları ve AB’nin bütün olarak
hareket edememesi AGSP’nin geleceğinin olmadığı yönünde tartışmalara neden olmuştur.
Fakat bu krizin AB’ye dış politika konusunda birlik hâlinde ve ortak hareket etme hususunda
çabalarını arttırmak için motive edici olduğu da düşünülebilir. Buradan hareketle AB
anayasası hazırlanırken ortak Dışişleri ve güvenlik politikasına ağırlık verildiğini
görmekteyiz.
Avrupa Birliği’nin anayasası olarak kabul edilen ve 1 Aralık 2009’da yürürlüğe giren
Lizbon Antlaşması ile AGSP’nin adı OGSP (Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası) olarak
değiştirilmiş ve kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir. Antlaşmada uluslararası konularda tek
seslilik için Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği makamı oluşturulmuştur.
Antlaşmanın 28B/1 Maddesi’nde Birliğin, OGSP bağlamında ortak silahsızlandırma
operasyonları, insani görevler kurtarma görevleri, askerî danışma ve yardım görevleri, çatışma
önleme, barışı koruma misyonları, kriz yönetiminde muharip güç kullanılmasını gerektiren
görevler, barış oluşturma ve çatışma sonrası istikrar sağlama görevlerine vurgu yapılmaktadır.
Ayrıca tüm bu görevlerin terörizme karşı savaşa katkıda bulunacağı da ifade edilmiştir.
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Şekil 68: AB - NATO
Türkiye’nin AB’ye adaylığını ilan eden Helsinki Zirvesi, Avrupa Güvenlik ve
Savunma Politikası’nın (AGSP) güçlendirilmesi için de önemli adımlar atmıştır. Danışma
amaçlı siyasal ve güvenlik komitesi ile geçici askerî yapı oluşturulmuş ve daha önce Batı
Avrupa Birliği (BAB)’ın yerine getirmesi öngörülmüş olan Petersberg görevlerini yapabilmek
amacı ile üye devletlerin 2003 yılına kadar 50-60 bin kişilik bir kuvvet oluşturmaları
öngörülmüştür. Haziran 2000’de yapılan Feira Zirvesi ise AGSP’nin uygulanmasına yönelik
ayrıntıları düzenlemiştir. Buna göre AB üyesi olmayan NATO ülkeleri NATO kaynak ve
yeteneklerinin kullanıldığı bir operasyona doğrudan katılabilecekler ancak sadece
operasyonun günlük işleyişinde tam üyeler gibi söz hakkına sahip olacaklardır. Bu ülkeler,
operasyonun politik hedefleri veya operasyona son verilmesi gibi stratejik kararların
alınmasında oy hakkına sahip olamayacaklardır. Avrupa Birliği’nin NATO kaynak ve
yeteneklerine başvurmadan düzenlediği bir operasyona ise NATO üyesi ülkeler ve AB’ye
aday konumunda olan diğer ülkeler ancak davet edildiklerinde katılabileceklerdir. Oy hakları
ise yukarıdaki gibidir. AB’nin müdahale edebileceği bölgelerinin çoğunun Türkiye’ye komşu
olmaları, Türkiye’nin AB’nin geliştirmekte olduğu Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına
cephe almasına sebep olmuştur. Türkiye NATO kaynaklarının kullanıldığı ve kendisinin
oluşturulmasına katkıda bulunduğu askerî ve stratejik planların uygulanmasında diğer AB
ülkeleriyle aynı oy haklarına sahip olmak istemektedir. Türkiye Avrupa Birliği’nin NATO
kaynaklarını izin almadan kullanabilmesine karşı çıkmakta, NATO kaynaklarının
kullanılmadığı ama kendi çevresinde cereyan eden bir krize müdahale edilirken operasyona
katılımının AB davetine bağlı olmasını istememektedir. Türkiye için bu konudaki esas sorun,
NATO’nun 1996 Berlin+ toplantısında kararlaştırıldığı üzere Avrupa Güvenlik ve Savunma
Kimliği (AGSK)’ni bu kurum içerisinde geliştirmek yerine AB üyesi ülkelerin gerektiğinde
NATO’dan bağımsız askerî girişimlerde bulunabilme yeteneği olarak Avrupa Güvenlik ve
Savunma Politikası (AGSP)’nı geliştirmesi ve oluşan yeni güvenlik odağında Türkiye’nin
yerini alamamasıdır. Türkiye, ayrıca, oluşturulmakta olan Avrupa Güvenlik ve Savunma
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Politikası ve ilgili yeteneklerin Ege sorunu veya Kıbrıs meselesi gibi konularda Türkiye
aleyhine kullanılmasından endişe etmektedir. Türkiye’nin tutumu, uzun süre, AGSP içerisinde
kendisine söz hakkı verilene kadar NATO kuvvetlerinin AB devletlerince bağımsız olarak
kullanımını NATO toplantılarında veto etmek olmuştur. Aralık 2001’de hızla gelişen olaylar,
İngiltere, ABD ve Türkiye arasında AB’nin NATO kaynaklarını kullanabilmesine yönelik,
ancak içeriği bu satırların yazıldığı sıralarda tam olarak belli olmayan bir anlaşma ile
sonuçlanmıştır. Anlaşmanın basına yansıyan iki noktası AB’nin bir NATO ülkesine karşı
müdahalede bulunmayacağının garanti edilmesi ile Türkiye’nin NATO’da uyguladığı veto
politikasından vazgeçmesidir. Ancak Aralık 2001’de yapılan Laeken Zirvesi’nde Yunanistan,
Türkiye ile varılan bu mutabakatı kabul etmemiş ve bu esaslara dayanan bir AGSP’nın hayata
geçirilmesini engellemiştir. Yunanistan’ın bu tutumu AGSP’nin geliştirilmesi konusunda
Türkiye’nin endişelerinin haklı olduğunu göstermiştir. AGSP konusunda Türkiye ile AB
arasında yaşanan bu ilk kriz 2002 yılının Aralık ayında düzenlenen Kopenhag Avrupa
Konseyi sırasında yayınlanan AB-NATO deklarasyonu ile çözüme kavuşturulmuştur. Bu
deklarasyona göre AB ve NATO birbirlerinin üyelerinin çıkarlarına saygı gösterecekler, üye
ülkeler sorunlarını barışçı yollarla çözümleyerek, birbirlerine karşı kuvvet
kullanmayacaklardır. Bu deklarasyon ile AB, NATO kaynaklarını kullanabilme güvencesine
sahip olmaktadır. Ancak NATO kaynakları ve istihbaratına NATO’nun Barış için Ortalık
programına dâhil olmayan AB ülkelerinin erişemeyecekleri belirtilmiştir. Bu formül ile
Kıbrıs’ın NATO kaynakları ve istihbaratına ulaşamaması sağlanmıştır. Bu durumda Kıbrıs ve
Malta NATO kaynakları kullanılarak düzenlenen AB operasyonlarında yer alamayacaklardır.
Ayrıca gizli NATO bilgilerini içeren AB dokümanlarına da ulaşamayacaklardır. Zirve
sırasında AB ile Türkiye arasında yıllardır anlaşmazlık konusu olan AB’nin NATO
kaynaklarını kullanması konusu da bir çözüme bağlanmıştır. Malta ise Kıbrıs’ı dışarda
tutmayı amaçlayan bu formülün kastedilmemiş bir sonucu olarak dışarda kalmıştır. Bugün
NATO-AB ilişkilerinde Kıbrıs’ı dışlayan bu durum AB-Türkiye ilişkilerinde sıkıntılar
doğurmaktadır. Her AB-NATO toplantısında bu toplantıya katılmayı arzu eden Kıbrıs
temsilcisinin toplantıyı terk etmesi Türk temsilcilerince talep edilmekte ve her toplantı
başlangıcında bu sebeple bir gerginlik yaşanmaktadır. 2002 yılında AB-NATO anlaşmasını
sağlamayı en önemli sorun sayan AB ülkeleri AB- NATO anlaşması sağlandıktan sonra bu
arada artık AB üyesi olmuş olan Kıbrıs’ın dışlanmasını Türkiye ile AB arasında bir sorun
olarak algılamaktadırlar. Bu gerginliğin bir sonucu olarak da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Türkiye’nin AB’nin 2004 yılında oluşturduğu Avrupa Savunma Ajansına katılımını
engellemektedir. Böylelikle, Türkiye, AB ülkeleri arasında savunma sanayi alanında
koordinasyon sağlamayı ve ABD ile rekabeti geliştirmeyi hedefleyen bu kurumun
çalışmalarına katılamamaktadır.22

22

Özlem Terzi, “2000’li Yıllarda Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri…”, ss.387-407.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Avrupa güvenliği bağlamında Soğuk Savaş sonrası yaşanan gelişmeler ile
AGSP konusu AB-Türkiye ilişkileri bağlamında analiz edilmiştir. Bu çerçevede NATO-AB
ilişkileri ve Avrupa güvenliği yapılanmalarında NATO’nun yeri ve Türkiye bağlamı da
değerlendirilmiş, Avrupa güvenliği açısından izlene gelişmeler ele alınmıştır. Avrupa
güvenliğinde Türkiye’nin yeri ve kurumsal yapılanmalar açısından NATO-AB-Türkiye
ilişkilerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

BAB, Petersberg Bildirgesi’ni hangi tarihte yayınlamıştır?

a)

1989

b)

1990

c)

1991

d)

1992

e)

1993

2)
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın temelleri Avrupa Konseyi’nin
hangi toplantısında atılmıştır?
a)

1999 Amsterdam

b)

1999 Helsinki

c)

1999 Köln

d)

2000 Köln

e)

2000 Nice

3)

AGSP’nin açılımı nedir?

a)

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası

b)

Amerika Güvenlik ve Savunma Politikası

c)

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği

d)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı

e)

Avrupa Güvenlik ve Savunma Partisi
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4)
Şubat 2001’de imzalanan ve BAB, Avrupa Birliği ve NATO ilişkileri de
düzenleyen Nice Antlaşması ne zaman yürürlüğe girmiştir?
a)

2001

b)

2002

c)

2003

d)

2004

e)

2005

5)
Avrupa Birliği Konseyi “Daha iyi bir dünyada güvenli Avrupa” sloganıyla
açıklanan “Avrupa Güvenlik Stratejisi”ni hangi tarihte kabul etmiştir?
a)

2000

b)

2003

c)

2005

d)

2010

e)

2015

6)

Avrupa güvenliği açısından Türkiye’nin önemi nedir?

7)
Bir Avrupa ordusu kurulması ve söz konusu ordunun etkin olarak faaliyet
göstermesi fikrini nasıl değerlendiriyorsunuz?
8)
Avrupa ordusu oluşturma düşüncesini NATO ile ilişkiler ve Türkiye-AB
ilişkileri ekseninde nasıl değerlendirirsiniz.
9)
Avrupa güvenliği konusunda Türkiye – AB ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri
değerlendiriniz.
10)

OGSP hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1) d, 2)c, 3)a, 4)c, 5)b
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12. AB’NİN SON GENİŞLEME SÜRECİ VE MÜZAKERE
SÜRECİNDEKİ YENİLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


AB’nin son genişleme süreci



AB müzakere sürecindeki yenilikler



AB genişlemesi ve Türkiye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Avrupa Birliği’nin son genişleme süreçleri hakkında neler biliyorsunuz?

2)

AB’nin son genişlemelerini Türkiye – AB ilişkiler bakımından değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

AB’nin son genişleme süreci

AB’nin son genişleme
Kazanım okuyarak ve
süreçlerinin ve birlik
araştırarak geliştirilecektir.
içerisinde atılan yeni adımlar
ile izlenen yeni politikaların
değerlendirilmesi ve Türkiye
ile olan ilişkilerini nasıl
etkilediğinin analizi

AB müzakere sürecindeki
yenilikler

AB’ye yeni katılan ülkelerde
müzakere süreçleri ve üyelik
adımları nasıl ilerlediğinin
analizi edilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


AB son genişleme süreçleri



AB’ye yeni katılan ülkeler



2000 Nice Zirvesi



Lizbon Antlaşması
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Giriş
Bu bölümde AB’nin son genişleme süreçleri, AB’ye yeni katılan ülkeler ile bunların
üyelik serüvenlerinde nasıl yol izledikleri ve müzakere sürecinde yaşanan yenilikler
değerlendirilecektir.
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12.1. 2000’lerde Avrupa Birliği
Avrupa Birliği’nde Soğuk Savaş sonrası ortamda genişleme-derinleşme tartışmalarının
sıkça yaşandığını belirtmekte yarar vardır. Genişleme, Birlik bütünleşmesinin önemli bir saç
ayağını teşkil etmektedir kuşkusuz ama özellikle çekirdek ülkeler derinleşme çabalarını da
önemsemişlerdir. 1 Ocak 1999 tarihinde EURO, 11 üye ülkede (Almanya, Avusturya,
Belçika, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz) resmî
para birimi hâline gelmiş ve üye ülkelerin ulusal paralarının Euro’ya dönüşüm oranları geri
dönülemez bir şekilde sabitlenmiştir. Danimarka ve İngiltere ile katılım şartlarını
karşılayamayan Yunanistan ve İsveç ise “adaylar” olarak kalmışlardır. 1 Ocak 2002’de
Avrupa ortak para birimi Euro, 12 ülkede resmen tedavüle girmiş, banknot ve madeni para
olarak kullanılmaya başlanmıştır. İyileşen ekonomik durumu sayesinde Yunanistan da Euro
Alanı için katılımcı ülke olmaya hak kazanmıştır.
23-24 Mart 2000 tarihlerinde gerçekleştirilen Lizbon Zirvesi’nde, AB’nin istihdamı
güçlendirmeye ve bilgi üzerine kurulu bir ekonomi çerçevesinde ekonomik reform ve sosyal
uyumu gerçekleştirmeye yönelik yeni stratejisi tanımlanmıştır. Lizbon Stratejisi olarak
adlandırılan bu yeni yaklaşım ile başlayan süreç çerçevesinde AB’nin 2010 yılına kadar;
“daha çok sayıda ve daha iyi iş ve daha büyük bir toplumsal uzlaşmayla, sürdürülebilir
ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilecek, bilgiye dayalı dünyanın en rekabetçi ve dinamik
ekonomisi” hâline getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak Lizbon Stratejisi’nin kabul edilmesinden
2005 yılına dek geçen beş yıllık süre içinde öngörülen hedeflere ulaşılamadığı
gözlemlenmiştir. Bunun üzerine Avrupa Komisyonu tarafından Lizbon Stratejisi’ni
canlandırmak üzere 2005-2010 dönemi için yeni bir Sosyal Gündem oluşturularak 9 Şubat
2005 tarihinde açıklanmıştır.
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Şekil 69: 2000 Lizbon Zirvesi
7-9 Aralık 2000 tarihlerinde yapılan Nice Zirvesi’nde AB üyesi ülkeler, genişleme
süreci kapsamında AB’nin gerçekleştirmesi gereken kurumsal reformlarla ilgili olarak Şubat
2000’de oluşturulan Hükûmetlerarası Konferans (HAK) çerçevesinde varılan sonuçlar
temelinde Kurucu Antlaşmalara değişiklik getiren bir Antlaşma üzerinde uzlaşmaya
varmışlardır. 26 Şubat 2001 tarihinde imzalanan Nice Antlaşması, tüm üye ülkelerde
onaylanmasının ardından 1 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Başlıca amacı Birliği,
yeni üyeler alarak genişlemeye hazırlamak olan bu Antlaşma, 15 üye ülke ve 12 aday ülkenin
(Türkiye hariç) Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’ndaki üye sayıları dağılımı ile
AB Konseyi’nde karar almadaki oy ağırlıklarını belirlemiş, Bakanlar Konseyi’ndeki ağırlıklı
oy oranlarını değiştirmiştir.
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Şekil 70: 2000 Nice Zirvesi
1 Mayıs 2004 tarihinde 10 ülke, Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya,
Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya’nın katılımıyla Birlik, beşinci
ve en büyük genişlemesini gerçekleştirmiştir.

Şekil 71: 2004 Genişlemesi
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28 Şubat 2002 tarihinde AB Anayasası taslağını oluşturmak üzere 105 üyeli
“Avrupa’nın Geleceği Kurultayı” toplanmıştır. Kurultay, 16 aylık bir dönemin sonunda
çalışmalarını tamamlamış ve taslak metni Hükûmetlerarası Konferans’ta görüşülmek üzere
AB Dönem Başkanlığı’na sunmuştur. Avrupa için bir Anayasa oluşturan Antlaşma Taslağı,
17-18 Haziran 2004 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Zirve sonunda kabul edilmiştir.
AB Anayasası, üye ve aday ülke liderleri tarafından Roma’da imzalanmış böylece 29 Ekim
2004 tarihinde son şeklini almıştır. AB Anayasası, AB üye ülkelerinin siyasi bir birlik kurma
yolunda attıkları en önemli adımı teşkil etmekte ve AB’nin temelini oluşturan kurucu
antlaşmalar ile bugüne kadar onları değiştiren tüm antlaşmaları tek ve yeni bir metinde
bütünleştirmektedir.

