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

ÖNSÖZ
Bu derste, öğrencilere, öncelikle Avrupa Birliği (AB) hakkında genel bir bilgi verilecek,
tarihsel süreç içerisinde Birliğin nasıl bir yapılanmaya sahip olduğu, ayrıca kuruluş süreci
hakkında bilgi verilecek, ardından kurumsal yapılanması ve kurucu anlaşmaları hakkında
detaylı bilgi verilerek, Birliğin bürokratik ve idari yapılanması özetlenmeye çalışılacaktır.
AB’nin kurumsal ve idari yapısı analiz edildikten sonra AB’deki işleyişin nasıl olduğu,
karar alma mekanizmaları, ekonomik ve siyasi yapılanması hakkında bilgi verilecektir.
Dersin içeriğinde ayrıca, AB-Türkiye ilişkileri de, -belli kırılma noktaları ve belli
dönüm noktaları gözönünde bulundurularak- özetlenmeye çalışılacaktır.
2000 sonrası yaşanan gelişmeler, hem Türkiye-AB ilişkileri açısından, hem uluslararası
ilişkilerde AB’nin izlediği politikalar ve stratejiler açısından hem de uluslararası siyasi ve
ekonomik ilişkilerdeki AB’nin konumu ve tutumu açısından son derece önemlidir. Bu nedenle,
2000 sonrası süreç hakkında bilgi verilecek ve bu gelişmeler, dersin son haftalarının ağırlıklı
konularını oluşturacaktır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
AB Hakkında Genel Bilgi
AB Tarihçesi
Kuruluş Süreci
Kurucu Anlaşmalar
Kurucu Anlaşmalara Değişiklik Getiren Anlaşmalar
Genişleme Süreci Hakkında Kısa Bilgi
Avrupa Tek Senedi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- AKÇT ‘nin açılımı nedir?
2- AKÇT hangi tarihte kurulmuştur?
3- Topluluğun kurucu ülkeleri hangileridit?
4- Paris ve Roma Antlaşmaları’nın yapıldığı tarihler nelerdir?
5- Avrupa Tek Senedi hakkında bilgi veriniz.
6- 1981 yılında üye olan ülke hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

bilgi

Kazanım

AB tarihçesi

Birliğin
tarihçesi
hakkında bilgi sahibi olur

Avrupa Tek Senedi

Konu hakkında bilgi
sahibi olur

AKÇT

Konu hakkında bilgi
sahibi olur

hakkında

Kurucu ülkeler ve
Konu hakkında bilgi
anlaşmalar
sahibi olur

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders ile ilgili farklı
kaynakların incelenmesi
durumunda, derste elde
edilen
kazanımlar
pekiştirilebilir
Ders ile ilgili farklı
kaynakların incelenmesi
durumunda, derste elde
edilen
kazanımlar
pekiştirilebilir
Ders ile ilgili farklı
kaynakların incelenmesi
durumunda, derste elde
edilen
kazanımlar
pekiştirilebilir
Ders ile ilgili farklı
kaynakların incelenmesi
durumunda, derste elde
edilen
kazanımlar
pekiştirilebilir
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Anahtar Kavramlar
12345678-

AKÇT
AT
AET
AB
Avrupa Tek Senedi
Avrupa Genişleme Süreci
Euro Bölgesi
Gümrük Birliği
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Giriş
AB, Medya ve Demokrasi dersinde öncelikle AB’nin kuruluş süreci hakkında bilgi
verilecek, ardından kurumsal yapılanması ve AB’nin kurucu anlaşmaları hakkında detaylı
bilgi verilecektir.

10

Avrupa Birliği Kuruluş Süreci
AB Nasıl Bir Oluşum?
Türkiye’nin uzun yıllardan beri dahil olmak istediği, üye olmak için mücadele verdiği
AB, nasıl bir oluşumdur?
Hangi yıl kuruldu? Tam olarak ne için ve neden kuruldu? Böyle bir oluşuma neden
gerek duyuldu?
Kurucu ülkeler hangileri? Hangi önemli aşamalardan geçerek bugünlere gelindi?
Birliğe hangi ülkeler üye ve Birlik şu anda kaç üyeden oluşmakta?
Genişleme süreci hakkında neler biliyoruz? AB, nasıl bir yapılanmaya sahip?
İdari ve bürokratik olarak nasıl yönetiliyor? Karar alma mekanizması nasıl çalışıyor?
Karar alma süreçleri nasıl işliyor?

Kısaca özetlemek gerekirse;
1951 yılında 6 ülkenin ortak girişimleri ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile
kurulan ve daha sonra 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması’yla ortaya çıkan
ve ilk adı Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olan bu kuruluşun temelinde ekonomi
yatmaktadır. AB’nin temel amacı, birliğe üye olan ülkelerdeki vatandaşların hayat standardını
arttırmak ve daha yaşanabilir bir dünya sağlamayı hedeflemektedir.
AB’nin aslında en temelinde oluşum amacı, Avrupa’da uluslararası kin ve rekabete
son vermek ve daha önceki düşmanlar arasında kalıcı bir barışı temin etmektir. Bilindiği gibi
İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ortam, böyle bir oluşum için uygun bir düşünsel
iklimin oluşmasına zemin yaratmıştır. Ülkeler, bir daha böyle bir yıkımla karşılaşmamak
adına, dünya üzerinde kalıcı barışı tesis etmeye yönelik girişimde bulunmuşlardır.
Ancak unutulmamalıdır ki, AB düzeni ile devletlerin iç düzeni arasındaki benzerlikler
AB’ye bir devlet statüsü yakıştırmaya yetmez. AB, devlet statüsünde bir oluşum değildir.
Yani, AB kurumlarına sınırlı alanlarda egemenlik yetkileri tanınmıştır, sadece kendi aldıkları
kararlarla yetki alanlarını genişletemezler.
Dolayısıyla AB, devletlere has genel yetki özelliğine ve yeni yetki alanları yaratma
erkine sahip değildir. AB’nin yetki alanları, Kurucu Anlaşmaların ortaya koyduğu düzenle
sınırlıdır.

Avrupa Toplulukları (AT) Kurucu Anlaşmaları
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Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran 1951 tarihli Paris Antlaşması
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu (AAETEuratom) kuran 1957 tarihli Roma Antlaşması

Avrupa Toplulukları Kurucu Anlaşmalarını İmzalayan Kurucu
Ülkeler: Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg

Avrupa Birliği’nin Tarihçesi
“Birleşmiş Avrupa” düşüncesi, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet
politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozofların önsezileriyle
sınırlı düşüncelerde yaşayan bir fikirdi. Avrupa Birleşik Devletleri, hümanist ve barışçı bir
hayalin parçasıydı. Bilindiği gibi Avrupa, yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne
oldu.
1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok
insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri, barışın
sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu
fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu,
İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden
kaynaklandı.