Şekil 72: 2004 AB Genişlemesi
12 Ocak 2005 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Anayasa’nın
yürürlüğe gireceği tarih olarak Anayasal Antlaşma’da 1 Kasım 2006 olarak belirtilmiştir.
Ancak Anayasa’nın yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkeler tarafından onaylanması
gerekmektedir. Hâlihazırda, üye ülkeler, kendi Anayasaları tarafından belirlenen sisteme göre
parlamento veya referandum kanalıyla onay sürecini sürdürmektedir. Ancak, üye devletlerden
birinin dahi Anayasal Antlaşma’da belirtilen tarihe dek onaylamaması hâlinde yürürlüğe
giremeyecek olan AB Anayasası zorlu bir onay süreci geçirmektedir. Özellikle, Fransa ve
Hollanda’da gerçekleştirilen referandumlarda çıkan “hayır” kararı olumsuz etki yaratmıştır.
Bu durum karşısında, 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen AB Hükûmet
ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde, AB Anayasası onay sürecine ilişkin olarak,
referandumlardan çıkan “hayır” sonuçlarının üye ülkeler arasında “domino etkisi” yaratmasını
önlemek için onay sürecine bir yıl ara verilmesine karar verilmiştir. İngiltere, İrlanda,
Portekiz, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya karara uygun olarak onay sürecini
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dondururken, GKRY ve Lüksemburg gibi bazı üyeler süreci durdurmayarak AB Anayasası’na
onay vermiştir.
22 Mart 2004 tarihinde AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Makedonya, 16 Aralık
2005 tarihinde aday ülke ilan edilmiştir.
1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan ve Romanya Avrupa Birliği üyesi olmuştur.
Böylece, AB üye sayısı 27’ye yükselmiştir. Aynı zamanda Birlik’te kullanılan resmî dillerin
sayısı 23 olmuştur.

Şekil 73: 2007 Genişlemesi
Taslak Anayasa’nın Fransa ve Hollanda’da yapılan referandumlar sonucunda
reddedilmesinin ardından 2007 yılında, başta kurumsal değişikliklerin yapılması ve karar
alma süreçlerinin basitleştirilmesi amacıyla Lizbon Antlaşması üzerinde çalışmalar
başlamıştır. 13 Aralık 2007 tarihinde Lizbon’da imzalanan Antlaşma, reddedilen Anayasa’da
yer verilen sembolik öğeleri kapsamamakta ancak kurumsal ve işleyişe ilişkin değişiklikleri
korumaktadır.
Antlaşma ile getirilen önemli değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:
Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşma’nın adı “AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma”
olarak değiştirilmektedir,
“Avrupa Topluluğu” ve “Topluluk” ifadeleri “Birlik” ile değiştirilerek AB’ye tüzel
kişilik kazandırılmaktadır,
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Konsey Başkanlığı sistemi değişmekte ve iki buçuk yıllığına atanacak bir başkan
gelmektedir. Altı aylık dönem başkanlığı sistemi ise, üç ülkenin 18 aylık bir başkanlık takımı
oluşturması ile değiştirilmektedir.
Dış politikada etkililiğin artırılması amacıyla “Dışişleri ve Güvenlik Politikası Birlik
Yüksek Temsilcisi” getirilmektedir. Yüksek Temsilci’nin, görevlerini, yine bu Antlaşma’da
belirtilen Avrupa Dış Faaliyetler Servisi ile iş birliğinde yürütmesi öngörülmektedir. Bu
bağlamda, AB Antlaşması yeni Madde 13A, gerekli çalışmaların Antlaşma imzalandığı anda
başlaması gerektiğini belirtmektedir.
Avrupa Komisyonu’nun üye sayısının 2009 yılından itibaren Üye Devlet sayısının
üçte ikisi olması öngörülmektedir. AB Üye Devletleri sayısının bu işleme uygun olmaması
hâlinde karar Konsey’e bırakılmaktadır.
Ulusal parlamentolar, Komisyon tarafından gayrı resmî olarak yapılan
bilgilendirmenin, sekiz hafta içinde Antlaşma’da belirlenen kurum tarafından yapılması şartı
ile karar alma süreçlerine yakınlaştırılmaktadır.
Olağan yasama usulü olarak tanımlanan ortak karar usulünün kapsamının
genişletilmesi ile Avrupa Parlamentosu’nun rolü güçlendirilmektedir. AP’ye aynı zamanda
Komisyon Başkanı’nı seçme yetkisi tanınmaktadır.
Yeniden düzenlenen nitelikli çoğunluğa göre, 2014 yılından itibaren kararlar; AB
nüfusunun yüzde 65’inin ve üye ülkelerin yüzde 55’inin desteği ile alınabilecektir. Ancak,
2017 yılına kadar üye ülkeler Nice sistemine göre oylama yapılmasını talep edebileceklerdir.
Yeni sistem üye ülke nüfuslarının önemini artırmaktadır.
Antlaşma’nın imzalanmasından bir gün önce Strazburg’da kabul edilecek AB Temel
Haklar Şartı, bazı üye devletlerin dışarıda kalmasına rağmen, diğer Üye Devletler için hukuki
bağlayıcılık kazanmaktadır.
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Şekil 74: Lizbon Antlaşması
Güçlendirilmiş iş birliği, üye devletlerin, AB çerçevesinde, diğer üyeler dâhil
olmasalar da gruplar hâlinde hareket edebilmeleri ilkesine dayanmaktadır. Grup üyeleri, diğer
AB Üye Devletleri’ni davet etmeden nitelikli çoğunluk ile karar alabilmektedir. Bu model, dış
politikaya ilişkin tüm alanlarda uygulanabilecektir.
Malta ve [Güney] Kıbrıs, 1 Ocak 2008 tarihinde EURO’ya geçmiştir. Böylece 27 üyeli
AB’de Euro Alanı’na dâhil ülke sayısı 15’e çıkmıştır.
Lizbon Antlaşması’nın kabulünü referanduma götürme kararı alan tek ülke olan
İrlanda’da 12 Haziran 2008 tarihinde yapılan referandumda Lizbon Antlaşması, oyların yüzde
53,4’ünün aleyhte kullanılması sonucu reddedilmiştir. 19-20 Haziran 2008 tarihinde toplanan
AB üye ülke devlet ve hükûmet başkanları Zirvede, İrlanda’nın Lizbon Antlaşması’nı
reddetmesi sonrasında AB’nin nasıl bir çözüm süreci izleyeceği konusu ele alınmıştır. AB
Konseyi, Lizbon Antlaşması onay sürecine devam etmeyi kararlaştırmıştır. Zirve’de ayrıca,
Slovakya’nın 1 Ocak 2009 itibarıyla Euro Alanı’na dâhil edilmesine karar verilmiştir. 20
Haziran 2008 tarihinde Lizbon Antlaşması İngiltere Parlamentosu’nun üst kanadında (Lordlar
Kamarası) 184 “hayır” oyuna karşı 277 oyla onaylanmıştır.
Karadağ 15 Aralık 2008 tarihinde AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuştur. Avrupa
Komisyonu, 9 Kasım 2010 tarihli görüşünde, Karadağ’ın aday ülke ilan edilmesini önererek
ve müzakerelerin başlayabilmesi için ülkenin yedi öncelikli alandaki şartları yerine getirmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Komisyon’un tavsiyesi AB liderleri tarafından kabul edilmiş ve
Karadağ 16 Aralık 2010 tarihinde aday ülke ilan edilmesinin ardından. 29 Haziran 2012
tarihinde AB Konseyi’nce alınan kararla Karadağ resmen katılım müzakerelerine başlamıştır.
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Aralık 2008’de İsviçre Schengen Alanı’na katılmıştır. Üye devletler arasında iç sınır
kontrollerinin kaldırılmasını amaçlayan Schengen Alanı 25 ülkeye genişlerken; İsviçre,
İzlanda ve Norveç’ten sonra AB üyesi olmayan üçüncü Schengen ülkesi olmuştur.
1 Ocak 2009 tarihi itibarıyla Slovakya Euro Alanı’na katılmıştır.
İrlanda’da, Lizbon Antlaşması için 3 Ekim 2009 tarihinde yapılan ikinci
referandumda, yüzde 67,1 “evet”, yüzde 32,9 “hayır” oyu ile Antlaşmayı kabul edilmiştir.
16 Temmuz 2009 tarihinde İzlanda, AB üyelik başvurusunda bulunmuştur. Ancak,
İzlanda Hükûmeti Şubat 2014’te, referandum yapılmaksızın İzlanda’nın 2009 tarihli AB
üyelik başvurusunun geri çekilmesine karar verdiğini açıklamıştır. Halkın tepkisi üzerine,
İzlanda Hükûmeti, 12 Mayıs 2014 tarihinde, üyelik başvurusunun geri çekilmesi kararının
ertelendiğini açıklamıştır.
22 Aralık 2009 tarihinde Sırbistan AB üyelik başvurusunda bulunmuştur. Sırbistan,
özellikle Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile iş birliği konusunda
gerekenleri yapmadığı gerekçesiyle AB tarafından eleştirilmiştir. Avrupa Komisyonu,
Sırbistan’ın üyelik müzakerelerine başlayabilmesi için tek bir öncelik belirlemiş ve tanımadığı
Kosova ile ilişkilerinin normalleştirilmesini ve AB arabuluculuğunda Sırbistan ile Kosova
arasında yürütülen Belgrad - Priştine Diyaloğunda ilerleme kaydedilmesini şart koşmuştur.
Mart 2012 AB Konseyi toplantısından önce Belgrad - Priştine Diyaloğunda Kosova’nın
bölgesel platformlarda temsili ve bütünleştirilmiş sınır yönetimi konularda anlaşmaya
varılması ile Sırbistan, 1 Mart 2012’de aday ülke ilan edilmiştir.
2008 yılında ortaya çıkarak tüm dünyayı saran küresel krizden önemli derecede
etkilenen AB ülkeleri kamu açığının yükselmesi, rekabet gücünün azalması, işsizliğin artması
ve düşük ekonomik büyüme gibi ekonomik ve mali sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır.
Krizin olumsuz etkileri AB’de de ciddi boyutlarda hissedilmiş ve Euro Alanı ekonomisi 2009
yılında yüzde 4,1 oranında küçülerek tarihindeki en büyük daralmayı yaşamıştır. Yaşanan
küresel kriz, AB ülkelerinin mali yapılarını etkileyerek kamu açıkları ve borç stoklarının
önemli ölçüde artmasına ve birçok üye ülkede kamu maliyesinin sürdürülebilirliğinin
tehlikeye girmesine neden olmuştur. 2010 yılında Yunanistan’da patlak veren borç krizi, kısa
sürede diğer Euro Alanı ülkelerini de etkilemiş ve küresel kriz AB’de borç krizi ve ekonomik
krize dönüşmüştür. Üye ülkelerde istikrar programları ve kurtarma paketleri uygulanmıştır.
22 Aralık 2009 tarihinde Sırbistan AB üyeliğine başvurmuştur.
Lizbon Stratejisi’nin yerini alan ve AB’nin yeni ekonomik dönüşüm stratejisini ve
2020 yılına kadar hedeflerini belirleyen Avrupa 2020 Stratejisi 2010 yılında ortaya
koyulmuştur. 17 Temmuz 2010 tarihinde yapılan AB Konsey toplantısında, Avrupa 2020
hedefleri kabul edilmiştir.
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Şekil 75: Europe 2020 Tanıtım
Avrupa 2020 Stratejisi’nin üç temel önceliği şu şekildedir:


Bilgiye ve yeniliğe dayalı bir ekonomi geliştirerek akıllı büyüme,


Sürdürülebilir ekonomiyi düşük karbon ve az kaynak kullanarak ve rekabeti
teşvik ederek sağlama,

büyüme.

İstihdamı artıran, sosyal ve bölgesel uyumu ön plana çıkaran, kapsayıcı bir



Temel önceliklere istinaden ortaya konulan beş temel hedef:



20 ile 64 yaş arasındaki nüfusun yüzde 75’inin iş gücüne katılıyor olması,



AB GSMH’nin yüzde 3’ünün Ar-Ge’ye harcanması,


2020 yılına kadar amaçlanan iklim ve enerji hedeflerine (20/20/20 olarak
anılan üç hedef) ulaşılması,

Okulu bırakma oranının yüzde 10’un altına çekilmesinin ve gençlerin en az
yüzde 40’ının bir yükseköğrenim diploması almasının sağlanması,

çekilmesi.

Yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan insan sayısının 20 milyonun altına
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Şekil 76: Avrupa 2020 Stratejisi
Avrupa 2020 Stratejisi aynı zamanda AB’nin krizden çıkış, büyüme ve küresel rekabet
gücünü kazanmasının da anahtarı olarak görülmektedir. Komisyon bu 2020 hedeflerine
ulaşmak için AB ve Üye Devletler tarafından uygulanması gereken yedi temel girişim de
ortaya koymuştur. Bunlar: “Yenilik için Birlik”, “Hareketteki Gençlik”, “Avrupa için Dijital
Strateji”, “Düşük Kaynaklı Avrupa”, “Yeşil Büyüme için Sanayi Politikaları”, “Yeni
Yetenekler ve İşler için Strateji” ve “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”dur.

Şekil 77: Dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Avrupa 2020
Tanıtım Broşürünü Sunarken
9 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (EFSM) ve Avrupa
Finansal İstikrar Fonu (EFSF) kurulmuştur. EFSM mali açıdan zorluklar yaşayan AB Üye
Devletleri’ne finansal destek sağlamak amacını gütmektedir.
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Şekil 78: Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması
Geçici olarak kurulan bu mekanizma ciddi finansal güçlükler yaşayan ya da bu alanda
risk altında bulunan Üye Devletlerin yanı sıra, kendi kontrolü dışında meydana gelen dış
faktörler nedeniyle mali güçlükler yaşayan veya risk altında bulunan Üye Devlete de mali
yardım sağlaması öngörülmüştür. EFSF ise Euro Alanı Üye Devletleri’nin mali açıdan
sorunlar yaşamalarının AB’nin finansal istikrarına yönelik tehdit oluşturabileceği
düşüncesiyle geçici mali destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. EFSF’nin finansal piyasada
tahvil ihraç ederek Üye Devletlere mali yardım sağlaması öngörülmüştür.

Şekil 79: Euro Krizi
12 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu İstikrar ve Büyüme Paktı’nın
güçlendirilmesini öngören bir paket önerisinde bulunmuştur. Öneride üye ülkelerin ulusal
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bütçe ve reform planlarını hazırlarken “Avrupa Sömestri” ile koordine etmeleri
öngörülmüştür. Avrupa Sömestri üye ülkelerin bütçe ve ekonomi politikalarını, AB düzeyinde
kabul edilmiş hedef ve kurallar çerçevesinde döngüsel bir süreç içinde koordine etmelerini
amaçlamaktadır. Avrupa Sömestri kapsamında Avrupa 2020 Stratejisi’nin ortaya koyduğu
büyüme ve istihdam stratejileri doğrultusunda yapısal reformlar, İstikrar ve Büyüme Paktı
doğrultusunda mali politikalar ve aşırı makroekonomik dengesizliklerin önlenmesine yönelik
olarak politika koordinasyonu sağlanmaktadır.
26 Temmuz 2010 tarihinde Avrupa Dış Eylem Servisi kurulmuştur. Birlik Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ne, birliğin ortak dış ve güvenlik politikasını yürütme
konusunda yardımcı olmak üzere kurulan bu Servis, Konsey ve Komisyon’un Genel
Sekreterliklerinin ilgili bölümlerinde görevli memurlar ile üye devletlerin diplomatik
birimlerince görevlendirilmiş personelden oluşmaktadır. Üye Devletlerin diplomatik
birimleriyle iş birliği hâlinde çalışır.
1 Ocak 2011 itibarıyla Estonya Euro Alanı’na katılmıştır. Böylece Euro Alanı’nın üye
sayısı 17’ye yükselmiştir.
AB’de finansal krizle mücadele amacıyla kurulan yeni denetim kurumları faaliyete
geçmiştir. Bu kapsamda bankalar ve finans şirketlerinin denetlenmesi için Avrupa Bankacılık
Otoritesi (CEBS), menkul kıymetler piyasasının denetlenmesi için Avrupa Menkul Kıymetler
ve Piyasaları Otoritesi (ESMA), sigortacılık ve emeklilik fonlarının denetlenmesi amacıyla
Avrupa Sigortacılık ve Mesleki Emeklilik Fonları Otoritesi (EIOPA) 1 Ocak 2011tarihinde
faaliyete başlamıştır.
Euro Alanı’nın Üye Devletleri ve Euro Alanı’nın dışında kalan altı ülke dâhil
(Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya), AB’nin 23 Üye Devleti
11 Mart 2011 tarihinde Euro Paktı’nı imzalamışlardır. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İsveç ve
İngiltere söz konusu Pakt’a dâhil olmamışlardır. Pakt, imzacı ülkelerin, rekabet ve uyum için
daha güçlü ekonomik iş birliğinde bulunmayı taahhütte bulunmalarını öngörmüştür. Böylece
parasal birliğin ekonomik ayağının güçlendirilmesi, Euro Alanı’nda daha iyi bir ekonomik
politika koordinasyonuna ulaşılması, rekabet gücünün artırılması ve üye devletler arasında
daha iyi bir uyum sağlanması amaçlanmıştır. Bu hedeflere ulaşmak için ise, temel kurala
uyulması gerekmektedir.
Bu dört temel kural sırasıyla şunlardır: Alınacak yeni önlemlerin, AB’de mevcut olan
ekonomik yönetişimi güçlendirme çabaları ile uyumlu olunması; rekabet ve ekonomik uyumu
öncelikli olarak teşvik edecek alanları kapsayacak eylemlere odaklanılması; her yıl, üye
ülkenin Devlet ve Hükûmet Başkanları tarafından bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik
somut ulusal taahhütlerinin belirlenmesi ve Tek Pazar’ın bütünlüğünün korunmasıdır.
Kuruluşundan bu yana önemli mesafe kaydedilen Tek Pazar’ın geliştirilmesi için hâlen
yapılması gerekenler olduğu düşüncesinden hareketle 13 Nisan 2011’de Avrupa Komisyonu
tarafından “Tek Pazar I Sözleşmesi” kabul edilmiştir. Sözleşme ile Tek Pazarı’n
canlandırılması için 12 eylem ortaya koyulmuştur. Avrupa Komisyonu Ekim 2012’de Tek
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Pazar’ın geliştirilmesi için yeni eylemler ortaya koyan Tek Pazar II Sözleşmesi’ni
yayımlamıştır.

Şekil 80: 24-25 Mart AB Konsey Zirvesi
24-25 Mart 2011 tarihlerinde düzenlenen AB Konsey Zirvesi’nde, krize çözüm olarak
mali istikrarın sağlanmasının yanı sıra akıllı sürdürülebilir, sosyal içerme ve istihdam artışı
sağlayan ve AB’nin rekabet edebilirliğini artıran kapsamlı bir çözüm paketi dâhilinde Avrupa
Sömestri ve ekonomi politikalarının koordinasyonunun iyileştirilmesine ilişkin Euro Artı
Paktı kabul edilmiştir.
AB ile Güney Kore arasında 6 Ekim 2010 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA)
imzalanmış ve anlaşma 1 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu STA,
AB’nin 2007’de ortaya koyduğu yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarından ilk tamamlanan ve
AB’nin bir Asya ülkesiyle yaptığı ilk anlaşma olmasının yanı sıra AB’nin bu tarihe kadar
imzaladığı en önemli ve en kapsamlı ikili ticari anlaşma olma özelliğini de taşımaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından 29 Eylül 2010 tarihinde sunulan ve “Altılı Paket” adı
verilen mevzuat paketi, 13 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AB ekonomik
yönetişimi ve Avrupa Sömestri kapsamında tasarlanan beş tüzük ve bir yönergeden oluşan
Altılı Paket Ekonomik ve Parasal Birliğin yürürlüğe girmesinden itibaren getirilmiş olan en
güçlü ekonomik yönetişim, mali ve makroekonomik gözetim aracıdır. Mali alanda, Üye
Devlet bütçeleri ve bütçe açıklarının kontrol altına alınmasını hedefleyen İstikrar ve Büyüme
Paktı’nı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Altılı Paket aynı zamanda AB’de makroekonomik
dengesizliklerin daha kapsamlı ve gelişmiş gözetimini sağlamaya yöneliktir.
Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Euro Alanı Devletleri’nin 2 Şubat 2012
tarihinde imzaladığı hükûmetler arası antlaşma ile kurulmuş ve 8 Ekim 2012 tarihinde
faaliyete geçmiştir. ESM, EFSF’nin yerini almıştır. Borç sorunu yaşayan ya da yaşama riski
bulunan Euro Alanı ülkelerine mali destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş daimi bir
kurtarma fonudur. ESM ve EFSF’nin Haziran 2013’e kadar birlikte faaliyet göstermeleri
öngörülmüştür. Daha sonra ESM, Euro Alanı Devletleri’nin mali yardım taleplerine cevap
verecek tek ve daimi mekanizmasıdır.
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AB’nin finansal istikrarının korunması ve finansal piyasaların bütünleşmesinin
büyüme ve refaha olumlu katkı sağlaması sebebiyle bankacılık sisteminde de denetim
bütünleştirilmesi öngörülmüş ve bu doğrultuda AB’de Bankacılık Birliği’nin sağlanması
önemli bir hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu 12 Eylül 2012
tarihinde bankacılık alanında tek ve ortak denetim mekanizması kurulmasına ilişkin
Bankacılık Birliği mevzuat tasarısını sunmuştur. Bankacılık Birliği, Tek Banka Denetim
Mekanizması ve Tek Banka Çözümleme Mekanizması’ndan oluşmaktadır 19 Ekim 2012’de
AB Konseyi Tek Banka Denetim Mekanizmasına ilişkin yasal çerçevenin hazırlanmasına
karar vermiştir. Konsey 19 Aralık 2013 tarihinde Tek Çözümleme Mekanizması’na ilişkin
genel yaklaşımı kabul etmiştir.
1 Mart 2012 tarihinde AB Konseyi tarafından Sırbistan’a aday ülke statüsü verilmiştir.
2 Mart 2012 tarihinde Üye Devletler tarafından imzalanan Ekonomik ve Parasal
Birlik’te İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Dengeli bütçe kuralı ve otomatik düzeltme mekanizması aracılığıyla Euro Alanı’nda
mali disiplini güçlendirmeyi amaçlayan Antlaşma 12 Euro Alanı Devleti ve 8 AB Devleti
olmak üzere 25 Üye Devlet tarafından onaylanmıştır. Diğer AB devletlerinin de katılımına
açık olan bu antlaşma ya da Mali Sözleşme, taraf ülkelerin bütçelerinin dengede olmasını ya
da fazla vermesini şart koşmaktadır. Bu çerçevede üye Devletlerin yıllık yapısal bütçe
açığının, nominal GSYİH’nin yüzde 0,5’ini aşmaması hedeflenmektedir. Bunun yanında
bütçe açığının uzun vadeli sürdürülebilirlik için her ülkeye mahsus belirlenen oranlarla
uyumlu olması gerekmektedir. Antlaşma’da belirtilen bütçe disiplini ve otomatik düzeltme
mekanizmasının iç hukuka aktarımının 1 Ocak 2014 tarihine kadar tamamlanması
öngörülmüştür.
2012 Nobel Barış Ödülü’ne AB’ye layık görülmüştür. Nobel Barış Ödülü AB’ye,
Avrupa’da barış, uzlaşma, demokrasi ve insan haklarının ilerletilmesine katkısından dolayı 10
Aralık 2012 tarihinde düzenlenen törenle verilmiştir.
30 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren ve iki tüzükten oluşan İkili Paket, Avrupa
Sömestri adı altındaki ekonomik koordinasyon sürecinin yasal tabanını güçlendirmektedir.
Avrupa Komisyonu’nun, Euro Alanı üyesi devletlerinin, AB İstikrar ve Büyüme Paktı
kapsamında belirlenen mali hedefleri yerine getirmek için neler yaptığının değerlendirmesine
yardımcı olmaktadır. Ciddi mali zorluk yaşayan veya AB tarafından kurtarma programı
uygulanan ülkeler için ise çok detaylı prosedürler öngörmektedir. İkili Paketin
düzenlenmesinin amacı; Komisyon ve Konsey’e iletilen bilgilerin kapsamını ve sıklığını
artırarak Üye Devletlerin mali durumlarını düzeltici eylemleri zamanında ve sürekli bir
şekilde yerine getirmelerini sağlamak olarak belirlenmiştir.
Makedonya 2009 yılından bu yana AB ile katılım müzakerelerine başlamayı
beklemesine rağmen, Yunanistan ile arasındaki isim anlaşmazlığı nedeniyle AB ile
bütünleşme süreci tıkanıklığa uğramıştır. Yunanistan, Makedonya’nın anayasal ismini
kullanmasının kendi kuzey topraklarındaki Makedonya bölgesi üzerinde hak iddiası
taşıyabileceği gerekçesiyle ülkenin NATO üyeliğine ve AB ile katılım müzakerelerinin
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başlamasına karşı çıkmaktadır. Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nın, Aralık 2011’de,
Makedonya’nın NATO’ya katılımını bloke ettiği gerekçesiyle Yunanistan’ı suçlu bulmasına
rağmen, Yunanistan’ın blokajı devam etmektedir. Avrupa Komisyonu bu durumun üstesinden
gelebilmek için katılım müzakerelerini canlandırmak üzere Makedonya ile Yüksek Düzey
Katılım Diyaloğu’nu (High Level Accession Dialogue − HLAD) başlatmıştır. Avrupa
Komisyonu 10 Ekim 2012’de dördüncü kez Makedonya ile katılım müzakerelerine
başlanmasını önermiştir. Avrupa Komisyonu 16 Ekim 2013 tarihinde Genişleme Strateji
Belgesi kapsamında açıkladığı 2013 yılı İlerleme Raporu’nda, Makedonya ile katılım
müzakerelerine başlanmasını beşinci kez tavsiye etmiştir. 17 Aralık 2013 tarihinde
gerçekleşen AB Genel İşler Konseyi toplantısında, Makedonya ile katılım müzakerelerine
başlanmasına ilişkin bir karar verilmesi görüşüyle konunun 2014 yılında tekrar ele alınacağı
ifade edilmiş; Avrupa Komisyonu Üsküp’ün HLAD kapsamındaki reformları uygulama
performansını takip etmekle görevlendirilmiştir.
27-28 Haziran 2013 tarihinde yapılan AB Genel İşler Konseyi’nde Sırbistan ile üyelik
müzakerelerine başlanmasına karar verilmiştir. Ardından, Sırbistan ile AB arasında üyelik
müzakerelerine 21 Ocak 2014 tarihinde fiilen başlanmıştır.
Hırvatistan 1 Temmuz 2013 itibarıyla AB’ye üye olmuş ve böylece AB’ye üye devlet
sayısı 28’e yükselmiştir.

Şekil 81: 2013 Genişlemesi
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Avrupa Parlamentosu 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan oylama ile Letonya’nın Euro
Alanı’na dâhil olmasına onay vermiştir.
AB ile ABD, aralarında bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)
oluşturulmasını planlayarak, 13 Şubat 2013 tarihinde aralarında müzakerelerin başlatılması
kararını en üst siyasi seviyede almışlardır. Temmuz 2013’te başlayan TTIP müzakereleri
tamamlandığında, AB ve ABD’nin dünyadaki en kapsamlı ve en büyük ikili ticaret ve yatırım
anlaşmasına imza atarak, birlikte dünya GSYİH’ sının yarısını ve dünya ticaretinin üçte birini
kapsayacak ortak bir pazar yaratmaları söz konusu.
Avrupa Parlamentosu 15 Nisan 2014 tarihinde, Tek Denetim Mekanizması, Banka
Kurtarma ve Çözümleme Yönergesi ve Mevduat Garanti Sistemi’nden oluşan Bankacılık
Birliği’ne ilişkin düzenlemeleri kabul etmiştir. Banka Birliği’ne katılan üye ülkelerin ortak
çözümleme fonuna ilişkin hükûmetler arası anlaşmayı da imzalamaları gerekmektedir. Tek
Banka Denetim Mekanizması’nın 1 Ocak 2015 itibarıyla ilk olarak, mekanizmaya katılan
Euro Alanı ülkeleri için zorunlu hâle gelmesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın Kasım 2014’ten
itibaren Euro Alanı bankalarını doğrudan denetleme yetkisine sahip olması öngörülmüştür.
28 Nisan 2009’da Arnavutluk AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuştur. Avrupa
Komisyonu, Kasım 2010’da Arnavutluk’un Birliğe üye olabilmesi için 12 kilit alanda gerekli
reformları yerine getirmesi gerektiğini belirtmiştir. 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen AB
Liderler Zirvesi’nde Arnavutluk’a aday ülke statüsü verilmesi kararı resmen alınmıştır.
26 Haziran 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi
arasında Ortak Tarım Politikasının (OTP) reformuna ilişkin olarak siyasi anlaşma
sağlanmıştır. 16 Aralık 2013 tarihinde AB Tarım Bakanları Konseyi OTP reformuna ilişkin
dört temel tüzüğü ve 2014 için geçiş önlemlerini kabul etmiştir.
Letonya, 1 Ocak 2014 itibarıyla Euro Alanı’na katılarak 2011’de Estonya’nın ardından
Euro’ya geçen ikinci Baltık ülkesi olmuştur.
Avrupa Komisyonu, 22 Ocak 2014 tarihinde kabul ettiği bildiriyle AB’yi sanayi
üretiminin yeniden canlandırılması konusunda harekete geçmeye davet ederek güçlü ve
yenilenmiş bir sanayi temeli olmadan Avrupa ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde varlığını
devam ettiremeyeceğine işaret etmiştir. Sanayide yeni bir atılım gerektiği bu “Sanayi
Rönesansı” adı verilen belge ile ortaya koyulmuştur.
AB Genel İşler Konseyi’nin 25 Haziran 2013 tarihinde Sırbistan ile katılım
müzakerelerine başlanması yönündeki kararı, 27-28 Haziran 2013 tarihinde AB Liderler
Zirvesi’nde kabul edilmiştir. Ardından, Sırbistan ile AB arasında üyelik müzakerelerine 21
Ocak 2014 tarihinde fiilen başlanmıştır.
AB Ekonomi ve Maliye Bakanları’nın 2013’te Litvanya’nın para birimi olarak Euroyu
kullanmasını oy birliği ile kabul etmesinden sonra Nisan 2014’te Litvanya Parlamentosu,
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2015’te ülkenin Euroya geçmesine imkân veren yasayı onaylamıştır. Litvanya, Euro Alanı’nın
19’uncu üyesi olacaktır.
Avrupa Parlamentosu seçimleri 22-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında AB üye
ülkelerinde gerçekleştirilmiştir. Avrupa vatandaşları, 1979 yılından bu yana sekizinci defa
Avrupa seçimlerinde oy vererek AB’de kendilerini temsil edecek parlamenterleri seçmiştir.
2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması sonrasında gücü artırılmış Parlamento’nun
ilk seçimi olmuştur.
Avrupa Parlamentosu’nun 751 yeni üyesinin belirlendiği seçimlerde, Parlamentodaki
iki büyük parti grubu olan, Avrupa merkez sağını temsil eden EPP (Avrupa Halk Partisi) ve
Avrupa merkez solunu temsil eden S&D (Sosyalist ve Demokratlar İttifakı), yine oyların
büyük çoğunluğunu alarak, AP’deki ağırlıklarını korumuştur. Önceki seçimlere göre iki grup
da oy kaybetmiştir. Seçimlerinde Özgürlük ve Demokrasi için Avrupa grubu, Avrupa Birleşik
Solu, Yeşiller ve Avrupa Serbest İttifakı oy oranını artıran partiler olmuştur. Oylarını artıran
partiler genellikle Avrupa şüpheci özellikler sergileyen partilerden olmuştur. Avrupa
Parlamentosu’nun 2014 yılı seçimlerinde, yarışan partiler, önceki seçimlerden farklı olarak,
Avrupa Komisyonu Başkanlığı için de adaylarını belirlemişlerdir. Avrupa Komisyonu başkan
adaylarından eski Lüksemburg Başbakanı ve eski Euro Bölgesi Başkanı Jean Claude Juncker,
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda 15 Temmuz 2014’te yapılan oylamada yeni AB
Komisyonu Başkanı seçilmiştir.23
Son dönemlerdeki önemli bir gelişme de 23 Haziran 2016’da İngiltere’de yapılan halk
oylamasında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması kararının onaylanmasıdır. Buna göre
İngiltere önümüzdeki dönemlerde AB üyesi olmayacaktır. Yapılan oylamada halkın yüzde
52’si AB’de kalmama yönünde oy kullanmıştır.