Schuman Planı
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış
oluşturma çabaları hız kazandı. Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler
Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'nin tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde,
Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir
kuruma devretmeye davet etti. Schuman Planı’na göre, Avrupa'da bir barışın
kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son
bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve
çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık
tutmaktı.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
Schuman Deklarasyonu’nun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal
Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile, Avrupa Kömür ve
Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek Otoritesi'nin ilk başkanı
ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet oldu. Böylece,
savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk
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defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma
devrediyordu.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
AKÇT (Paris Anlaşması 1951)
Batı Avrupa ülkelerinin kömür ve çelik sanayilerinin bütünleşmesini öngören
AKÇT ile, üye ülkelerdeki kömür ve çelik sanayi ile ilgili karar verme yetkileri, bağımsız ve
devletler üstü bir kurum olan Yüksek Otorite’ye devredilmiştir.
AKÇT’nin Amaçları:
Üye ülke ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunmak
Tam istihdamı gerçekleştirerek işsizliği önlemek ve hayat seviyesinin
yükseltilmesini sağlamak
Sektörde tekelleşmenin önlenmesi, yatırımların hızlandırılması
İşçilerin konut edinmelerine yardımcı olunması

Avrupa Ekonomik Topluluğu
AET (Roma Antlaşması 1957)
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir
ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer
sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün,
hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması ve en nihayetinde
siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.
AKÇT’nin, kurulmasından sonra ortaya koyduğu başarılı gelişme, Avrupa’da
sektör bazında olmayan daha geniş kapsamlı bir ekonomik birleşmenin gerçekleşmesi
konusundaki görüşlerin ağırlık kazanmasına yol açmıştır.
AET’nin Temel Amacı: (2. Madde)
Topluluğun görevi, bir Ortak Pazar kurulması ve üye devletlerin ekonomi
politikalarının zamanla birbirine yaklaştırılması yoluyla, Topluluğun tümü içinde;
yayılmasını

Ekonomik etkinliklerin uyumlu olarak gelişmesini, sürekli ve dengeli
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-

İstikrarın artmasını

-

Hayat seviyesinin hızla yükseltilmesini

amaçlar.

Birleştirdiği devletler arasında daha sıkı bir işbirliğinin gerçekleştirilmesini

Bu amaçlara ulaşmak ve Topluluğun etkinliğini artırmak için yerine getirilmesi
gereken konular:
Üye devletler arasında malların giriş ve çıkışlarında gümrük tarifelerinin ve
miktar kısıtlamalarının kaldırılması
-

Üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük ve ticaret politikalarının belirlenmesi

Üye devletler arasında kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını
kısıtlayan faktörlerin giderilmesi
-

Tarım sektöründe ortak bir politikanın belirlenmesi

-

Ulaşım alanında ortak bir politikanın oluşturulması

-

Topluluk içinde rekabeti bozucu uygulamalara başvurulmaması

Üyelerin ekonomi politikalarının koordinasyonu ve onların ödemeler
dengesindeki açıkları gidermeyi sağlayan yöntemlerin uygulanması
-

Milli mevzuatların birbirilerine yaklaştırılmasının sağlanması

İşçilerin istihdam imkânlarını iyileştirmek ve hayat seviyelerini yükseltmek
için bir Avrupa Sosyal Fonu’nun oluşturulması
Yeni kaynakların bulunması yoluyla Topluluğun ekonomik gelişmesini
kolaylaştırmaya yönelik bir Avrupa Yatırım Bankası’nın kurulması.

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)
Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da
1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kurulmuştur. Topluluğun amacı,
nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye
devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlenmiştir.

Füzyon Antlaşması (1965) ve Avrupa Toplulukları
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1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile, yukarıda adı geçen
üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, bu
Topluluklar, Avrupa Toplulukları (AT) adı altında anılmaya başlandı.

Gümrük Birliği
Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı;
özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 60'ların sonunda yerli yerine
oturmuştu.

İlk Genişleme Dalgası
Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine
başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 1967'de
İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini
takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

1980'ler: Topluluk Güneye Doğru Genişliyor
Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla
güneye doğru genişledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaştı.

Avrupa Tek Senedi (1986)
Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaşımı konusundaki iç çekişmeler, 1980
başlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 1984'ten
sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu beklentiler aldı.
Jacques Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak
Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluşturmayı kendisine hedef edindi.
Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere,
İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya
ve Yunanistan tarafından imzalandı.
1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran
Antlaşmalar kapsamlı bir biçimde değişikliğe uğradı.
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•
Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran anlaşmalar, ilk kez
kapsamlı bir biçimde tadil edilmiştir.
Tek Senet başlıca 5 alanda Topluluk Anlaşmalarına yeni düzenlemeler
getirmiştir.
6 alanda yeni hedeflere ulaşılması kabul edilmiştir

Yeni düzenlemeler:
Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasında yeni bir işbirliği süreci başlatılmış
ve Avrupa Parlamentosu’nun Topluluk mevzuatı yaratılmasındaki etkinliği artırılmıştır.
Avrupa Parlamentosu’nun görev alanı genişletilmiştir. Roma Anlaşması’nın,
genişleme ve ortaklık anlaşmaları konularında Konsey’in kesin karar almasından önce,
Parlamento’nun görüşünün alınması şartı getirilmiştir. Böylece Avrupa Topluluklarının dış
politikasının belirlenmesinde parlamentonun fonksiyonu artırılmıştır.
Yeni ve mevcut ortak politikalar yeniden düzenlenmiştir. Tek Senet, bir iç
pazarın 31 Aralık 1992 tarihine kadar oluşturulmasını kabul etmiştir.
Tek Senet ile Roma Anlaşması’na eklenen yeni bölümler; parasal kapasite,
sosyal politika, ekonomik ve sosyal birleşme, araştırma ve teknolojik gelişme ve çevre
konularıdır.
Konsey’de nitelikli çoğunlukla karar alma ilkesi bazı konularda değiştirilmiş
ve yerine oybirliği şartı getirilmiştir.
Dış politika konusunda “Avrupa İşbirliği”nin sağlanması amaçlanmıştır. Tek
senet, politik işbirliği konusunda bir “Başkanlık” yaratmış ve Konsey’e liderlik eden ülkenin
bunu gerçekleştirmesini benimsemiştir.