“Avrupa Birliği – Tarihçesi”, İktisadi Kalkınma Vakfı Resmî Web Sitesi,
http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=3&id=28

23
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Şekil 82: 2014 itibarıyla AB üyesi ülkeler
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 2000’lerde Avrupa Birliği, AB’nin son genişleme süreçleri, AB’ye yeni
katılan ülkeler ile bunların üyelik serüvenlerinde nasıl yol izledikleri ve müzakere sürecinde
yaşanan yenilikler değerlendirilmiştir. Bu bağlamda 2000 Nice Zirvesi ve ardından Lizbon
Antlaşması konuları analiz edilmiş, tüm bunların Türkiye-AB ilişkilerindeki yansımaları da
ele alınmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Sırbistan ile AB arasında üyelik müzakerelerine ne zaman başlamıştır?

a)

2010

b)

2011

c)

2012

d)

2013

e)

2014

2)
Avrupa Parlamentosu Bankacılık Birliği’ne ilişkin düzenlemeleri hangi tarihte
kabul etmiştir?
a)

2004

b)

2005

c)

2010

d)

2014

e)

2015

3)
Avrupa Parlamentosu Letonya’nın Euro Alanı’na dâhil olmasına hangi tarihte
onay vermiştir?
a)

2005

b)

2009

c)

2010

d)

2013

e)

2015
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4)

Hırvatistan ne zaman AB üyesi olmuştur?

a)

2004

b)

2013

c)

2007

d)

2010

e)

2015

5)

Hangisi 2004 yılında AB’ye katılan ülkelerden değildir?

a)

Çek Cumhuriyeti

b)

Malta

c)

Macaristan

d)

Polonya

e)

Bulgaristan

6)

AB’nin son genişleme süreci hakkında bilgi veriniz.

7)
yansımıştır?

vardır?

AB’nin 2000’lerdeki genişleme süreci Türkiye ile olan ilişkilerine nasıl

8)

AB’nin son dönemde müzakere sürecinde uyguladığı yenilikler nelerdir?

9)

AB’ye yeni katılan ülkelerde müzakere süreçleri arasında ne türden farklılıklar

10)
Sizce AB Türkiye ile olan ilişkilerinde diğer ülkelerdeki müzakere süreçlerinin
esaslarını benzer şekilde mi uygulamaktadır?
Cevaplar
1) e, 2) d, 3) d, 4) b, 5) e
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13. AB-TÜRKİYE MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


AB-Türkiye müzakere süreci



Türkiye ile müzakerelerin açılması



İlerleme raporları



Müzakerelerde gelinen son durum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
AB’nin Türkiye ile müzakerelerin açılmasına karar vermesinin arkasında yatan
gelişmeleri değerlendiriniz.
Türkiye’nin AB’ye giriş müzakereleri süresince izlediği politika ve gelinen son
durumu değerlendiriniz.

2)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Türkiye – AB
müzakerelerinin açılması

Türkiye – AB
müzakerelerinin açılmasının
değerlendirilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

AB Müktesabatı Fasıl
Başlıkları

AB Müktesabatı Fasıl
Başlıklarının
değerlendirilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Müzakerelerde gelinen son
durum

Müzakerelerde gelinen son
durumun analiz edilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


AB Müktesebatı fasıl başlıkları



AB-Türkiye Müzakereleri



Tam üyelik görüşmeleri
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Giriş
Bu bölümde Türkiye – AB müzakerelerinin açılması ve sonrasında yaşanan
gelişmeleri ile ilişkilerde gelinen son nokta analiz edilecektir.
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13.1. Müzakere Süreci
Avrupa Birliği Devlet ve Hükûmet Başkanlarının 17 Aralık 2004 tarihli Zirvesinde
aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg’ta yapılan Hükûmetler Arası
Konferans (HAK) ile Türkiye resmen AB’ye katılım müzakerelerine başlamıştır. Böylece,
Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişki, çok önemli bir dönüm noktasını aşarak yepyeni
bir sürece girmiştir.
3 Ekim 2005 tarihli Hükûmetler Arası Konferans’ta Müzakerelerin hangi usül ve
esaslar çerçevesinde yürütüleceğini düzenleyen “Müzakere Çerçeve Belgesi” de kabul
edilmiştir. Söz konusu belge incelendiğinde, müzakerelerin 3 temel unsur üzerinden
yürütüleceği görülmektedir.
1- Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnasız olarak uygulanması, siyasi reformların
derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi,
2- AB Müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması,
3- Sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesi ve bu çerçevede hem AB ülkelerinin
kamuoylarına, hem de Türkiye kamuoyuna yönelik olarak bir iletişim stratejisinin
yürütülmesi.
Türkiye ile müzakerelerin açılması, Kopenhag siyasi kriterlerinin yeterli ölçüde
karşılanması ile mümkün olmuştur. Bu aşamadan sonra da AB, Türkiye’nin bu alandaki
uygulamalarını yakından izlemeye devam edecektir.
Ekonomik kriterler müzakerelere konu olmamakla birlikte, bu alandaki gelişmeler
müzakere süreci boyunca AB tarafından yakından izlenecek ve bazı müktesebat başlıklarında
müzakerelerin açılmasında ölçüt olarak kullanılabilecektir. Buradaki önemli husus, istikrara
yönelik sürdürülebilir bir ekonomi politikasına devam edilmesi, özellikle mali
dengesizliklerin azaltılması ve enflasyonla mücadelenin disiplinli bir şekilde yürütülmesidir.
Katılım Müzakereleri, Türkiye’nin AB Müktesebatını ne kadar sürede kendi iç
hukukuna aktarıp, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği
süreçtir. AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan
oluşmaktadır. 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 mevzuatı ifade
etmektedir. Söz konusu müktesebat, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 35 başlık
altında sınıflandırılmıştır.
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AB Müktesebatı fasıl başlıkları şunlardır:

1) Malların Serbest Dolaşımı
2) İşçilerin Serbest Dolaşımı
3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
4) Sermayenin Serbest Dolaşımı
5) Kamu Alımları
6) Şirketler Hukuku
7) Fikri Mülkiyet Hukuku
8) Rekabet Politikası
9) Mali Hizmetler
10) Bilgi Toplumu ve Medya
11) Tarım ve Kırsal Kalkınma
12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
13) Balıkçılık
14) Taşımacılık Politikası
15) Enerji
16) Vergilendirme
17) Ekonomik ve Parasal Politika
18) İstatistik
19) Sosyal Politika ve İstihdam
20) İşletme ve Sanayi Politikası
21) Trans-Avrupa Ağları
22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
23) Yargı ve Temel Haklar
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24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
25) Bilim ve Araştırma
26) Eğitim ve Kültür
27) Çevre
28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
29) Gümrük Birliği
30) Dış İlişkiler
31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
32) Mali Kontrol
33) Mali ve Bütçesel Hükümler
34) Kurumlar
35) Diğer Konular

Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan “tarama” ile başlamıştır. Bu sürecin başlıca
aktörleri Avrupa Komisyonu ve Türkiye bürokratlarıdır. Türkiye’nin müzakerelere
hazırlanmasını ve katılım öncesi sürecin hızlandırılmasını hedefleyen “tarama” döneminde
esas olarak, AB müktesebatı kapsamındaki mevzuat hakkında bilgi verilmekte, AB
müktesebatı ile aday ülke mevzuatı arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve uyum sürecinin
çok genel bir takvimi ve bu süreçte karşılaşılacak muhtemel sorunlar saptanmaya
çalışılmaktadır. Türkiye için Tarama Sürecinin ilk aşaması olan tarama toplantıları 20 Ekim
2005 tarihinde yapılan Bilim ve Araştırma faslı tanıtıcı tarama toplantısı ile başlamış ve 13
Ekim 2006 tarihinde yapılan Yargı ve Temel Haklar faslı ayrıntılı tarama toplantısı ile sona
ermiştir.
Her bir müzakere faslının taraması bittikten sonra, Komisyon üye ülkelere “tarama
sonu raporu” adı altında bir rapor sunmaktadır. Buradaki değerlendirme ve öneriler, o fasılda
müzakerelerinin açılmasına temel teşkil etmektedir. Komisyon, raporlarında, ayrıntılı tarama
sırasında Türkiye tarafından verilen bilgilere dayanarak Türkiye’nin müzakerelere hazır olup
olmadığını değerlendirmekte ve sonuç kısmında ya faslın müzakereye açılmasını önermekte;
ya da bunun için tamamlanması gereken açılış kriterlerini (benchmarks) ortaya koymaktadır.24

24

TC AB Bakanlığı Resmî Web Sitesi, http://www.ab.gov.tr/index.php?l=1&p=65
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Şekil 83: AB - Türkiye Müzakereleri Başlıyor
16-17 Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi
Zirvesi’nde Türkiye’nin adanın tümünü temsil ettiğini iddia eden [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti’ni tanıması isteği bir ara görüşmeleri kilitliyor gibi gözükse de sonuçta Avrupa
Birliği, Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde üyelik görüşmelerine başlama kararını açıklamış,
toplantı sonrasında yayınlanan zirve kararları metninde Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren
maddeler olarak 17-23 ortaya çıkmıştır. Ayrıca sonradan yapılan açıklamalardan 3 Ekim 2005
tarihinde “tarama” (screening) sürecinin başlayacağı anlaşılmıştır. Daha sonra 35 maddenin
görüşülmesine başlanacaktı.
17 Aralık 2004 Avrupa Birliği Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Sonuçları
arasında “Genişleme” başlığı altındaki “...Avrupa entegrasyonuna ilişkin ivme sürdürülürken,
Birliğin yeni üyeleri hazmetme kapasitesinin gerek Birliğin, gerek aday ülkelerin genel
çıkarları açısından önemli bir mülahaza olduğuna dikkat çeker” ifadesi daha önce doğrudan
Türkiye ile ilgili düşünülürken burada genel hükümler başlığı altında yer almıştır. Bununla
beraber, bu hükmün esas olarak Türkiye düşünülerek buraya konulduğu ortadadır. 1993
Kopenhag Zirvesi sırasında dile getirilen bu “hazmetme kapasitesi” mantığına göre, bir aday
ülke üstüne düşenlerin hepsini gerçekleştirse dahi eğer Avrupa Birliği bazı açılardan bu ülkeyi
yapısına dahil etme konusunda hazır değilse, üyelik gerçekleşmeyecektir. Bu noktaya ayrıca
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“Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi” kapsamında da atıf vardır. “Hazmetme kapasitesi”
temel alınırsa, tam üyelik müzakereleri başarıyla sonuçlansa bile, Avrupa Birliği’nin,
(nüfusun çokluğu, kültürel farklılık vb. bir faktör öne sürülerek) Türkiye’yi
hazmedemeyeceğine hükmetmesi hâlinde tam üyelik gerçekleşemeyebilir.

Şekil 84: 17 Aralık 2004: Türkiye AB’den müzakere tarihi aldı
17 Aralık 2004 Avrupa Birliği Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi Sonuçlarında
Türkiye ile ilgili olan 17. Maddede esas olarak Türkiye’nin çabalarından olumlu olarak söz
edilmekte, 18. Maddede ise Türkiye’nin reform sürecinden olumlu olarak bahsederken bu
yoldaki çabalara devam edilmesi gereğine işaret edilmektedir. 19. Maddede ise örtük bir
biçimde, [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınması konusunda Türkiye’nin görüşmelerin
fiilen başlamasından önce adım atması istenmekte, 20. Maddede ise yine örtük bir biçimde
Yunanistan ile mevcut Ege sorununun çözümünün önemine, olmazsa konunun Uluslararası
Adalet Divanı’na götürülmesinin gereğine işaret edilmektedir.
Bunun ardından, bir genel başlık olan “Görüşmelerin “Çerçevesi” içerisinde tüm
adayları ilgilendiren, belki Türkiye’yi biraz daha da fazla ilgilendiren bazı ifadeler yer
almaktadır. 23. Maddede “bütün üye ülkeler ile ilgili aday ülkenin katılımıyla kararların
oybirliğiyle alındığı Hükûmetlerarası Konferans tarafından yürütülecek olan müzakerelerin
içeriği, her biri ayrı özgün bir alanı kapsayacak şekilde bir dizi başlığa bölünecektir.
Komisyon’un önerisi üzerine oybirliğiyle hareket edecek olan Konsey, her faslın geçici olarak
kapatılması ve uygun olacak durumlarda her bir faslın açılması için gerekli performans
kriterleri belirleyecektir. Bu performans kriterleri ilgili başlığa bağlı olarak, yasal uyum ve
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Müktesebatın uygulamasında tatmin edici bir sicil ile Avrupa Birliği’yle akdi ilişkilerden
kaynaklanan yükümlülüklerle alakalı olacaktır” ifadesinin yanında Türkiye’yi çok yakından
ilgilendiren “Uzun geçiş süreleri, derogasyonlar ve özgün düzenlemeler ile daimi koruma
tedbirleri, yani korunma tedbirlerine temel teşkil etmek üzere daimi olarak elde tutulan
hükümler, düşünülebilir. Komisyon bu tedbirleri uygun bir şekilde kişilerin serbest dolaşımı,
yapısal politikalar veya tarım gibi alanlarda her bir çerçeve için yapacağı önerilere dahil
edecektir. Ayrıca, kişilerin serbest dolaşımının zaman içinde tesisiyle ilgili karar alma süreci,
her bir üye devletin azami bir rol oynamasına cevaz vermelidir” görüşleri yer almaktadır.
“İstisnalar” (derogations) Avrupa Birliği sistemi içerisinde yer alan bir kavram ve
uygulamadır. Bu çerçevede “geçici istisnalar” sıkça kullanılmakla beraber “daimi istisnalar”
alışılagelmiş bir durum değildir. Bu açıdan adı geçen “daimi istisnalar” olarak görülebilecek
düzenlemeler başlıca iki ana başlık altında toplanmıştır; serbest dolaşım ve Avrupa Birliği’nin
yardım ve fonlarından yararlanma imkanları (paragraf 23).
Burada dikkat edilmesi gerek nokta, başlangıçta “daimi derogasyonlar”dan sözeden
Avrupa Birliği yetkilileri sonradan tepkiler üzerine “sürekli” ifadesini buradan kaldırarak
“daimi koruma tedbirleri” şekline dönüştürmüşlerdir. Bu değişikliğin, ilk düşünülene göre bir
vurgu ve uygulama farkı yaratmakla beraber özde çok temel bir farklılığa işaret ettiğini
söylemek zordur. Hatta ilk versiyonun Avrupa Birliği hukuku açısından pek mümkün
gözükmemesi karşısında bu yeni bulunan mekanizmanın, “daimi derogasyon” ile sağlanmak
isteneni hukuka uygun bir biçimde sağlayabilecek bir yol olduğu bile söylenebilir.
Yine bu 23. Maddede çerçevesinde yeni adaylar ile başlanacak müzakerelerde kayda
değer mali yükümlüklerin ancak 2014’ten sonra mümkün olabileceğinden söz edilmektedir.
Ayrıca, müzakerelerin ortak hedefinin katılım olduğuna işaret edilmekle beraber “Bu
müzakereler, sonucu önceden garanti edilemeyen açık uçlu bir süreçtir” de denilmektedir.
Aslında, bir bakıma ifade edilmesine gerek olmayan, normal bir süreçtir bu. Yine bu
çerçevede “şayet bir aday ülke üyelik yükümlülüklerinin tümünü tam olarak üstlenmek
durumunda değilse, ilgili aday ülkenin mümkün olan en güçlü şekilde Avrupa yapılarına tam
olarak bağlı kalması sağlanmalıdır” denilmektedir. İşte, tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde,
biraz da şüpheci bir bakış açısından, Türkiye’nin şiddetle itiraz ettiği “ayrıcalıklı ortaklık”
statüsü, bu deyim kullanılmadan tarif edilmektedir denilebilir. Bu durumun ise
Hırvatistan’dan çok Türkiye’yi ilgilendirdiği ortadadır.
3 Ekim 2005’e kadar Türkiye’nin Ankara Antlaşması’nın taraflarını [Güney] Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin de dahil olduğu on yeni üyeyi kapsayacak bir şekilde genişletmesi de
kararlaştırılmıştı. Bu durum, Yunan tarafı için [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tanınması
yolunda bir adım olarak yorumlanırken Türkiye’nin konuya ilişkin olarak izleyeceği politika
merak edilmekteydi. Zira burada önemli olan nokta Türkiye’nin 29 Temmuz 2005 tarihinde
bu Ek Protokolü imzalarken, aynı zamanda “[Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bütün Kıbrıs’ın
meşru temsilcisi olarak kabul etmeyeceğini” belirten bir deklarasyon yayınlamasının uluslar
arası hukuk açısından geçerli olup olmadığı, bir başka deyişle Türkiye’nin bu Ek Protokolü
imzalamasının [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin adanın meşru temsilcisi olarak tanıması
anlamına gelip gelmediğinin değerlendirilmesidir.
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Türkiye bu durum üzerine, yaklaşık bir yıl sonra, 28 Eyül 2006 tarih ve 26303 sayılı
Resmî Gazete’de yayınlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Gümrük Birliği’ni
örgüte yeni üye olan ülkelere yönelik olarak uygulamaya koyduğunu açıklamıştır. Bununla
birlikte, bu uygulamada, fiilen hava ve deniz limanlarını [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
açmamıştır.
9 Kasım 2005 tarihli İlerleme Raporu’nda Avrupa Komisyonu Türkiye’nin uyum
çabalarından olumlu olarak bahsetmekte, bununla birlikte, özellikle de siyasi konulara ilişkin
reformların gerek gerçekleştirilme hızında bir yavaşlama gözlemekte, diğer yandan da
gerçekleşenler açısından da genellikle uygulamanın karşılaştığı sorunlara değinilmektedir.
Daha sonraki raporlarda da genellikle benzer değinmelerin yapıldığı metinde, örneğin
“Güçlendirilmiş siyasi diyalog ve siyasal kriterlere” ilişkin olarak ilerlemeden söz edilmekle
beraber, uygulamadaki sorunlara atıfla “siyasi reformun daha da pekiştirilmesi ve
genişletilmesi gerektiği” ifade edilmektedir. Diğer başlıkların da, ortalama olarak benzer bir
denge çerçevesinde değerlendirildiği söylenebilir.
Türkiye’ye ilişkin “Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi”nin 3 Ekim 2005 tarihinde
Lüksemburg’da yapılan Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından onaylanmasının
ardından, 20 Ekim 2005 ile 13 Ekim 2006 tarihleri arasında (toplamı 35 olan) müzakere
başlıklarının her birisi için ayrı ayrı, tanıtıcı ve ayrıntılı olmak üzere, tarama süreci
gerçekleştirildi. Yeni düzenleme çerçevesinde bu başlıkların her birisi için, Avrupa Birliği
Komisyonu’nun önerileri ve Türk tarafının ilgili konulara ilişkin uyum, Avrupa Birliği
müktesebatını iç hukukuna aktarma ve uygulama performansı çerçevesinde, Bakanlar
Konseyi oybirliği ile karar alması yoluyla açma ve kapama işlemi söz konusu olacaktı.
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Şekil 85: Türkiye’nin AB Serüveni
Bu dönemden itibaren, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinin ve dolayısıyla katılım
müzakerelerinin genel seyrinde bir gevşeme görüldüğü söylenebilir. Bunun nedenleri
konusunda, çeşitli kesimlerce farklı yorumlar yapılmıştır, yapılmaktadır. Yorum olması
açısından bir anlamda kaçınılmaz bir biçimde bu kategoriden bir değerlendirme olarak,
kanımca bu nedenler sıralamasında 1) Avrupa Birliği’nin tutumu, 2) 2004 yılında
referandumda bir bakıma “Brüksel’e hayır” diyen [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm
Kıbrıs’ın temsilcisi olarak Avrupa Birliği’ne üye alınması ve bir bakıma “Brüksel’e evet”
diyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bazı sembolik tutumlar ve övücü sözler dışında
pek fazla bir değişikliğin söz konusu olmaması ve 3) biraz da bu gelişmeler nedeniyle Türkiye
kamuoyunda Avrupa Birliği’ne karşı nispi bir olumsuz bakışın, belirgin eleştirilerin ortaya
çıkmasından söz edilebilir.
1) 2000’li yılların ortalarından itibaren Avrupa Birliği’nin Almanya ve Fransa gibi
önemli ülkelerinde sağ partiler iktidara gelmekteydi. 2005 yılında Almanya’da Başbakan olan
Angela Merkel de 2007 yılında Fransa’da Cumhurbaşkanı olan Nicolas Sarkozy de,
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan üyelik sürecinin olumlu bir şekilde gelişmesi ve de
sonuçlanmasını istemiyorlar ve bu kanılarını açıkça ortaya koyuyorlardı. Gerek bu dönemdeki
genişlemelerin getirdiği bazı sorunlar, gerekse üye ülkelerin topraklarına yönelik olarak
yoğunluğu giderek artan yasa dışı göçlerin etkileri, Avrupa Birliği ülkelerinde aşırı
milliyetçi/ırkçı aşırı sağın güçlenmesini beraberinde getirince, Fransa, Almanya gibi bazı
Avrupa ülkelerindeki sağ siyasetçiler de bu kesimlere oy kaptırmamak için bu gelişmeye
uygun davranmayı gerekli görüyorlardı. Bu bakış açısından bakıldığında, Türkiye ile yakın
ilişkiler içerisinde bulunmak gerekli olmakla beraber, bu ülkeye Avrupa Birliği bünyesinde
yer yoktu. Çünkü, çok açık bir biçimde söylenmemekle beraber, bu kesimlere göre Türkiye
285

kültürü itibarıyla Avrupalı değildi.
2) Yukarıda da belirtildiği gibi, Türkiye, 28 Eyül 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararı
ile Gümrük Birliği’ni örgüte yeni üye olan ülkelere yönelik olarak uygulamaya koyduğunu
açıklamış, bununla birlikte hava ve deniz limanlarını fiilen [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’ne
açmamıştır. Çünkü, birçok yorumcuya göre, bu Bakanlar Kurulu kararının ötesine geçerek
uygulamada da [Güney] Kıbrıs Cumhuriyetini muhatap almak, Türkiye’nin tanıdığı Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını inkar etmek anlamına gelebilirdi. Bu ortamda Avrupa
Birliği, 2004 referandumunda “evet” diyerek işaret ettiği doğrultuda oy kullanan ve “Avrupa
Birliği müktesebatı uygulamalarının dışında kalan alan” olarak adlandırdığı Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin halkına yönelik olarak referandum öncesindeki telkinlerde ortaya
konulan vaatlerin çok uzağında kalmış, yukarıda belirtildiği gibi “bazı sembolik tutumlar ve
övücü sözler” dışında herhangi bir sonuç yaratan ciddi girişimlerde bulunmamış, buna karşılık
örgütün yayınladığı hemen hemen bütün Katılım Ortaklığı Belgesi, İlerleme Raporu
örneklerinde, durumun bu hâle gelmesinde kendisinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi,
bürokratik bir mantıkla davranarak, Türkiye’yi Gümrük Birliği’ne ilişkin yükümlülüklerini
tüm üye ülkelere tam olarak uygulamaya davet etmekle yetinmiştir. İşte bu durum, hem
Avrupa Birliği içerisinde Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini istemeyen Fransa, Almanya gibi
bazı ülkelerin işini kolaylaştırmış, hem genel anlamda Türkiye’de Avrupa Birliği ile
yakınlaşmaya sıcak bakmayan kesimlerin elini güçlendirmiş, hem Türkiye’nin Avrupa Birliği
ile ilişkilerinin adil bir biçimde gelişmesini isteyenlerin de olumlu bakışlarının kaybolmasına
yol açmış, hem de başlangıçta Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem
verdiği gözlenen, bu açıdan Kıbrıs konusunda ağır eleştirilere katlanmak zorunda kalan
Adalet ve Kalkınma Partisi Hükûmeti’nin bile Avrupa Birliği’ne olan güvenini zedelemiştir.
3) Nihayet, bir yandan bütün bu gelişmelerin etkisi diğer yandan da Türkiye’de
iktidarını tahkim etmeye çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Avrupa Birliği’nin
bazı genel taleplerini kendisinin bu yöndeki çıkarları doğrultusunda değerlendirmeye
çalışması nedeniyle, bu iktidara karşı olanların da giderek daha fazla Avrupa Birliği karşıtı
hâle gelmeleri neticesinde, Türkiye kamuoyunda Avrupa Birliği karşıtlığı nispi bir önem
kazanmıştır. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı açısından da benzer bir durum
ortaya çıkmış, referandumda “evet” diyerek Avrupa Birliği’ne yönelik olumlu tutum izleyen
Kuzey Kıbrıs halkı da, bu durumda çoğunlukla bir “aldatılma” duygusu içerisinde olmuş,
referandumda “hayır” diyen Güney Kıbrıs’ın örgüte “bütün Kıbrıs’ın temsilcisi” olarak üye
olması karşısında kendi durumlarında hemen hemen hiçbir değişikliğin olmaması açısından
uğradıkları hayal kırıklığını bir süre sonra yapılan seçimlerde bu örgüte “daha mesafeli
bakan” kadroları iktidara getirerek göstermiştir.
Bu ortamda Avrupa Komisyonu, 29 Kasım 2006 tarihinde Türkiye ile müzakerelerin
devam etmesine yönelik görüşünü açıklarken, 1963 Ankara Anlaşması’nın Ek Protokol
çerçevesinde 10 yeni üyeye eksiksiz bir biçimde uygulanmaması nedeniyle 8 müzakere
başlığının müzakerelere kapatılmasını önermiş ve bu öneri örgüt Bakanlar Kurulu ve 14-15
Aralık 2006 tarihli Brüksel Zirvesi’nde onaylanmıştır. Bu çerçevede Türkiye’ye, 1963 Ankara
Anlaşması’nı 10 yeni üyeye eksiksiz bir biçimde uygulaması için, 2009 yılı sonuna kadar süre
286

tanınmış oluyordu. Bütün bu gelişmeler, bu dönemden itibaren Türkiye’nin katılım sürecine
ilişkin olarak bir durağanlık dönemine girildiğinin habercisiydi. Kaldı ki zaten, 2006 yılı
içerisinde Avrupa Birliği yeni bir genişleme stratejisi oluşturuyor, adı “Batı Balkanlar ve
Türkiye’ye Genişleme” olan bu anlayış çerçevesinde (en kısa ifade ile) giriş şartları ve süreci
zorlaştırılıyordu.
1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği üye sayısı, Bulgaristan ve Romanya’nın
katılımıyla 25 olmuştur. Yine bu yıl içerisinde hazırlanan birlik ile ilgili anayasa oluşturma
çabalarının Fransa ve Hollanda’daki halk oylamalarında reddedilmesi önemli bir olaydı. Yılın
sonunda, reddedilenin yeniden düzenlenmiş bir versiyonu 13 Aralık 2007 Lizbon Antlaşması
çerçevesinde imzalandı. 2008 yılında bu metnin de İrlanda’da reddedilmesiyle yeni bir sorun
ortaya çıkmakla beraber bu defa kriz çabuk giderildi. Ekonomik açıdan da ciddi bir kriz ile
karşı karşıya kalan Avrupa Birliği kendi sorunlarıyla uğraşırken, Türkiye’de de, 2007 genel
seçimleri sonucunda oyunu arttırarak yeniden iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi ile
karşıtları arasında yaşanan cumhurbaşkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılması
davası krizleri, Avrupa Birliği ile zaten durağan bir noktaya gelmiş olan ilişkilerin bu
karakterinin iyice belirginleşmesine sebep olmuştur. Az sayıda yeni müzakereye açılan başlık
söz konusu olsa, bu dönemlerde ortaya çıkan Katılım Ortaklığı Belgesi, İlerleme Raporu,
Ulusal Programı gibi dokümanlar da az çok bu durumu yansıtır niteliktedirler. Aslında 2009
yılında Türkiye’de Avrupa Birliği ile ilişkiler ayrı bir devlet bakanlığının görev alanına
bırakılarak bu bakanlığa “Baş müzakereci” sıfatı da verilen Egemen Bağış getirildi ve
bürokraside de konuya ilişkin bazı idari düzenlemeler yapıldı. Ayrıca 2010 yılında içerisinde
Avrupa Birliği’ne uyumu ilgilendiren bazı başlıklarında bulunduğu bir Anayasa değişikliği
paketi 12 Eylül referandumu yolu ile kabul edildi. Fakat bu gelişmeler de Türkiye - Avrupa
Birliği ilişkilerinde dikkate değer bir canlanmayı yaratmaktan uzak kalmıştır. Ayrıca 20112013 yılları içerisinde ortaya çıkan vize ve kaçak göçmen sorunları ile 2012 yılı Temmuz
ayından itibaren [Güney] Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini
yürütmesi taraflar arasındaki gündemin başlıca maddelerini oluşturmuşlardır.
İlişkilerin bütün bu inişli-çıkışlı, çoğu zaman moral bozucu niteliğine rağmen 2010
yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye kamuoyunun hâlâ (hangi nedenlerle olursa olsun)
oldukça önemli bir kısmı (%69’u) Avrupa Birliği’ne üye olunmasını istediğini söylemektedir.
Bununla birlikte, ülke kamuoyunun bu konuda önemli sayılabilecek bir bölünme içerisinde
olduğu da söylenebilir.25
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Faruk Sönmezoğlu, Son On yıllarda Türk Dış Politikası, Cilt III, İstanbul Der Yayınları, 2016.