Yeni Hedefler:
Sınırların serbest bir pazar için kaldırılarak mal, hizmet ve sermaye gibi 3 temel
sektörde serbest dolaşımın sağlanması,
Ekonomik ve sosyal birleşmenin gerçekleştirilmesi,
İşçilerin sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi,
Çevrenin korunması,
Araştırma ve teknolojik gelişmenin hızlandırılması,
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Ekonomik ve parasal birliğin sağlanması,

Tek Avrupa Pazarı’nın yanında, “Avrupa Topluluğu Temel Sosyal Haklar” Şartı
çerçevesinde düzenlenen konular:
Topluluk içinde ücretlilerin serbest dolaşım hakkı,
İstihdam ve ücret
Çalışma şartlarının geliştirilmesi
Sosyal güvenlik
Toplu görüşme
Mesleki eğitim
Kadın ve erkeklere eşit işlem
İşyerinde sağlık ve güvenlik hakları
Emeklilik
Sakatlar, çocukların ve gençlerin korunmaları
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Paris Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Avrupa Tek Senedi ile hedeflenen politikaları özetleyiniz.
Roma Antlaşması’nın tarihi nedir?
Schuman Planı hakkında bilgi veriniz.
1986’da hangi ülkeler AB üyesi olmuştur?
EURATOM hangi yıl kurulmuştur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
AB’nin tarihçesi hakkında bilgi verildi, kurucu anlaşmalar detaylandırıldı. AKÇT,
AET, EURATOM kuruluş aşamaları hakkında bilgi verildi. Avrupa Tek Senedi nedir, hangi
amaçlarla oluşturulmuştur, hedefler nelerdir, özetlendi, kuruluş aşamasından 80’li yıllara
kadar olan süreç özetlenerek AB’nin tarihçesine dair bilgi verildi. Genişleme süreci ile ilgili
kısa bilgi verildi. Genişlemeye dair detaylı bilgiler, ilerleyen haftalarda aktarılacaktır.
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Bölüm Soruları
1) Paris Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
2) Avrupa Tek Senedi ile hedeflenen politikaları özetleyiniz.
3) Roma Antlaşması’nın tarihi nedir?
4) Schuman Planı hakkında bilgi veriniz.
5) 1986’da hangi ülkeler AB üyesi olmuştur?
6) EURATOM hangi yıl kurulmuştur?
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2. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Maastricht Anlaşması
Kopenhag Kriterleri
Kopenhag Kriterlerinin Aday Ülkeler Açısından Önemi
Amsterdam Anlaşması
Lizbon Stratejisi ve Önemi
Nice Anlaşması ve AB Temel Haklar Stratejisi Hakkında Bilgi
Birliğin Genişleme Evreleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Maastricht Antlaşması hakkında bilgi veriniz.
Kopenhag Kriterlerini maddeler halinde yazınız.
Amsterdam Antlaşmasını özetleyiniz.
Lizbon Stratejisi Avrupa için ne ifade etmektedir? Özetleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kopenhag Kriterleri

Maastricht Antlaşması

Lizbon Stratejisi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konu hakkında bilgi sahibi Ders notlarının yanısıra,
olur
farklı
kaynaklardan
da
okuma ve araştırma yaparak,
bilgilerini pekiştirebilir
Konu hakkında bilgi sahibi Ders notlarının yanısıra,
olur
farklı
kaynaklardan
da
okuma ve araştırma yaparak,
bilgilerini pekiştirebilir
Konu hakkında bilgi sahibi Ders notlarının yanısıra,
olur
farklı
kaynaklardan
da
okuma ve araştırma yaparak,
bilgilerini pekiştirebilir
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Anahtar Kavramlar
Amsterdam Antlaşması
Kopenhag Kriterleri
Lizbon Stratejisi
Avrupa Tek Senedi
Nice Antlaşması
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Giriş
Avrupa Birliği açısından son derece önemli olan Kopenhag Kriterleri hakkında bilgi
verildikten sonra, Amsterdam Anlaşması, Lizbon Stratejisi, Nice Anlaşması ve bu
anlaşmaların AB açısından, Birliğin işleyişi açısından önemi, aday ülkeler açısından önemi
ve Birliğin geleceğine dair bilgilerin yer aldığı bir bölüm. Ayrıca AB’nin genişleme evreleri
ile ilgili de bilgi verilmektedir.
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Maastricht Antlaşması (1992) ve Avrupa Birliği
Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın birleşmesi,
Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmaları ve
demokratikleşmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi, Avrupa'nın siyasi
yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel
özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde
kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar.
Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993
tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına,
Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde
işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.
Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk
sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak
Dışişleri ve Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.

Yeni Bir Genişleme: Avusturya, Finlandiya, İsveç
1995 yılında, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye
sayısı 15'e yükseldi.

Ekonomik ve Parasal Birlik
Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek,
12 ülkede kullanılmaya başlandı.

Son Genişleme Dalgaları
2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve
10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta,
Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve
Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 yılında Hırvatistan'ın
katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı.

Lizbon Antlaşması (2007)
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Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan
ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel
olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha
demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda
kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa
Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi.

Kurucu Anlaşmalara Değişiklik Getiren Anlaşmalar
Avrupa Tek Senedi 1986
Maastricht Anlaşması 1992
Amsterdam Anlaşması 1997
Nice Anlaşması 2001
Lizbon Anlaşması 2007

Maastricht Anlaşması
1992’de imzalanıp, 1993 yılında yürürlüğe girmiştir.
Hedefler:
Ekonomik faaliyetlerin uyumlu ve dengeli gelişimi
Enflasyonsuz, sürdürülebilir ve çevre korumasına önem veren bir büyümenin
sağlanması
Üye ülke ekonomilerinin uyum içinde birbirilerine yaklaşması
Avrupa vatandaşları için daha güçlü bir Birlik yaratılması
Maastricht Anlaşması kapsamında;
Tek paraya geçilmesini sağlayacak bir ekonomik ve parasal birliğin kurulması
AB vatandaşlarına yaşadıkları ülkelerin belediyelerinde seçme ve seçilme
hakkı veren bir Avrupa vatandaşlığının oluşturulması
Avrupa güvenliğini sağlayacak ve demokrasi ve insan hakları gibi ortak
değerleri savunacak bir ortak dış ve güvenlik politikasının meydana getirilmesi
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Birliğin iç güvenliğini sağlamak üzere adalet ve içişlerinde işbirliğinin
sağlanması gibi konular ele alınmıştır,
Eğitim, kültür, kamu sağlığı ve tüketicinin korunması, ulaştırma, vize politikası
ve sanayii politikası gibi belirli politika alanları da Anlaşma kapsamına dahil edilmiştir.
Anlaşma’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 hallerde AB yetkisi kullanılacaktır
1 Ocak 1993’te Tek Pazar’ın oluşması ile birlikte, 12 AB ülkesi arasında malların,
sermayenin, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımı tam anlamıyla sağlanmıştır

Kopenhag Kriterleri
Haziran 1993’te gerçekleşen Kopenhag Zirvesi’nde, AB’nin, Merkez ve Doğu
Avrupa Ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesi yönünde karar alınmıştır ve 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
Kopenhag Kriterleri
Siyasi Kriterler
Aday ülke, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların
korunması ve kabul görmesinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapıya
kavuşmuş olmalıdır
Ekonomik Kriterler
Aday ülkede iyi işleyen bir Pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine ve
rekabet baskısına karşı koyabilme kapasitesi bulunmalıdır
Topluluk Müktesebatının Kabulü
Aday ülke, siyasi, iktisadi ve parasal birliklerin amaçlarına uyulması dahil olmak üzere
Avrupa Birliği mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

Birlik, 1 Ocak 1995’ten itibaren AB olarak anılmaya başlanmıştır.