287

Şekil 86: 29 Kasım 2015 Brüksel Zirvesi

Şekil 87: 07 Mart 2016 Brüksel Zirvesi
Türkiye’nin müzakere süreci de başından itibaren bazı sıkıntıların ortaya çıkmasına
sahne olmuştur. Müzakerelerin başlaması için Konsey tarafından hazırlanan Müzakere
Çerçeve Belgesi AB ülkelerinin Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin taşıdıkları bütün
tereddütleri içinde barındıran bir belgedir. Müzakere Çerçeve belgesinin ikinci paragrafı
müzakerelerin üyelik hedefine yönelik olduğunu dile getirmekle birlikte müzakerelerin
üyelikle sonuçlanamaması ihtimalinden de bahsetmektedir. Böyle bir ihtimal tüm
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müzakerelerde bulunmasına karşın bu durumun belge içine yansıtılması o dönemde Türkiye
ile müzakerelere başlayacak olan ülkelerin böyle bir ihtimalin varlığını bir seçenek olarak
görmek ve göstermek istemelerinden kaynaklanmaktadır.
Türkiye’nin müzakere sürecine heves kırıcı bir etki ile başlamasına sebep olan başka
bir nokta belgede Türkiye’nin üyeliğini takiben serbest dolaşımı kısıtlayıcı bazı daimi
maddelerin katılım antlaşmasında yer alabileceği ifadesidir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin
AB’ye üyeliğini gerçekleştiren katılım antlaşmasında bazı ülkelerin serbest dolaşımı 7 yıla
varan bir süre ile sınırladıkları görülmektedir. Ancak burada söz konusu olan, muğlak bir
şekilde ifade edilmiş olsa da, daimi önlem maddelerinin olmasıdır ki; Türkiye’nin üye olsa
bile vatandaşlarının bazı temel AB özgürlüklerinden yararlanamaması durumunun yine bir
seçenek olarak üye devletler tarafından belirtilmesi tercih edilmiştir.
Son olarak ise yine Müzakere Çerçeve Belgesinde belirtilen, bir aday ülkenin
üstlenmesi gereken Birlik müktesebatının Birlik kurucu antlaşmaları ile organlarının aldığı
bağlayıcı olan ve olmayan tüm kararları içerdiği ifadesidir. Bu ifade de, belgenin ikinci
paragrafında belirtilen “müzakerelerin üyelikle sonuçlanmayabileceği” ifadesi gibi, malumun
ilanından başka, Türkiye’yi rahatsız edecek bir unsuru içinde barındırmaktadır. Türkiye’nin
olumlu karşılamadığı 18 Haziran 1987 tarihli Avrupa Parlamentosunun Ermeni meselesine
yönelik (bağlayıcı olmayan) kararı Türkiye ile AB arasında siyasi sorun çıkartılmak istenmesi
durumunda en büyük potansiyeli taşıyan konulardan bir tanesidir.
Ayrıca Türkiye ile müzakerelerin açılmasından sonra Almanya’da iktidara gelen CDU
lideri Angela Merkel Türkiye’nin AB üyeliğine parti olarak karşı olduklarını dile getirmiş ve
Türkiye ile müzakereleri önceki Alman hükûmetinin attığı adımlara yönelik “ahde vefa” ilkesi
gereği devam ettirdiklerini dile getirmiştir. Fransa’da cumhurbaşkanlığını kazanan Nicholas
Sarkozy ise Türkiye’nin üyeliğine karşı olduğunu dile getirerek kendi cumhurbaşkanlığı
dönenimde Türkiye’nin tam üyeliğine yönelik başlıkların (ekonomik parasal birlik, serbest
dolaşım, vb.) müzakerelere açılmasını veto etmeye başlamıştır. Bu noktada AB’de liderliği
yürüten Fransa ve Almanya gibi ülkelerin ve, ayrıca müzakere başlıklarının açılması tüm üye
ülkelerin oybirliğini gerektirdiğinden veto yetkisini elinde bulunduran, Kıbrıs Rum kesiminin
AB içerisinde Türkiye’nin üyeliği yönünde bir siyasi iradeyi ortadan kaldırdıkları
söylenebilir.
2009 yılında göreve gelen yeni Komisyon içinde genişleme ve komşuluk genel
müdürlüklerinin birleştirilmesi hem Komisyon gündeminde genişleme konusunun daha az yer
işgal etmesi sonucunu doğurmuştur. Genişleme meselesiyle AB’yi çevreleyen diğer ülkelerle
ilişkilerin içiçe algılanmaya başlanmış, genişleme konusunun önceye nazaran önemi ve
görünürlüğü azalmıştır. Adaylık sürecin 2005 yılından sonra hızını kaybetmesine rağmen ve
Türkiye’nin üyelik hedefine karşıt bir tutum almış olan Alman ve Fransız hükûmetleri ile
Kıbrıs sorununun müzakerelerin fiilen ilerlemesine engel oluşturmasına rağmen Türkiye-AB
ilişkilerinin tek hedef noktası üyelik olarak belirlenmiş ve başka ilişki modelleri üzerine
kurulu alternatifler olası seçenekler olmaktan çıkmış durumdadır. Bu durumun çeşitli
sebepleri vardır: Öncelikle, tam üyelik hedefinden başka öncelikler belirlemek AB-Türkiye
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ilişkilerinin ulaştığı noktadan geri adım atmak olarak nitelendirilmektedir. İkinci olarak,
Türkiye’nin üyelik sürecinde yaptığı reformlar ve pek çok kurumsal ve yasal değişiklikler tam
üyelik hedefi ile ilişkilendirilmiş, Türkiye’nin geleceğine yönelik yatırımlar olarak
sunulmuştur. Üyelik hedefinden vazgeçilmesi olarak nitelenebilecek adımlar Türkiye içinde
de önceki yılların demokratik hak kazanımları olarak değerlendirilen uygulamalardan geri
dönüş olabileceği konusunda kamuoyunda endişeler uyandırabilecektir.
ABD başta olmak üzere 2008 yılında küresel mali piyasalarda yaşanmaya başlayan
kriz, 2011 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’ni ve özellikle de Euro bölgesini derin bir ekonomik
ve siyasal krize sokmuştur. Kendi refah politikalarında devamlılıklarını korumak isteyen Euro
bölgesi ülkelerinin Almanya ve Fransa’nın liderliğinde hazırlanan mali yardım paketleri ile
Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere genelde Akdeniz ülkelerinde yaşanan mali krizi
çözme, bütçe disiplinini sağlama ve kemer sıkma politikaları izlemeye çalıştıkları bir
ortamda, Birliğin Türkiye ile yaşamakta olduğu sorunlarını çözmesi meselesi kesinlikle
öncelikli gündem maddeleri içerisinde yer almamaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
Temmuz-Aralık 2012 döneminde AB dönem başkanlığını üstlenecek olması sonucunda
Türkiye-AB dönem başkanlığı arasındaki ilişkilerin bu dönem için dondurulacağı hükûmet
tarafından ilan edilmiştir. AB’nin diğer organları ile ilişkilerin normal seyrine devam
edeceğinin de ifade edildiği bu açıklamalarda dondurulacak ilişkiler sadece AB dönem
başkanlığı ile yürütülenler de olsa bu altı aylık dönemin Türk dış politikası açısından
sıkıntıların beklendiği bir dönem olacağını tahmin etmek gerekir. Bu süreç içerisinde
yaşanacak veya tetiklenebilecek çeşitli krizlerle AB dönem başkanlığını yürüten Kıbrıs Rum
yönetiminin Türkiye’nin doğrudan dönem başkanlığı ile ilişki kurumasını gerektirecek
durumlar yaratabileceğini veya dönem başkanlığını kullanarak Türkiye ile ilişkileri daha da
gerecek adımların atılmasını sağlamak isteyebileceğini beklemek gerekecektir.
2010-2011 yılında Türkiye ve AB siyaseten birbirlerinden çok uzaklaşmışlardır.
Türkiye adaylığının ilk yıllarında yaptığı üzere dış politika konularında AB’ye yakın bir
tutum izlemekten vazgeçmiştir. Komisyon raporlarına göre Türkiye Ortak Dış ve Güvenlik
Politikası çerçevesinde yayınlanan AB ortak tutum belgelerinin 2007 yılı itibarıyla %98’ine
taraf olurken, 2008 yılında %88’ine, 2009’da %77’sine, 2010 yılında % 74’üne, 2011 yılında
ise sadece %48’ine taraf olmuştur. Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde yaşanan bu sorunlarla
da bağlantılı olmak üzere Türkiye’nin siyaseten Batı’dan uzaklaşmakta olduğu endişesi ABD
başta olmak üzere Batılı çevrelerde son bir kaç yıldır tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye-AB
ilişkilerini canlandırmanın bir yöntemi olarak 2011 yılında yaşanmaya başlayan “Arap
Baharı” bir fırsat olarak düşünülmüş ve Türkiye ve AB ülkelerinin özellikle Ortadoğu’daki
gelişmelere yönelik iş birliğine girmeleri önerilmiştir. Ancak bu önerilerin de bazı sorunlu
yönleri vardır. Öncelikle Türkiye ve AB ilişkilerini dış politikada iş birliğini hedef alarak
canlandırma çabası, dikkatlerin üyelik hedefinden uzaklaşmasına ve imtiyazlı ortaklığa giden
bir siyasi diyalog aşamasına kaydırma tehlikesini barındırmaktadır. Ortadoğu’ya yönelik dış
politika iş birliği AGSP konularını içermemektedir. Hâlbuki AGSP meselesi bugün de
Türkiye-AB ilişkilerinde özellikle Kıbrıs’ın vetosu nedeniyle akut kriz yaşanan alanlardan
birisidir. Dış politikada iş birliği bu sorunu çözmeyecektir. Öte yandan, Avrupa bütünleşme
süreci içerisinde özellikle karar vericiler ve bürokratlar arasındaki dayanışma, danışma ve
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ortak kader duygusu zaman içerisinde birlikte geçirdikleri mesainin bir sonucu olarak
oluşmuştur. 2004 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri genişlemesinin tamamlanması ile
Türkiye’nin artık AB zirve toplantılarına davet edilmediği ve hem devlet ve hükûmet
başkanları hem de dışişleri bakanları arasındaki toplantı sıklığının azalması göz önüne
alındığında dış politikada iş birliği bu azalan ortak mesainin tekrar canlanmasını
sağlayabilecektir. Son zamanlarda Türkiye’nin İran’ın nükleer kapasitesi, İsrail ile ilişkileri,
Libya ve Suriye konularında özellikle de NATO içerisinde ortaya çıkan farklı düşünceleri göz
önüne alınarak; hem Avrupa içinde hem de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan krizler,
böyle sıkıntılı zamanlarda tarafların birbirleri ile paylaşacakları bir geleceğe sahip olmayı
isteyip istemediklerini net bir şekilde ortaya koyacaktır.26
“Türkiye’de 3 Kasım 2002 milletvekili seçimi sonucunda, o zamana kadar siyasetin
başlıca aktörleri olan partiler siyaset sahnesinin çok gerisine itilirken, yeni kurulan Adalet ve
Kalkınma Partisi (AKP) tek başına iktidara gelmiştir. AKP Türkiye’nin AB’yle entegrasyon
sürecine özellikle başlangıçta dört elle sarıldı. AKP Hükûmeti, koalisyon hükûmetinin bir
yere kadar getirdiği uyum etkinliklerini, Aralık 2004’e kadar artırarak sürdürdü. Bunun
yanında, Kıbrıs sorunu da dahil bazı önemli siyaset alanlarında çok dikkat çekici ve AB
tarafından olumlu olarak değerlendirilen girişimlerde bulunmuştur. Aynı dönemde, biri iç
diğeri dış 2 olumlu gelişme oldu: 1 ) 2001 ekonomik krizinin ardından, özellikle bankacılık
alanında Kemal Derviş’in programı çerçevesinde alınan önlemler Türkiye ekonomisine bir
iyileşme ve istikrar getirmiştir. Bu dönemde siyasette de belirli bir istikrar çizgisi
tutturulduğundan, Türkiye’nin AB tarafından üyelik açısından değerlendirilmesinde nispeten
olumlu bir atmosfer doğdu; 2) 11 Eylül terör saldırılarından sonra oluşan atmosferde Avrupa,
Müslüman toplumların Batı ile ilişkilerinde daha olumlu bir yaklaşıma yönelmelerini teşvik
etme ihtiyacını duydu. Bu çerçevede, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir Türkiye’yle
üyelik boyutunda ilişkiye girmek önemliydi. Fakat Avrupa bütünleşmesine yönelik tarihsel
görüş farklılığı bu noktada ön plana çıkmıştır. Bu farklılaşma ya da görüş ayrılığı çok eskilere
dayanıyordu. Bazıları AB’yi dar kapsamlı, kültürel referanslar üzerinden ve sıkı bir birliktelik
olarak görüyordu. Diğerleri ise Birliği; daha kapsayıcı, değerler ve hedefler ile o değerlere
aidiyet ve bağlılık üzerinden ifade edilen kendine özgü bir bütünleşme denemesi olarak
algılıyordu. Türkiye’ye yönelik yaklaşım da bu görüş ayrılığından etkileniyordu: Kimi
politikacıların etkilediği AB kamuoyunun bir bölümü, Türkiye’nin “Avrupalılık” kriterlerine
uyum gösterme yeteneklerini sorgulamak amacıyla her zamankinden daha etkili bir çabaya
girmişlerdir.
AB Brüksel Zirvesinin yapıldığı Aralık 2004’e böyle bir ortamda ulaşılmış ve Zirve ve
toplantısında Türkiye’yle müzakerelerin açılması karan oybirliğiyle benimsenmiştir. Ne var
ki, Aralık 2004’ün hemen sonrasında tuhaf bir paradoks ya da zıt durum ortaya çıkmıştır.
Aralık 2004’e kadar AB süreci, Türkiye’de iktidar bakımından hem bir meşruiyet aracı, hem
de reformlar bakımından bir referans çerçevesi işlevi görmüştü. Ama Aralık 2004 sonrasında
Türkiye’de iktidar kadroları da halk da, Avrupa bütünleşmesine katılma konusunda bir “istek
durgunluğu”na kapıldı. AB’de de yoğun genişleme ve derinleşmenin neden olduğu bir
26
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“yorgunluk” gözlenmeye başlamıştı: Sorunların çözümünde karşılaşılan zorluklar, bir sonraki
genişleme dalgasının zamanlamasını ve kapsamını belirlemede acele edilmemesi gerektiği
tezini güçlendiriyordu. Kendi ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunları yüzünden AB,
Türkiye’nin üyeliğine olumsuz ya da tereddütlü bakan kesimlerin etkilerine daha açık hâle
geldi. AB, Türkiye’ye yönelik koşullu genişleme stratejisini belirlerken bu tereddüdü yansıtan
bir yaklaşımı benimsedi (Koşullu Genişleme Stratejisi)
Bu ortam, 2004 sonundan itibaren Türkiye’de, özellikle de müzakerelerin açıldığı 3
Ekim 2005 sonrasında, AB’ye uyum etkinliklerinin ivmesini ciddi biçimde yitirdiği bir dönem
başlatmıştır. AB’ye katılma konusunda uzunca bir zamandır varlığı gözlenen uzlaşı havası ve
pozitif enerji kaybolmaktaydı.
2000’lerin ilk 10 yılı, Türkiye-AB ilişkilerinde başlangıçtan beri var olan iniş çıkışlı
seyrin değişmediğini göstermiştir. AB’ye katılım müzakereleri, hem Türkiye’den hem
AB’den kaynaklanan sorunlar yüzünden, açıldıktan kısa bir zaman sonra sürekliliğini ve
istikrarını kaybetmiş, üyelik süreci oldukça yavaşlamıştır. Bundan dolayı, Türkiye’de AB’ye
üye olma heyecanı sönmeye yüz tutmuştur. Böyle bir durum, AB tarihinde ilk defa meydana
geliyordu. Türkiye, uzun bir süre girmek için mücadele ettiği AB’ye üyelik için müzakere
tarihi almak bakımından önemli reformları hızla yerine getiriyor, ama üyelik müzakerelerine
başladıktan sonra, AB ile ilişkilerinde frene basıyordu. Bu yavaşlama, başlıca 2 nedene
dayanmaktaydı. Birincisi, Türkiye’de, çeşitli nedenlerle, ülkenin Avrupa ve hatta genel olarak
Batı ile bütünleşmesine kesin biçimde karşı tavır takınanlar vardı. Bu cephe, Türkiye’nin
üyelik sürecinin başlamasının hemen ardından AB üyeliğine karşı adeta bir seferberlik
başlatmış ve kamuoyunu etkilemiştir. İkinci neden, gerek AB’de görevli bazı bürokratların
gerek bazı AB politikacıları ile kanaat önderlerinin, değişik nedenlerle, Türkiye’yi AB içinde
görmeyi kabullenememeleri ve bunu da açık biçimde ifade etmeye başlamalarıydı.
Müzakereler başladıktan sonra sık sık tekrarlanan “ucu açık müzakereler”, “sindirme
kapasitesi” ve “imtiyazlı ortaklık” gibi kavramlar, kamuoyunda AB üyeliğinin
gerçekleşeceğine yönelik güveninin azalmasında önemli rol oynadı. Kıbrıs sorununun
ilişkilerdeki havayı giderek bozması ve büyük ölçüde bu sorun yüzünden müzakere
edilebilecek fasıl sayısının giderek azalması da, olumsuz havayı beslemiştir.
Bu dönemde AB’nin siyasi yetkililerinin bir bölümü, üyelik taahhüdünün teyidinden
ve tüm kriterlerin yerine getirilmesi hâlinde Türkiye’nin üyeliğinin gerçekleşeceği garantisini
güçlü biçimde dile getirmekten kaçınarak, hem kuşkuların çoğalmasına hem de reform
adımlarının atılmasında tereddütler doğmasına yol açmıştır.
Durgunluğun ve olumsuz tavırların nedenlerini her iki taraf için de farklı boyutlarda
değerlendirmek mümkündü:
1) AB’de genişleme yorgunluğu ve genişlemenin yarattığı problemlere tepki;
2) Global ekonomik krizin AB üyesi ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal bünyeleri
üzerinde yaptığı olumsuz etkiler;
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3) AB ülkelerinde son dönemde oluşan siyasi gelişmeler sonucunda iktidara geldikten
sonra, hem Avrupa’daki Türkiye karşıtlığını, hem de Türkiye’deki Avrupa karşıtlığını
besleyecek şekilde davranan, diğer yandan, Türkiye’nin AB’nin paylaştığı ortak değerleri
içselleştiremeyeceğini, dayanışma ve uzlaşı gereklerini üye olsa bile yerine getiremeyeceğini
ileri sürmeye başlayan hükûmetler;
4) Meselenin Türkiye ayağı açısından: Türk dış politikasının daha aktif hâle gelmesi
sonucunda, Türkiye’nin, AB’nin dış politikasıyla bağlı olmaması hâlinde kendi bölgesinde
daha etkili olabileceği düşüncesi. 2000’lerin ilk on yıllık dönemi sona ererken, Müzakere
Çerçeve Belgesinde yer alan ve dönemin genişlemeden sorumlu komiseri Olli Rehn’in de
vurguladığı “Müzakerelerin ucu açıktır ama, sürecin hedefi Türkiye’nin AB’ye katılımıdır”
ifadesi ve bu ifadenin yansıttığı kararlılık, her iki tarafta da unutulmaya yüz tutmuştu.”27
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Şekil 88: Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye – AB müzakerelerinin açılması ve sonrasında yaşanan
gelişmeleri ile ilişkilerde gelinen son nokta analiz edilmiştir. Ayrıca AB Müktesabatı Fasıl
Başlıklarının değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmış ve Türkiye’nin AB müzakerelerinde
geldiği son durum da değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Türkiye için “Tam Üyelik Müzakere Çerçeve Belgesi”nin taslak hâlini ilk
hangi AB organı açıklamıştır?
a)

AB Bakanlar Konseyi

b)

AB Parlamentosu

c)

AB Komisyonu

d)

AB Sayıştayı

e)

AB Adalet Divanı

2)
AB ve özellikle Euro bölgesi esasen hangi tarih itibarıyla ekonomik krize
girmeye başlamıştır?
a)

2008

b)

2010

c)

2011

d)

2013

e)

2015

3)
Haziran 2016 itibarıyla aşağıdaki fasıllardan hangisi Türkiye ile AB arasındaki
müzakerelerde siyasi blokaja tabi olmamıştır?
a)

Enerji

b)

Kamu alımları

c)

Eğitim ve Kültür

d)

Yargı ve Temel Haklar

e)

İşçilerin Serbest Dolaşımı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi Haziran 2016 itibarıyla Türkiye-AB müzakerelerinde
GKRY tarafından bloke edilen fasıllar arasındadır?
a)

Sosyal Politika ve İstihdam

b)

Kurumlar

c)

Kamu alımları

d)

Rekabet Politikası

e)

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

5)

Hangisi AB Müktesebatı fasıl başlıklarından değildir?

a)

Malların Serbest Dolaşımı

b)

İşçilerin Serbest Dolaşımı

c)

Kamu Alımları

d)

Rekabet Politikası

e)

Genişleme

6)
Türkiye’nin AB’ye tam üyelik görüşmeleri nasıl bir seyir izlemektedir,
değerlendirin.
7)

AB Müktesabatı Fasıl Başlıkları nelerdir?

8)
AB’nin Türkiye ile müzakerelerin açılmasına karar vermesinin arkasında yatan
gelişmeleri nelerdir, tartışınız.
9)
izlemiştir?

Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde başından itibaren ne tür bir strateji

10)
Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde gelinen son durum hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Cevaplar
1)c, 2)c, 3)b, 4)e, 5)e.
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14. MÜLTECİ KRİZİ VE AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Mülteci krizi



Mülteci Krizi bağlamında AB-Türkiye İlişkileri



AB-Türkiye mülteci antlaşması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Son dönem yaşanan Suriyeli mülteciler krizinin Türkiye-AB ilişkilerindeki
yansımalarını analiz ediniz.
2)

AB’nin son dönemlerdemülteci konusuna bakış açısını değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mülteci Krizi

Mülteci Krizinin ABTürkiye ilişkilerine
yansımalarının
değerlendirilmesi

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Mülteci Krizi bağlamında
Türkiye ile varılan antlaşma

Mülteci Krizi bağlamında
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Giriş
Bu bölümde Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında patlak veren mülteci krizi ve
sonrasında AB’nin konuya bakışı ele alınıp, Türkiye-AB arasında varılan antlaşma ve çeşitli
değerlendirmeler üzerinde durulacaktır.
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14.1. Mülteci Krizi
2011’den itibaren Suriye’de yaşanan iç savaşı takiben Türkiye’ye yoğun mülteci akını,
kayıtlı olarak 3,1 milyonu aşıp Türkiye’yi dünyanın en büyük mülteci ev sahibi hâline
getirmiştir. 2016’da 126.166 civarında kişi, deniz yoluyla Türkiye’den Yunanistan’a
ulaşmıştır. Bunun %91’i, dünyanın en fazla mülteciye neden olan 10 ülkesinden gelmektedir.
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin %90 kadarı, temel hizmetlere sınırlı erişimle kamp
ortamının dışında kalmaktadır. UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), Suriyeli
mültecilerin yarısından çoğunun çocuk olduğunu ve 400.000 çocuğun okula gidemediğini
tahmin etmektedir. Avrupa Komisyonu, Türkiye’de hem Suriye hem de Irak’taki şiddetten
kaçan savunmasız ve özellikle de kampların dışında yaşayan mültecileri, destekliyor. Avrupa
Komisyonu ve Üye Ülkeleri, Türkiye için 2016 ve 2017’de insani projeler ve kalkınma
projeleri için 3 milyar Euro sağlayacak Mülteci Tesisi’ne fon sağlıyor. 4 Mart’ta Türkiye’ye
yaptıkları yüksek seviye ziyaretleri sırasında Komisyon, Tesis kapsamında, 40 milyon
Euro’su insani destek için olan 95 milyon Euro’luk ilk pakette anlaşıldığını açıklamıştır.

Şekil 89: Göçmenlerin Türkiye Üzerinden Yunanistan Yolculuğu
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Suriye, Irak ve başka uyruklu mülteciler dâhil olmak üzere şu ana kadar 3,1 milyonun
üzerinde mülteci Türkiye’de kayıtlıdır. Komşu ülkelerde şiddetin durmadan yükselmesi
nedeniyle 2016’da Suriye ve Irak’tan Türkiye’ye mülteci akınının ölçeğinin ne olacağı
belirsizdir. Ayrıca, 2015’te deniz yoluyla 850.000’den fazla kişinin Türkiye’den Yunanistan’a
geçtiği kaydedilmiştir. Çoğunluğu Suriyeli olmak üzere, bunların 100.000’den fazlası
2016’nın yalnızca ilk iki ayında yeni gelmiştir. Şu an Türkiye Hükûmeti sağlık, eğitim, gıda
güvenliği ve sosyal ve sağlanan diğer hizmetler hususunda süregiden masraflarla 25 kampta
280.000 mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Hükûmet, krizin başlangıcından beri 7 milyar
Euro’nun üstünde harcama yaptıklarını tahmin etmektedir. Hükûmetin muazzam çabalarına,
yerel makamların ve ev sahibi toplulukların cömertliğine rağmen, kampların dışında şehirde
veya kırsal alanda yaşayan Suriyeli mültecilerin %90’ının çoğu genellikle bilinmez
durumdadır ve oldukça zorlayıcı koşullar altında hayatta kalmaktadır. Bilgiye, kayda ve
eğitim ve sağlık hizmetleri dâhil olmak üzere kamu hizmetlerine erişim ciddi bir şekilde
sınırlıdır. Kampların dışındaki birçok mülteci, zaten tükenmiş kaynaklarında genellikle büyük
bir yüke neden olan kiralarla kötü koşullarda yaşamaktadır. Hem mültecilerin varlığının hem
de Suriye ve Irak’ta devam etmekte olan çatışmanın sosyoekonomik ve politik etkisi, ülke
çapında mülteci barındıran bölgelerde toplumlar arası gerginliğe yol açmış ve göçmenlerin ve
mültecilerin hareketinin AB sınırlarına doğru artmasına neden olmuştur.

Şekil 90: Türkiye Kıyılarında Mülteci Çocuk
Krizin başlangıcından beri Suriye Krizi’ne yönelik AB tarafından Türkiye’ye sağlanan
insani yardım ve uzun vadeli destek dâhil olmak üzere toplam fon 445 milyon Euro’nun
üstündedir. Bu miktarın 111 milyon Euro’su insani fondur. AB, Türkiye’deki Suriyeli ve
diğer mültecilere ve ev sahibi topluluklara verimli ve tamamlayıcı destek sağlama amacıyla
projeler için 3 milyar Euro ile birlikte Türkiye için Mülteci Tesisi’ni başlatmıştır. AB’nin 4
Mart’ta Türkiye’ye yaptığı yüksek seviyeli ziyaret sırasında, Tesis kapsamında 95 milyon
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Euro’luk ilk paketin devreye sokulduğu duyurulmuştur. 55 milyon Euro, Türkiye’deki
Suriyeli okul çocuklarının acil ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi ve resmî eğitime erişim sağlanması
için komşu fonu şeklinde gelmektedir. Geriye kalan 40 milyon Euro insani yardım içindir ve
WFP (Dünya Gıda Programı) ve Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma
departmanı arasında tek bir ülkede uygulanmak üzere tesis edilen şimdiye kadarki en büyük
sözleşmedir. Bu insani destek, kampların dışında yaşayan 585.000 Suriyeli mülteciye ve
mülteci kamplarında yaşayan 150.000 Suriyeli mülteciye, belirlenen dükkanlarda gıda
karşılığı kullanılabilecek e-kartlar sağlayacaktır. WFP, desteğin verimli bir şekilde
sunulabilmesi için Türk Kızılay’ı ile yakından çalışacaktır.

Şekil 91: Macaristan’ın mültecilere sınırlarını kapatması
Krizin ilk zamanlarında Komisyon tarafından tahsis edilen insani kaynakların çoğu,
kamplardaki mültecilere destek olurken 2014’ten beri destek, ağırlıklı olarak Türkiye’nin
güneydoğusu olmak üzere mülteci kamplarında yaşamayan mültecilere öncelikli olarak
yoğunlaşmıştır. Avrupa Komisyonu, mülteciler arasında en savunmasız olanların acil insani
ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye makamlarıyla, BM ajanslarıyla ve diğer insani
yetkililerle yakından çalışmaktadır: Sağlık sektörü: Özellikle savaş yaralıları için fiziksel
rehabilitasyon/operasyon sonrası bakımı ve öncelikli olarak ciddi şekilde hizmet alamayan
bölgelerin sağlık hizmetleri. Komisyon, Dünya Sağlık Örgütü’nün ortaklığıyla Türk sağlık
sistemine Arapça konuşan kalifiye Suriyeli doktorların eğitimini ve entegrasyonunu
desteklemektedir. Şimdiye kadar bu sektöre AB insani fonunun %10’dan fazlası katkıda
bulunmuştur. Kâğıt veya elektronik fişler: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin,
Diyarbakır ve Batman ilçeleri genelinde en savunmasız mülteci ailelerin temel gıda ve gıda
dışı maddeleri satın almalarını sağlar. Bu gibi desteklere AB insani fonlarının %45’ten fazlası
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tahsis edilmiştir. Kışa hazırlanma dâhil olmak üzere acil ev gereçleri yardımı: Özellikle yeni
gelenler ve diğer savunmasız gruplar da kilit destek alanları olup AB insani fonlarının
%33’ten fazlasını oluşturmaktadır. Eğitim: Birçok Suriyeli çocuk, son yıllarda hiçbir eğitim
almamıştır ve kayıp bir nesil olma riskini taşımaktadır. AB Barış Çocukları girişimi
aracılığıyla, UNICEF ve INGO’lar (Uluslararası Sivil Organizasyonlar), Komisyon’un acil
durum fonlarında eğitime tahsis edilmiş ve 7000 civarında Suriyeli çocuğun kaliteli eğitime
erişimi sağlanmıştır. Ayrıca, programlara psikososyal destek, sosyal kaynaşma faaliyetleri,
350 civarında öğretmene teşvik ödemeleri, okulların tadilatı ve de okullardan uzakta yaşayan
çocukların ulaşımı dâhildir.28

Şekil 92: Mülteci krizi

14.2. Mülteci Krizinde Türkiye ve AB Arasındaki Müzakereler
AB’nin, Türkiye ile Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya gelmelerini engellemeye matuf
ilk kapsamlı toplantısı aslında 26 Haziran 2014’te gerçekleşmişti. Bu buluşmada AB,
Türkiye’den “Madem bu kadar Suriyeliyi aldınız, bunların bize gelmesine izin vermeyin,
Türkiye’de kalmaları için adımlar atın” anlamına gelen bir talepte bulunarak, karşılık olarak
maddi destekte bulunma taahhüdü verdi. Aynı dönemde AB Komisyonu yetkililerinin, Türk
yetkililere, Suriyelilerin Türkiye’de entegre edilmelerinin sağlanması koşuluyla ekonomik
yardım yapılacağı ve vize serbestliği konusunda adım atılabileceğini bildirdikleri bir mektup
basına yansıdı. AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi imzalı bu mektuba
göre AB ülkelerinin Türkiye’den beklentileri “Suriyelilerin kayıt altına alınması, korunma ve
“Türkiye: Mülteci Krizi”, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma, ECHO TANITIM BELGESİ,
Mart 2016, Delegation of the European Commission to Turkey, avrupa.info.tr
28

308

sosyal hizmet haklarının sağlanması, Suriyelilerin kaldıkları yerel yerleşim bölgelerine
entegre edilerek devamlı yerleşimlerinin sağlanması (ev sağlanması, Türkçe dil öğrenimi,
mesleki eğitim vb.” şeklinde sıralandı. Bir AB yetkilisi de AB ülkelerinin varmak istedikleri
noktayı “Doğaldır ki, bu kişiler Türkiye’de belli haklara kavuşurlarsa bizi de etkileyebilecek
olan ‘ikinci kez yer değiştirme aşaması’na gelmezler” şeklinde özetledi. Aradan geçen zaman
içinde AB ülkeleri, sorunu kendi içlerinde çözüp adeta Türkiye’ye çok fazla “taviz” vermeden
bir sonuca ulaşmaya gayret ettiler. Fakat mülteci krizi başladığından beri almış oldukları çok
sayıda tedbire rağmen istenilen sonuca bir türlü ulaşamadılar. Buna göre AB, kota
uygulamasına geçerek Avrupa’ya gelen mültecileri ülkelere bölüştürdü. Paralel önlem olarak
Akdeniz’deki insan tacirlerinin mültecilerin Avrupa’ya nakillerini önlemeye yönelik sıkı
tedbirler aldı. Ayrıca Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı Balkan ülkelerine “güvenli ülke”
statüsü verilme çabalarına hız verdi. Son olarak da “hotspots” olarak adlandırılan çok sayıda
sığınmacı kayıt merkezi oluşturma kararı aldı. Mülteci sorununda böyle bir zemin üzerine
oturan Türkiye ile AB ilişkileri, iki taraf yetkilileri arasındaki görüşmelerde herhangi bir
ilerleme sağlanamadan seyrederken, yaz aylarıyla birlikte şartların da değişmesi sonucu
hareketlendi. Alınan tüm bu tedbirlerin yeterli olamayacağı anlaşıldığından, bir strateji
değişikliğine gidilmesi zarureti ortaya çıktı ve en önemli hedef olarak mültecilerin, AB’den
mümkün olduğunca uzak tutulması planlandı. Bu da Türkiye’nin oynayacağı rolün değerini
belirginleştirdi. Bundan dolayı son dönemde aralarında Avrupa Konseyi Başkanı Donald
Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonu Başkan
Yardımcısı Frans Timmermans, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi
Dimitris Avramopulos ile Komisyonun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn,
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve son olarak Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in de yer aldığı üst düzey isimler Türkiye’yi ziyaret etti. Bu ziyaretlere karşılık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’e giderek, Parlamento Başkanı Martin Schulz, Avrupa
Konseyi Başkanı Tusk ve Komisyon Başkanı Juncker ile bir araya gelirken Başbakan Ahmet
Davutoğlu da BM Genel Kurulu’nun 70. dönem toplantılarında AB yetkilileri ile görüştü.
Görüşme trafiği devam ederken mülteci sorunuyla ilgili olarak AB Komisyonu’nun Türkiye
ile hazırlamış olduklarını iddia ettikleri bir metin Avrupa basınında kendine yer bulunca, Türk
dışişleri yetkilileri söz konusu iddiaları yalanlayarak, Komisyon’un bahse konu olan metni tek
taraflı hazırlamış olduğunu, metnin üzerinde henüz bir mutabakat sağlanmadığını ifade ettiler.
Yine de dışişleri yetkilileri, ortak bir çalışma gurubu oluşturulduğunu ve taslak metin
üzerinde çalışılarak ortak eylem planının hazırlanmaya çalışıldığını onayladılar.
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Şekil 93: Sınırda mülteciler
Taslak metin kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Türkiye’den, başta Almanya olmak üzere
AB ülkelerinin talepleri, insan kaçakçılığı şebekelerinin çökertilmesi için çaba göstermek ve
Lübnan ve Ürdün’den gelen Suriyeli mültecilerin bu ülkelerde kalmaya ikna edilmesi
konusunda yardımcı olmanın dışında aşağıdaki ana başlıklar altında toplanabilir:
• Türkiye, Yunanistan ile birlikte Frontex desteğini de alarak Yunanistan’la olan deniz
sınırlarında güvenliği sağlasın,
• Türkiye geri kabul anlaşmasını uygulamaya başlasın,
• Türkiye’de “Hotspot” olarak adlandırılan, sığınmacıların başvurularının yapılıp
kimlik bilgilerinin kaydedileceği merkezler kurulsun. Böylece kimin gerçekten mülteci
olduğunu kiminse bu tanıma girmediğini kararlaştırmak, bu kişiler Avrupa’ya ulaşmadan
mümkün olsun.
Avrupalı siyasetçiler Suriyeli veya Iraklı mültecilerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya
geç- memesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yukarıda sözü edilen katkılara karşılık Türkiye,
Avrupalı müttefiklerinden sığınmacılar için kullanılmak üzere daha fazla ekonomik yardım ve
Suriyeli sığınmacıların ülkelerini terk etmelerine gerek kalmadan her türlü ihtiyaçlarının
karşılanacağı kuzey Suriye’de kurulacak bir “Güvenli Bölge” planına destek istedi.
Türkiye’nin AB’den taleplerini maddeler hâlinde şu şekilde sıralayabiliriz:
• AB Üyelik Süreci yeniden canlandırılsın,
• Türkiye’ye misafir ettiği Suriyelilerin masrafları için ekonomik destek verilsin,
• Türk vatandaşlarına vize serbestisi uygulansın,
• Suriye’de oluşturulması istenilen “güvenli bölge” planına destek verilsin.

310

BM Genel Kurulu’nun 70. dönem toplantılarından sonra ülkeye dönen Başbakan
Ahmet Davutoğlu, mülteci sorunu hakkında AB yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerle alakalı
basın açıklamasında her ne kadar Avrupa devletlerinin, Suriye içinde sığınmacılar için
güvenli bölge oluşturulması yolundaki Türkiye tezine yaklaşmış ve hatta Fransa örneğinde
olduğu üzere tamamen bu tezi destekler bir pozisyona gelmiş olsalar da, adeta bunun bir
diyeti olarak, daha önceleri Türkiye’ye yapmış oldukları 1 milyar Euroluk destek vaatlerini
sulandırmış olduklarını belirtti. AB devletleri, bahse konu olan bu yardımı yapmaktan
vazgeçmiş değiller; lakin 1 milyar Euroyu Suriye’ye komşu olan tüm ülkelere dağıtmayı
düşündüklerini ifade ettiler. Avrupalılar bununla da kalmayıp mültecilerin Türkiye’de
kalmalarının sağlanmasını istediler. Son olarak AB devletlerinin, Türkiye’nin AB üyeliğine
hazırlanması amacıyla oluşturulan bir fonun Suriyeli sığınmacılar için kullanılması önerisini
getirmeleri Türkiye tarafından Başbakan Davutoğlu’nun ifadesi ile “çok vahim bir durum”un
göstergesi olarak değerlendirildi.