30

Amsterdam Anlaşması
1997
16-17 Haziran 1997 tarihlerinde gerçekleştirilen Amsterdam Zirvesi’nde AB’nin 5.
genişleme sürecine başlaması ve 1 0cak 1999 tarihinde tek para birimi olan Euro’ya geçilmesi
teyit edilmiş ve Amsterdam Anlaşması imzalanmıştır.

Amsterdam Anlaşması

Ana Hedef:
Dış sınır denetimleri, göç, sığınma, suçla mücadele ve suçu önlemeye ilişkin uygun
tedbirler aracılığıyla, kişilerin serbest dolaşımının garanti edildiği bir özgürlük ve adalet alanı
yaratarak Birliği korumak ve geliştirmek,
Amsterdam Anlaşması ile AB içinde, kişilerin serbest dolaşımı için gerekli
olduğu ölçüde, göç ve iltica, dış sınırlar ve medeni hukukta adli işbirliği konularında mevzuat
çıkarma yetkisine sahip olunmuştur.
Amsterdam Anlaşması’nın hedeflerinden biri AB’nin Merkez ve Doğu Avrupa
ülkelerine doğru genişleme perspektifi dikkate alınarak, kurumsal ve siyasal yapısının
güçlendirilmesi olmuştur, ancak Anlaşma genişleme konusunda temel kurumsal
mekanizmaları oluşturmada bekleneni verememiş, buna rağmen ortak karar mekanizmasını
daha kolay işler hale getirecek bazı önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir.
Adalet ve içişleri alanlarında işbirliği konusunda Maastricht Anlaşması’nda
sadece demokrasinin ilkeleri ve temel haklar yer alırken, Amsterdam Anlaşması’nda AB’nin
özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel haklara saygı ile hukuk devleti ilkeleri üzerine
kurulu olduğu belirtilmektedir
Anlaşma ile insan hakları alanında önemli bir adım atılmış ve Anlaşma’nın 7.
maddesine göre, insan haklarını sürekli ve ciddi olarak ihlal ettiği tespit edilen bir üye devlete
karşı, diğer üyelerin yaptırım uygulama hakkı doğmuştur.

Lizbon Stratejisi 2000
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
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toplumsal uzlaşmayla, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirebilecek, bilgiye dayalı,
dünyanın en rekabetçi ve dinamik ekonomisi” haline getirilmesi amaçlanmıştır

Nice Anlaşması
2001
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 Hükümetler arası konferans çerçevesinde varılan sonuçlar
temelinde Kurucu Anlaşmalara değişiklik getiren bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya
varmışlardır
Nice Anlaşması’nın başlıca amacı Birliği, yeni üyeler alarak genişlemeye,
kurumsal olarak hazırlamak olmuştur
2000 yılında gerçekleştirilen Nice Zirvesi’nde onaylanan “AB Temel Haklar
Şartı’nın “Özgürlükler” başlığı taşıyan ikinci bölümünün kapsamındaki iki madde gazetecileri
yakından ilgilendirmektedir.

8.madde, “Kişisel Verilerin Korunması” ilkesine dayanmaktadır. Bu maddeye göre:
-Herkes, kendisine ilişkin kişisel bilgilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir
Bu tür bilgiler, belirtilen amaçlar için ve ilgili kişinin rızasına veya yasada
öngörülen başka meşru temele dayalı olarak adil şekilde kullanılmalıdır. Herkes, kendisi
hakkında toplanmış olan bilgilere erişme ve bunlarda düzeltme yaptırma hakkına sahiptir
-

Bu kurallara uyulması, bağımsız bir makam tarafından denetlenecektir.

Bu düzenlemelerle hem tüzel hem de gerçek kişilerin kişisel gizlilik hakları koruma
altına alınmış olmaktadır.

11. Madde “İfade ve Haber Alma Özgürlüğü”nü düzenlemektedir. Buna göre:
- Herkes, ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi
olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri
elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü içerir
- Basın özgürlüğü ve çoğulculuğuna saygı gösterilmelidir
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AB Hukuku’na göre, 8. ve 11. madde arasında, ifade ve haber alma özgürlüğü altında
hiçbir şekilde kişisel hakların suistimal edilmemesini sağlamak amacıyla hassas bir denge
kurulmuştur.
Kişilere ait hassas konular (kişinin etnik ve ırksal kökeni, siyasi ve dini inançları, ticari
birlik üyeliği veya sağlığı, cinsel tercihleri hakkındaki bilgiler) ancak kişinin rızasına dayalı
olarak haber yapılabilir.

Avrupa Birliği Genişleme Evreleri
FRANSA,
HOLLANDA 1951

ALMANYA,

İTALYA,

BELÇİKA,

LÜKSEMBURG,

İNGİLTERE, DANİMARKA 1973
YUNANİSTAN 1981
PORTEKİZ, İSPANYA 1986
İSVEÇ, FİNLANDİYA, AVUSTURYA 1995
MDAÜ 2004
-

MACARİSTAN

-

POLONYA

-

ÇEK CUMHURİYETİ

-

SLOVAKYA

-

SLOVENYA

-

LİTVANYA

-

MALTA

-

ESTONYA

-

LETONYA

-

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ

-

BULGARİSTAN, ROMANYA 2007

-

HIRVATİSTAN 2013
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Genel Değerlendirme
AB Hakkında Önemli Bilgiler

Avrupa Birliği:
Temelleri altı üye tarafından kurulan 1951 Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT)
‘na dayanır. Tarihi gelişimi ile AB, günümüzde 28 üyeli bir birliğe dönüşmüştür.

Avrupa Birliği (AB) Kurucu Üyeleri:
Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda

Avrupa Birliği (AB) Kuruluş Antlaşması:
Maastricht Antlaşması(7 Şubat 1992)

Avrupa Birliği (AB) Başkenti: Brüksel
Avrupa Birliği (AB) Üye Sayısı: 28 üyesi vardır.
Avrupa Birliği (AB) Marşı: Neşeye Övgü (Ludwig van Beethoven’ ın 9.
Senfoni’sinin son bölümüdür)

Avrupa Birliği (AB) Bayrağı: Mavi zemin üzerinde 12 yıldız bulunur. Avrupa
halklarının birliğini temsil etmektedir.

Avrupa Günü: 9 Mayıs (Schuman Bildirisi 9 Mayıs 1950)
Avrupa Birliği (AB) Para Birimi: Euro
Avrupa Birliği (AB) Resmi Dili: 24 resmi dili bulunur.

Avrupa Birliği Tarihçesi (Kronolojik)
•

Schuman Planı; 9 Mayıs 1950

•

Paris Antlaşması ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu(AKÇT); 18 Nisan

•

Roma Antlaşması ve Avrupa Ekonomik Topluluğu(AET); 25 Mart 1957

1951
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•

Roma Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu(EURATOM); 25 Mart

•

Birleşme(Füzyon) Antlaşması ve Avrupa Toplulukları; 8 Nisan 1965

1957

•
Gümrük Birliği; 1 Temmuz 1968’de mamul mallardaki gümrük vergiler
kaldırılmıştır.
•

İlk Genişleme; Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda(1973)

•

İkinci Genişleme; Yunanistan(1981)

•

Üçüncü Genişleme; Portekiz ve İspanya(1986)

•
Avrupa Tek Senedi; 17 Şubat 1986’da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda,
İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986’da ise
Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalanmıştır.
•

Maastricht Antlaşması ve Avrupa Birliği; 7 Şubat 1992

•

Dördüncü Genişleme; Avusturya, Finlandiya, İsveç(1995)

•

Ekonomik ve Parasal Birlik; 1 Ocak 2002

•

Beşinci Genişleme;

Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya,
Slovakya ve Slovenya(2004)
Bulgaristan, Romanya(2007)
•

Altıncı Genişleme; Hırvatistan(2013)

Lizbon Antlaşması; 19 Ekim 2007(imza) – Aralık 2009 (yürürlüğe giriş)
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Maastricht Antlaşması hakkında bilgi veriniz.
Kopenhag Kriterlerini maddeler halinde yazınız.
Amsterdam Antlaşmasını özetleyiniz.
Lizbon Stratejisi Avrupa için ne ifade etmektedir? özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Birliği açısından son derece önemli olan Kopenhag Kriterleri hakkında bilgi
verildikten sonra, Amsterdam Anlaşması, Lizbon Stratejisi, Nice Anlaşması ve bu
anlaşmaların AB açısından, Birliğin işleyişi açısından önemi, aday ülkeler açısından önemi
ve Birliğin geleceğine dair bilgilerin yer aldığı bir bölüm. Ayrıca AB’nin genişleme evreleri
ile ilgili de bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Maastricht Antlaşması hakkında bilgi veriniz.
2) Kopenhag Kriterlerini maddeler halinde yazınız.
3) Amsterdam Antlaşmasını özetleyiniz.
4) Lizbon Stratejisi Avrupa için ne ifade etmektedir? Özetleyiniz.
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3. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
AB Nasıl Yönetiliyor?
AB’nin Kurumları
Avrupa Parlamentosu
AB Konseyi
AB Komisyonu
AB Zirvesi
AB Adalet Divanı
Sayıştay
Avrupa Merkez Bankası
Ekonomik ve Sosyal Komite
Bölgeler Komitesi
Avrupa Yatırım Bankası
Ombudsman
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
AB Nasıl Yönetiliyor?
AB’nin Kurumları hakkında bilgi veriniz.
Avrupa Parlamentosu hangi konularda çalışmalar yapmaktadır?
AB Konseyinin şleyişini özetleyiniz.
Avrupa Yatırım Bankası’nın görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
AB Kurumları
AB Parlamentosu
AB Adalet Divanı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Konu hakkında bilgi sahibi Farklı
kaynaklara
olur
başvurarak
bilgisini
geliştirip pekiştirebilir
Konu hakkında bilgi sahibi Farklı
kaynaklara
olur
başvurarak
bilgisini
geliştirip pekiştirebilir
Konu hakkında bilgi sahibi Farklı
kaynaklara
olur
başvurarak
bilgisini
geliştirip pekiştirebilir
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Anahtar Kavramlar
AB Komisyonu
AB Adalet Divanı
AB Sayıştayı
AB Merkez Bankası
AB Parlamentosu
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Giriş
AB’nin Yönetsel Yapısı üzerinde durulan bu bölümde, AB Parlamentosu, AB
Konseyi, AB Komisyonu gibi kurum ve idari yapıların işleyiş mekanziması, görevleri,
amaçları, uyguladıkları politikalar hakkında bilgi verilmektedir.
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AB Nasıl Yönetiliyor?
AB Kurumları

Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu, AB’ye üye ülke vatandaşlarını temsil eder, yasama ve karar
alma süreçlerine katılır, Birlik kurumları üzerinde demokratik denetim mekanizması
oluşturur.
Avrupa Parlamentosu Başkanı: Antonio Tajani (Ocak 2017 itibarıyla- 2.5 yıllığına
seçilir)
Avrupa Parlamentosu Genel Merkezi: Brüksel- BELÇİKA
Avrupa Parlamentosu Üye Sayısı: 751 (750 üye,1 başkan)
Resmi Web Sitesi: europarl.europa.eu
AVRUPA PARLAMENTOSU YAPISI
Parlamentonun çok merkezli bir yapısı vardır. Parlamento’nun olağan toplantıları
Brüksel ve Strazburg’da yapılırken idari personel Lüksemburg’ta çalışır.
AP, doğrudan halk tarafından seçilmektedir. AB üye ülke vatandaşları her 5 yılda bir
yapılan AP seçimlerinde oy kullanırlar.
Ulusal partiler AP seçimlerine katılamazlar, partilerin Avrupa partisi olarak seçimlere
katılabilmesi için en az beş farklı ülkede örgütlenmiş olmaları gerekir.
Parlamentoda 1 başkan, 750 vekil, 8 siyasi grup (1 bağımsız-7 siyasi grup), 23 komite,
44 heyet bulunur.