Şekil 94: Mülteci gemisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4-6 Ekim 2015 tarihinde Brüksel’de yapmış olduğu
görüşmelerde Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, “AB’nin Türkiye ile Suriye’nin
kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’ oluşturma konusu hakkında görüşmeye hazır olduğunu” açıkladı.
15 Ekim 2015’te AB liderleri mülteci sorununu görüşmek ve Türkiye’nin kendilerine destek
olmasını sağlayacak teklifleri değerlendirmek üzere bir zirve gerçekleştirdiler. Avrupa
ülkelerinin, mültecilerin Avrupa’ya ulaşmadan durdurulması hedefine ulaşmada kullanmak
istedikleri önemli bir enstrüman olan “güvenli çıkarılacak ülke statüsü” de zirvede gündeme
geldi ve Almanya Başbakanı Merkel’e göre AB Komisyonu, bu statüde görülmeyen tek aday
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ülke olarak Türkiye’nin durumunu değiştirme fikrini destekleme kararı aldı. Buna göre eğer
bir sığınmacı AB tarafından güvenli olarak tanımlanan bir ülkeden bir AB ülkesine geliyorsa
o takdirde bu ülkeye iade edilmesinde bir sorun yoktur. İltica başvurusunun bu “güvenli
ülke”de de yapılabileceğinden hareket eden bu yaklaşım, her şeyden önce AB ülkelerinin
ortak bir standart belirleyerek “Güvenli ülke” tanımı yapamamış olmalarından ve BM
Cenevre Sözleşmesi’nde de böyle bir tanımlamanın mevcut olmamasından ötürü
eleştirilmektedir. Buna rağmen AB ülkeleri, Türkiye’ye de “güvenli ülke” statüsü vermeyi
planlamaktadırlar. AB liderleri zirvesinde, Türkiye’nin uzun bir süredir savunduğu Suriye’nin
kuzeyinde bir “güvenli bölge” oluşturulması tezi ile vize kolaylığı, ekonomik destek gibi
diğer öneriler de gündeme geldi ve Merkel’in, üç gün sonraki Türkiye ziyaretinde AB adına
Türkiye’ye ne gibi tekliflerle gideceğinin netleştirilmesine çalışıldı. 18 Ekim 2015 tarihinde
Türkiye’ye gelen Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile
görüşmeler yapmıştır. Görüşmelerde ana gündem maddesi beklendiği gibi Suriyeli
mültecilerin Avrupa’ya ulaşmalarının engellenmesi ve Türkiye’de tutulmalarının sağlanması
oldu. Merkel görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’ye ekonomik desteğin
yanı sıra, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin canlandırılması gerektiğini belirterek yeni fasıllar
açılabileceği ve Türk vatandaşlarına vize kolaylığı olanağının sağlanabileceğini de söyledi.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta Merkel’in ve AB yetkililerinin ısrarla vize
muafiyetinden ziyade vize kolaylığından söz etmeleridir. Bütün bu görüşme ve önerilere
rağmen taraflar arasında somut olarak bir ilerleme sağlanamadı. 1 Kasım seçiminin de araya
girmesiyle bir bekle-gör politikası takip ettiği izlenimi veren AB, seçimden güçlü bir AK Parti
yönetiminin çıktığını görünce Türkiye ile tekrar bir zirve yapmak için hazırlıklara başladı. 29
Kasım’da Brüksel’de gerçekleştirilen zirvede Türkiye’nin AB üyelik süreci, yeni fasılların
açılması, vize muafiyeti ve geri kabul anlaşması gibi konularda taraflar bir anlaşmaya
vardıklarını açıkladılar.
Zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada aşağıda belirtilen hususlara yer verilmiştir;
• Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde 17’nci fasıl olan ekonomik ve parasal
politikanın 14 Aralık’ta açılacağı açıklanmıştır. Bu bağlamda 2016’nın ilk çeyreğinde
açılacak olan yeni fasılların belirleneceği de kayıt altına alınmıştır. AB Bakanı Volkan
Bozkır’ın yaptığı bir açıklamaya göre 2016 yılı içerisinde 5 yeni başlığın müzakereye
açılması planlanmaktadır.
• Taraflar arasındaki diyaloğu sıklaştırmak ve daha yapısal hâle getirmek adına yılda
iki defa AB-Türkiye zirvesi düzenlenmesi, 2016 yılının ilk çeyreğinde Yüksek Düzeyli
Ekonomik Diyalog Mekanizması’nın başlatılması ve yine 2016 yılının ilk çeyreğinde Yüksek
Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısının ikincisinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
• AB Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için “başlangıç olarak” 3 milyar Euro mali
destek sağlamayı taahhüt etmiştir. Bu bağlamda AB mülteci meselesinde Türkiye ile AB
arasındaki yük paylaşımının önemine dikkat çekerek üye ülkelerin ve AB’nin mültecilere
yönelik uyguladığı yeniden yerleştirme programlarına vurgu yapmıştır. Bu bağlamda Alman
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basınında çıkan bazı haberlere göre AB üyesi devletler Türkiye’de bulunan 400.000
civarındaki Suriyeli mülteciyi doğrudan kabul etmeyi planlamaktadırlar.
• AB ve Türkiye, vize muafiyeti ile ilgili atılacak adımları hızlandırma konusunda
anlaştıklarını açıkladılar. Buna göre AB Komisyonu 2016 Mart ayında vize muafiyeti
konusundaki ikinci raporunu yayımlayacaktır. Bunun karşılığında AB-Türkiye arasında
imzalanan Geri Kabul Anlaşması Haziran 2016’dan itibaren Türkiye tarafından uygulanmaya
başlayacak. AB Komisyonu’nun üçüncü raporunu sonbaharda yayımlayacağı ve vize
muafiyeti ile ilgili şartların yerine getirildiğinin tespit edilmesi durumunda, Ekim 2016
tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti uygulamasının başlaması
planlanmaktadır.
• Açıklama metninin sonunda taraflar üzerinde anlaşılan hususlarda atılacak olan
adımların eş zamanlı olacağını ve yakından takip edileceğini vurgulamışlardır.
Zirvede alınan kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sürecin başladığına işaret
etmektedir. Her şeyden önce 11 yıl aradan sonra ilk defa böyle bir zirvenin yapılmış olması
bile bu zirveyi ilişkilerde bir dönüm noktası olarak nitelendirmek için yeterlidir. Zirvede
alınan kararlar arasında 2016 yılından itibaren yılda iki defa AB-Türkiye zirvesi
düzenlenmesi, 2016 yılının ilk çeyreğinde Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog
Mekanizması’nın başlatılması ve Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısının ikincisinin
tertip edilmesi gibi kararların bulunması, ikili ilişkilerin mülteci meselesini aşan bir şekilde
geliştirilmesine yönelik her iki tarafta da güçlü bir irade olduğuna işaret etmektedir. Bunlara
ilaveten 14 Aralık tarihinde 17. faslın açılmış olması ve 2016 yılının ilk çeyreğinde ilave bazı
fasılların açılmasına yönelik gerekli hazırlıkların tamamlanacağının taahhüt edilmesi Türkiye
ile AB arasında uzunca bir süredir donmuş olan müzakere sürecinde de ciddi bir hareketlenme
olacağına işaret etmektedir.
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Şekil 95: Türkiye’nin Bulgaristan sınırında mülteciler
AB ve Almanya, Türkiye’den birçok talepte bulunurken uzunca bir süre vize muafiyeti
konusunda açık bir tutum takınmamıştır. Merkel ve AB yetkilileri açıklamalarında vize
muafiyetinden ziyade Türk vatandaşlarına yönelik vize kolaylığından söz ettiler. Neticede
gelinen noktada 29 Kasım’daki zirvede mülteci meselesinin aciliyetinden dolayı hem AB hem
de Almanya Türk vatandaşlarına 2016 Ekim ayından itibaren vize muafiyeti verilmesini
taahhüt etmiş oldular. Burada özellikle vize muafiyeti konusunda verilen sözlerin yerine
getirilmesinin Türkiye’nin kırmızı çizgisi olduğunu ifade etmek gerekir. AB’nin Türkiye’nin
gerçekleştireceği düzenlemeler sonrasında 2016 Ekim ayından itibaren uygulamaya söz
verdiği Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını sulandırmaya yönelik
adımlar atmasının iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden 29 Kasım öncesi duruma döndürme
riski bulunmaktadır. Burada her şeyden önce hatırda tutulması gereken temel mesele, Türk
vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması konusunda AB’nin önde gelen ülkelerinin
belirleyici olacağıdır. AB’nin Türkiye’ye, konuyla ilgili yapmış olduğu teklifin inandırıcı
olması için Brüksel’in yanı sıra Berlin ve Paris’in de devreye girmesi gerekmektedir. Bu iki
ülkede iktidarda bulunan partilerin Türkiye’nin AB’ye üyeliği ve Türk vatandaşlarına vize
muafiyeti sağlanması konusunda isteksiz davrandıkları ortadadır. Burada özellikle
Türkiye’nin AB üyeliğinin ve vizesiz dolaşım hakkının Türkiye’den AB’ye büyük bir göçü
tetikleyeceği argümanını ve korkusunu kullanarak karşı çıkan muhafazakâr sağ partilerin
önümüzdeki dönemde parti tabanlarına bu yeni durumu kabul ettirme becerisi gösterip
gösteremeyecekleri de önemli olacaktır. Her ne olursa olsun Türkiye’nin kendisine verilen
sözler tutulmadığı takdirde geri kabul anlaşması dâhil olmak üzere verdiği taahhütleri yerine
getirmek konusunda çok istekli olmayacağı açıktır.
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Mülteci krizi süresince AB’nin ve Almanya’nın verdiği tepkiler, bu aktörlerin
Türkiye’yi uzun vadede AB üyesi olacak stratejik bir ortak olarak görmekten ziyade, taktik iş
birliği yapılacak bölgesel bir güç olarak görme eğiliminde olduğuna işaret etmektedir.
Türkiye’nin üyeliğini peşinen reddederek imtiyazlı ortaklık öneren ve Türkiye’yi küstüren bu
tarz politikaların AB’nin istikrarı ve güvenliği açısından uzun vadeli olmaktan ziyade günü
kurtarmaya yönelik bir tutum olduğu açıktır. Yaşanan son mülteci krizi birçok Avrupalı lidere
ama özellikle de Şansölye Merkel’e böyle bir politikanın sürdürülebilir olmadığını ve
Türkiye’nin AB’nin geleceği açısından ne kadar hayati öneme haiz bir aktör olduğunu açıkça
göstermiştir. Gelinen noktada mülteci krizini aşmak için Türkiye’nin önemini anlamış olan
AB’nin ve onun motor gücü Almanya’nın Türkiye ile ilişkileri yeniden geliştirmek istediği
açıkça ortadadır. Buna rağmen yeni durumun ilişkilerde bir paradigma değişikliğine mi işaret
ettiğini yoksa taktiksel bir manevradan mı ibaret olduğunu AB’nin Türkiye’ye verdiği sözleri
yerine getirirken ne kadar ciddi davranacağı gösterecektir.29

Şekil 96: Vize serbestisi diyaloğu mutabakat metni ve geri kabul antlaşması

Enes Bayraklı, Kazım Keskin, “Türkiye, Almanya ve AB Üçgeninde Mülteci Krizi”, SETA Analiz,
Kasım2015, Sayı: 143.
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14.3. AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının Maddeleri Nelerdir?
20 Mart 2016 tarihi itibarıyla Türkiye’den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz
göçmenler Türkiye’ye iade edilecek. İade işlemi, AB hukukuna ve uluslararası hukuka tam
olarak uygun şekilde gerçekleştirilecek; hiçbir surette toplu sınır dışı etme işlemi olmayacak.
Korunmaya muhtaç gruplara yönelik BM Kriterleri dikkate alınmak suretiyle, Yunan
adalarından Türkiye’ye iade edilen her bir Suriyeli için, Türkiye’den bir diğer Suriyeli AB’ye
yerleştirilecek. BMMYK’nın yanı sıra Komisyonun, AB ajanslarının ve diğer üye devletlerin
desteği ile geri dönüşlerin başladığı ilk günden itibaren bu ilkenin uygulanmasının
sağlanmasına yönelik bir mekanizma tesis edilecek. Daha önce düzensiz bir şekilde AB’ye
girmemiş ya da girmeye teşebbüs etmemiş göçmenlere öncelik verilecek.
Türkiye, Türkiye’den AB’ye yasadışı göçe yönelik yeni deniz ve kara güzergâhlarını
önlemek için gerekli her türlü tedbiri alacak ve bu amaç doğrultusunda AB’nin yanı sıra
komşu devletlerle de iş birliği yapacak.
Türkiye ve AB arasındaki düzensiz geçişler sona erdiğinde ya da en azından büyük
ölçüde ve sürdürülebilir şekilde azaltıldığında Gönüllü İnsani Kabul Planı uygulamaya
koyulacak. AB üye devletleri bu plana gönüllülük esasında katkıda bulunacak.
Tüm beklentilerin karşılanması kaydıyla, en geç Haziran 2016 sonuna kadar Türk
vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerinin kaldırılması amacıyla, Vize Serbestisi Yol
Haritasının katılan tüm üye devletler bakımından yerine getirilmesine hız verilecek.
AB, Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde, Türkiye için Sığınmacı Mali İmkânı
kapsamında başlangıç olarak tahsis edilen 3 milyar Euro’nun ödenmesini hızlandıracak ve
Mart ayı sonundan önce, Türkiye’nin sağlayacağı hızlı bildirimler ile tespit edilecek geçici
koruma altındaki kişilere yönelik daha çok sayıda projenin finansmanını sağlayacak.
AB ve AB’ye üye devletler, özellikle Türkiye sınırına yakın belirli alanlarda Suriye
içindeki insani koşulların iyileştirilmesine yönelik olarak ve yerel nüfusun ve mültecilerin
daha güvenli olacak alanlarda yaşamasını sağlamak üzere Türkiye ile her türlü ortak çabayı
gösterecek.
Tabi anlaşmayla ilgili eleştiriler de yok değil. Birleşmiş Milletler yardım daireleri,
AB-Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının binlerce Suriyeli ve Iraklının haklarını garanti
altına almadığını söylüyor.
Anlaşmaya göre AB, geri çevrilen Suriyeli mülteci sayısı kadar Türkiye’den kayıtlı
Suriyeliyi kabul edecek. Sayı 72 bini aştığında anlaşma askıya alınacak. AB’nin kabul
edeceği Suriyeliler arasında, daha önce yasa dışı yollardan sınırı geçmeye teşebbüs etmemiş
olanlara öncelik tanınacak.30

30

http://tr.euronews.com/2016/03/24/ab-turkiye-multeci-krizi-anlasmasi-yururlukte
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Şekil 97: 19/03/2016’da AB ve Türkiye mülteci krizine yönelik anlaşmaya vardı.
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Şekil 98: Avrupa’da Mülteci Krizi
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında patlak veren mülteci krizi ve
sonrasında AB’nin konuya bakışı ele alınıp, Türkiye-AB arasında varılan antlaşma ve çeşitli
değerlendirmeler üzerinde durulmuştur. AB’nin mülteci krizine yaklaşımı ve bu bağlamda
Türkiye’den beklentileri ile sorunun çözümünde Türkiye’ye sunduğu teklifler ele alınıp,
konunun son dönem Türkiye-AB ilişkilerine yansımaları değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Türkiye’de şuana kadar yaklaşık kaç milyon mülteci kayıt altına alınmıştır?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

6

e)

8

2)
Krizin başlangıcından beri Suriye Krizi’ne yönelik AB tarafından Türkiye’ye
sağlanan insani yardım ve uzun vadeli destek dâhil olmak üzere toplam fon yaklaşık milyon
Euro’dur?
a)

150

b)

250

c)

300

d)

450

e)

850

3)
AB’nin, Türkiye ile Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya gelmelerini engellemeye
matuf ilk kapsamlı toplantısı ne zaman gerçekleşmiştir?
a)

2010

b)

2011

c)

2012

d)

2014

e)

2015
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4)
AB ile Türkiye arasında vize muafiyeti konusunda resmî adımların atılması
hangi yıl için planlanmıştır?
a)

2013

b)

2014

c)

2015

d)

2016

e)

2017

5)
AB liderleri mülteci sorununu görüşmek ve Türkiye’nin kendilerine destek
olmasını sağlayacak teklifleri değerlendirmek üzere hangi yıl bir zirve gerçekleştirmişlerdir?
a)

2011

b)

2012

c)

2013

d)

2014

e)

2015

6)

Suriye’de iç savaşın ardından yaşanan mülteci krizini değerlendiriniz.

7)
nelerdir?
8)

Avrupa Birliğinin kurumsal olarak mülteci sorununa getirdiği çözümler
Avrupa ülkeleri tek tek mülteci krizine nasıl yaklaşmaktadırlar?

9)
Sizce, mülteci krizi Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir boyut katmış mıdır veya
ilerleme yaratmış mıdır?
10)
tartışınız.

AB ile Türkiye arasında varılan Mülteci Antlaşmasını genel hatlarıyla

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)d, 5)e
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