Parlamentoda üyeler ülkelerine göre değil siyasi görüşlerine göre
grup oluşturur, bu sebeple vekiller ülkelerini değil partilerine oy veren
vatandaşları temsil etmektedir.
AP’de üye ülkeler nüfusları oranında sandalye sayısına sahiptir. Lizbon Anlaşması AP
üye sayısı için 751(750 üye + başkan) üst sınırını getirmiştir. Yine Lizbon Anlaşmasına göre
bir ülkeden seçilen parlamenter sayısı 96’dan fazla 6’dan az olamaz.
Parlamento’da görüşülecek olan konular Genel Kurul’a gelmeden önce komitelerden
ilgili olanında araştırılıp, tartışılır ve hazırlanan rapor Genel Kurul’a sunulur.
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Karar ve Yetkileri
Parlamento’nun 3 temel yetkisi; bütçe, denetim ve yasamadır.
Parlamentonun AB bütçesi ile ilgili önemli yetkileri vardır. Bütçe, Parlamento başkanı
tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Bunun yanı sıra bütçeyi denetleme yetkisine
de sahiptir.
Birliğin gelişimi ile Parlamento’nun yetkileri de zaman içerisinde artmış ve yasama
Avrupa Birliği Konseyi ile eşit statüye gelmiştir. Bu süreç, Maastricht Anlaşması’nın “Ortak
Karar” yöntemini getirmesi ile başlamış, sonrasında yapılan anlaşmalarla da genişlemiştir.
Ortak Karar yöntemi, Konsey ve Parlamentoyu eşit statüye getirmektedir. Avrupa
Birliği’nin yasama yöntemidir.
Buna göre yasama sürecinde, Parlamento, komisyonun önerilerini inceleyip
görüşlerini bildirir. Konsey’in farklı düşünmesi halinde ortak bir tutum üzerinde görüşülüp
karar alınır. Üye ülkeleri bağlayacak olan hukuki düzenlemeler Avrupa Parlamentosu ve
Konsey’in onayı ile mümkündür.
Ayrıca, Komisyon başkanını ve Avrupa Ombudsmanı’nı AP seçmektedir.
Parlamento’nun Komisyonu denetleme yetkisi de bulunmaktadır.

Başkan
AP milletvekilleri arasından üyelerin salt çoğunluğu ile 2.5 yıllık süre için
seçilmektedir.
17 Ocak 2017’de “Antonio Tajani” Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçilmiştir.
Başkan, dünyayla ve diğer AB kurumları ile olan ilişkilerde AP’yi temsil eder. Başkan
Parlamento’nun çalışmalarını denetler. Her Avrupa Konseyi toplantısının başında gündem
maddeleri hakkında görüşlerini ortaya koyar. Avrupa Birliği bütçesi belirlendikten sonra
başkan bütçeyi imzalar ve bütçe yürürlüğe girer.

Üyeler
AB’nin 28 üye devletinden seçilen 751 üye vardır. 1979’dan beri AP üyeleri 5 yıllık
süre için üye ülke vatandaşları tarafından seçilmektedir.
Ülkeler nüfusları oranında parlamentoda koltuğa sahip olur. AP vekillerinin üçte
birinden fazlası kadındır.
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Siyasi Gruplar
AP’de yer alan siyasi gruplar vatandaşı oldukları ülkelere göre değil siyasi görüşlerine
göre gruplanmışlardır. Parlamantoda 8 siyasi grup vardır. Bir siyasi grup oluşturmak için en
az 25 üyeye ihtiyaç vardır ve üye ülkelerin en az dörtte biri, siyasi grup içinde temsil
edilmelidir. Üyeler birden fazla siyasi grupta yer alamazlar. Bazı üyeler hiçbir siyasi grupta
yer almazlar ve bağımsızlardır.

Komiteler
Parlamento’nun Genel Kurulu için hazırlık çalışmaları komitelerde yapılmaktadır.
Üyeler çeşitli alanlarda uzmanlaşmış komitelerde yer alır. Her komitede 25 ile 73 arasında
vekil bulunur. Komiteler ayda bir ya da iki kez Brüksel’de toplanır. Komisyon ve Konsey’in
önerilerini değerlendirir, gerektiği zamanlarda Genel Kurul için raporlar hazırlarlar.
Parlamento alt komiteler, geçici komiteler ve denetim için komiteler kurabilir.

Heyetler
AB üyesi olmayan ülkelerle olan ilişkileri yürütürler.

Avrupa Komisyonu
Avrupa Komisyonu, AB’nin yürütme organıdır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından
belirlenen politikalar komisyon tarafından uygulanır.
Başkan: Jean Claude Juncker
Avrupa Komisyonu resmi web sitesi: ec.europa.eu

Avrupa Komisyonu’nun Yapısı
Komisyon, Başkan ve yardımcıları da dahil olmak üzere 28 üyeden oluşur. AB üyesi
ülkelerin her birinden bir üye bulunur. Komisyon üyeleri 5 yıllık bir dönem için seçilmektedir.
Mevcut olan ekibin çalışması süresi 31 Ekim 2019’a kadardır.
Komisyonda yer alan üyelere “komiser” adı verilir. Üyeler bağımsız olarak çalışırlar,
ülkelerini temsil etmezler. Her komisyon üyesinin sorumlu olduğu politika alanları vardır.
Bütün komisyon üyeleri karar alma sürecinde eşittir ve tek başlarına karar veremezler.
Komisyon çalışmaları hakkında ortak karar verilir.
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Komisyonun çalışmaları 28 üyenin yönlendirmesi ile gerçekleşir. Komisyon başkan
tarafından yönetilir.
Komiserlerin amacı AB’nin menfaatlerini savunmaktır.
Üyelerinin yanı sıra 25 bin kişiden oluşan idari teşkilat komisyona yardımcı olmak
için çalışmaktadır. Bu personeller Genel Müdürlükler ve Hizmetler olarak adlandırılan
yapılanmalarda görev alırlar. Genel Müdürlükler görevli oldukları politikalarda Komisyon
üyelerine karşı sorumludurlar. Genel Müdürlüklerin temel görevlerinden birisi yasa
önerilerinin taslaklarını hazırlamaktır.
Komisyon, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından altı ay içinde göreve başlar.
Komisyonun atanmasında Konsey ve Parlamento önemli rol oynamaktadır.
AB devlet başkanları tarafından Avrupa Parlamentosu’na Komisyon Başkanı önerileri
gelir. Komisyon başkanı “Avrupa Birliği Zirvesi” tarafından belirlenir ve ataması Avrupa
Parlamentosu’nun onayı ile yapılır.
Komisyon üyeleri ise üye ülkelerin göstereceği adaylar arasından Komisyon Başkanı
tarafından seçilmektedir. Bu sebeple de komisyon başkanının adıyla anılır.
AB’nin yürütme organı konumundaki Komisyon, birliğin bütçe ve politikalarını
uygularken, AB hukukunun uygulanmasını da takip etmektedir. AB hukukunun ihlal edilmesi
durumunda AB üyesi olan devletleri Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda dava edebilirler.
AB’de yasama ve karar alma süreci Komisyon’un önerisiyle başlar. Avrupa Parlamentosu ve
Konsey’e yasama önerileri sunar ve yasama sürecini başlatır.
Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir.

Avrupa Birliği Konseyi
Avrupa Birliği Konseyi, AB’nin‘nin genel politika gündemini ve önceliklerini
belirleyen organıdır.

Avrupa Birliği Konseyi 2018 Dönem Başkanlığı:
1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 Bulgaristan
1 Temmuz 2018-31 Aralık 2018 Avusturya
Avrupa Birliği Konseyi Resmi Web Sitesi: consilium.europa.eu
Avrupa Birliği Konseyi Genel Merkezi: Brüksel (Belçika)
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Konsey’in Yapısı
AB üyesi devletlerin hükümetlerindeki bakanlardan oluşan bir organdır.
Avrupa Birliği Konseyi, başlangıçta AB’nin yasama sürecini yürüten organdı. Avrupa
Birliği Parlamentosu’nun yetkilerinin Konsey ile eşit statüye gelmesi ile yasama süreci bu iki
organ tarafından paylaşılmıştır.
Parlamento AB halklarının temsil edildiği bir kurumken, Konsey, devletlerin temsil
edildiği bir kurumdur.
Konsey’de üye devletlerin ulusal çıkarları temsil edilmektedir.
Konsey toplantılarına konu ile ilgili olarak ülkesini temsilen yetkili Bakanlar katılır.
İlgili bakanların yanında Konsey Genel Sekreteri ve AB adına Komisyondan bir temsilci de
toplantılara katılmaktadır.

Daimi Temsilciler Komitesi
Bakanların Brüksel’de olmaması durumunda işlerini yürütmesi için görevlendirilmiş
temsilcilerden oluşur.
Bakanlar, zamanının büyük kısmını görevleri sebebiyle ülkelerinde geçirmektedir. Bu
nedenle Konsey’in işlerinin aksamaması için böyle bir yapılanma oluşturulmuştur.

AB Dönem Başkanlığı
Konsey’de üye ülkelerin dönüşümlü olarak altı aylığına yürüttükleri başkanlıktır.
2007 yılından itibaren hangi yıllarda hangi ülkelerin dönem başkanlığı yürüteceği
belirlenmiştir.
2017 yılının dönem başkanlığı Malta ve Estonya idi.
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle dönem başkanlığını Estonya’dan devralan ülke
Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan dönem başkanlığını 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 tarihleri
arasında sürdürmüştür. Temmuz 2018 itibarıyla AB Dönem Başkanı Avusturya olmuştur.
Dönem başkanı, Konsey toplantılarını organize etmekle görevlidir.

Konsey’in Görev ve Yetkileri
•

Üye ülkelerin ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlar
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•

Birliğin ortak güvenlik ve dış politikasını belirler

•

AB adına uluslararası anlaşmaları imzalar

•

Birlik bütçesini Parlamento ile birlikte onaylar

Üye ülkeleri bağlayan yasal düzenlemeleri Parlamento ile belirler.

Konsey Kararlarını Nasıl Alır?
Kararlar üç farklı yöntem ile alınır.
•

Basit Çoğunluk

•

Nitelikli Çoğunluk ve

•

Oybirliği

Gelecek Yıllara Ait AB Dönem Başkanlıkları Listesi
1 Ocak 2019-30 Haziran 2019

Romanya

1 Temmuz 2019-31 Aralık 2019

Finlandiya

1 Ocak 2020-30 Haziran 2020

Hırvatistan

1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020

Almanya

1 Ocak 2021-30 Haziran 2021

Portekiz

1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021

Slovenya

1 Ocak 2022-30 Haziran 2022

Fransa

1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022

Çekya

1 Ocak 2023-30 Haziran 2023

İsveç

1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023

İspanya

1 Ocak 2024-30 Haziran 2024

Belçika

1 Temmuz 2024-31 Aralık 2024

Macaristan

1 Ocak 2025-30 Haziran 2025

Polonya

1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025

Danimarka

AB Zirvesi
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Avrupa Birliği Zirvesi, AB’nin genel siyasi yönünü ve önceliklerini belirleyen
organıdır.
Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı: Donald Tusk
Donald Tusk 1 Aralık 2014’te Herman Van Rompuy’ın yerine gelmiştir.
Başkan, Avrupa Konseyi tarafından nitelikli çoğunlukla 2.5 yıllığına seçilir, başkanlık
süresi bir kez yenilenebilir. Zirve Başkanı aynı zamanda AB Başkanı olarak da anılmaktadır.
Avrupa Birliği Zirvesi Genel Merkezi: Brüksel
Avrupa Birliği Zirvesi Web Sitesi: consilium.europa.eu
Lizbon Anlaşması öncesinde AB’nin kurumsal yapısında ayrıca yer almayan Zirve,
Lizbon Anlaşması ile resmi bir kurum haline gelmiştir.
AB Zirvesi, Avrupa Birliği’nin en üst düzey siyasi karar alma organıdır.
AB’nin geleceği ve gelişmesi ile ilgili en önemli kararlar burada alınır.
AB Zirvesi; Avrupa Birliği Konseyi tarafından 2.5 yıllığına seçilen başkan, üye
devletlerin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Komisyonu başkanından oluşur.
Zirve toplantıları kamuoyuna açık değildir.

AB Zirvesi Üyeleri
•

AB Zirvesi Başkanı

•

AB Komisyonu Başkanı

•

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları

AB Zirvesi’nde Karar Alma Süreci
Zirve kararlarını çoğunlukla oybirliği ile almaktadır. AB Anlaşmalarında yer alan bazı
konularda nitelikli çoğunlukla karar alınabilir.
AB başkanının ve Komisyon başkanının oy kullanma hakkı yoktur.

Zirve Başkanı’nın Görevleri
•

Zirve toplantılarına başkanlık etmek
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•

Komisyon Başkanı ile Zirve toplantılarının hazırlanmasını sağlamak

•

Zirve içinde uyum ve uzlaşmanın sağlanmasına yardımcı olmak

•

Her toplantıdan sonra AB Parlamentosu’na rapor sunmak
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Avrupa Parlamentosu kaç üyeden oluşur?
Avrupa Parlamentosu Başkanı kaç yıl görev yapar?
Parlamentonun görev tanımı nedir?
Avrupa Komisyonu’nun yapısı hakkında kısa bilgi veriniz.
Avrupa Konseyi’nin yetkileri nelerdir?
AB Zirvesinin önemi hakkında bilgi veriniz.
AB Zirve Başkanının görevleri nelerdir?
Daimi Temsilciler Komitesine neden gerek duyulmaktadır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
AB’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi verildi. Avrupa Birliği Parlamentosu, AB
Konseyi, AB Komisyonu, AB Zirvesi hakkında bilgi verilip, işleyişin nasıl olduğu, karar alma
mekanizmaları hakkında bilgi verildi.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa Parlamentosu kaç üyeden oluşur?
2) Avrupa parlamentosu Başkanı kaç yıl görev yapar?
3) Parlamentonun görev tanımı nedir?
4) Avrupa Komisyonu’nun yapısı hakkında kısa bilgi veriniz.
5) Avrupa Konseyi’nin yetkileri nelerdir?
6) AB Zirvesinin önemi hakkında bilgi veriniz.
7) AB Zirve Başkanının görevleri nelerdir?
8) Daimi Temsilciler Komitesine neden gerek duyulmaktadır? Açıklayınız.
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4. HAFTA DERS NOTU

58

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta da, geçen haftada olduğu gibi, AB’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi
vermeye devam edilecektir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa
Yatırım Bankası gibi kurumlar hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Yatırım Bankası
Sayıştayın yapısını özetleyiniz.
Avrupa Merkez Bankası’nın çalışmalarını anlatınız.
Ombudsmanlık Kurumu hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Avrupa
Birliği
Adalet Konu hakkında
Divanı
olur
Avrupa Birliği Sayıştayı
Konu hakkında
olur
Avrupa Yatırım Bankası
Konu hakkında
olur
Ombusdmanlık
Konu hakkında
olur

bilgi sahibi
bilgi sahibi
bilgi sahibi
bilgi sahibi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Farklı kaynaklarla bilgilerini
destekler,
Farklı kaynaklarla bilgilerini
destekler,
Farklı kaynaklarla bilgilerini
destekler,
Farklı kaynaklarla bilgilerini
destekler,

61

Anahtar Kavramlar

Avrupa Birliği Adalet Divanı
Sayıştay
Ombudsmanlık
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Yatırım Bnkası
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Giriş
Bu hafta da, geçen haftada olduğu gibi, AB’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi
vermeye devam edilecektir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, AvrupaBirliği Sayıştayı, Avrupa
Birliği Merkez Bankası gibi kurumlar hakkında bilgi verilecektir.
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Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB’nin yargı organı, AB hukuk sisteminin tarafsız ve
bağımsız şekilde yürütüldüğü mahkemedir.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkanı: Koen Lenaerts
Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkan Yardımcısı: Antonio Tizzano
Avrupa Birliği Adalet Divanı Merkezi: Lüksemburg
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kuruluş Tarihi: 1952
Avrupa Birliği Adalet Divanı Resmi Web Sitesi: curia.europa.eu

Adalet Divanı Yapısı
AB yargısı, Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve Özel Mahkemelerden oluşur. Bu üç
Mahkeme bir arada Avrupa Birliği Adalet Divanının bir parçası konumundadır.
ABAD, her üye ülkeden 6 yıllığına atanan birer, toplam 28 yargıç ve 8 savcıdan oluşan
bir yapıdır.
Adalet Divanı ve Genel Mahkeme Yargıçlığı için AB vatandaşı olma şartı söz konusu
değildir ancak Personel Mahkemesi Yargıçlığı için böyle bir koşul vardır. Bununla birlikte
üye devletler Adalet Divanı ve Genel Mahkeme Yargıçlığı için hep kendi ülke
vatandaşlarından yana tercih kullanmışlardır.
Adalet Divanı Yargıçları bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları şüphe götürmeyen ve kendi
ülkelerinde yüksek yargı makamlarına atanmak için gerekli niteliklere sahip kişiler
tarafından seçilirler.
6 yıllık süre için atanırlar, görev süresi dolan yargıçlar yeniden atanabilirler.

Adalet Divanı’nın Amacı
•
•
sağlamak

AB hukukunun korunmasını sağlamak
AB kurumlarının almış olduğu kararların AB hukukuna uygunluğunu

•
Üye devletlerin anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmesini
sağlamaktır.
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Adalet Divanı Davaları
•

Divanın görüş bildirmesi: İmzalanacak uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak Divan;
yapılacak olan anlaşmaların AB hukukuna uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirir.
Ulusal bir mahkeme, önüne gelen bir davanın AB hukukunu ilgilendirdiğini düşünürse
konuyla ilgili görüş bildirmesi için Abad’a başvurabilir.

•

İhmal Davaları: Bir üye ülke yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, konsey ya da
başka bir üye ülke dava açabilir.

•

İptal Davaları: AB hukuk kurallarından birinin genel hukuk sistemine ters düşmesi sebebiyle
iptal davası açılabilir.

•

Hareketsizlik Davaları: AB Anlaşmaları’ nın gerektirdiği bir kararı almayan kurumlar
hakkında diğer kurumlar, üye devletler ya da bireyler tarafından dava açılabilir.

Adalet Divanı Başkanı ve Başkan Yardımcısı
Yargıçlar, kendi aralarından üç yıllık bir süre için Adalet Divanı Başkanı ve
Yardımcısını seçerler.
Adalet Divanı Başkanı ve yardımcısı, gizli oy ve salt çoğunluk ile seçilmektedir.

Avrupa Birliği Sayıştayı
Avrupa Birliği Sayıştayı, AB’nin tüm gelir ve giderlerini, Birlik bütçesinin doğru
uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. Sayıştay, gelir ve giderlerin hukuka uygun olup
olmadığını denetler.
AB Sayıştayı Kuruluş Anlaşması: Brüksel Anlaşması
AB Sayıştayı Kuruluş Yılı:1975
AB Sayıştayı Merkezi: Lüksemburg
AB Sayıştayı Resmi Web Sitesi: www.eca.europa.eu

Avrupa Birliği Sayıştayı’nın Yapısı
AB Sayıştayı kurul olarak çalışan bir yapıya sahiptir.
Sayıştay’ın yargı ve denetim raporları sunmak dışında bir yaptırım gücü yoktur.
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Sayıştay üyeleri; üye ülkelerden seçilen 15 kişilik bir gruptan oluşur. Parlamento ile
danışarak Konsey tarafından atanırlar. Görev süreleri 6 yıldır, yeniden atanabilirler.
Sayıştay üyeleri vatandaşı oldukları devleti temsil etmezler, görevlerini tarafsız olarak
yaparlar.
Sayıştay başkanı; Üyeler, kendi aralarından bir kişiyi başkan olarak seçerler.
Başkanın görev süresi 3 yıldır, yeniden başkan olarak seçilebilir.

Avrupa Birliği Merkez Bankası
Avrupa Birliği Merkez Bankası, AB ‘nin parasal birliği ve ortak para birimi olan
euronun yönetiminden sorumlu organıdır.
Avrupa Merkez Bankası Kuruluş Tarihi: 1 Haziran 1998
Avrupa Merkez Bankası Merkezi: Frankfurt
Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Mario Draghi
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Vítor Constâncio
Avrupa Merkez Bankası Resmi Web Sitesi: www.ecb.europa.eu
Euro Kullanan Ülke Sayısı: 19

Avrupa Birliği Merkez Bankası Yapılanması
Avrupa Merkez Bankası ve ulusal merkez bankaları birlikte Eurosistem’i
oluşturmaktadır.
Eurosistem’in temel amacı euronun değerini korumaktır.
Merkez Bankası euro bölgesinde yer alan kredi kurumlarının denetiminden
sorumludur.
Merkez Bankası yapılanması şu şekildedir;
•

Yönetim Konseyi

•

Yürütme Kurulu

•

Genel Konsey

•

Denetleme Kurulu
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Yönetim Konseyi
Merkez Bankası’nın ana karar organı; Yönetim Konseyi’dir. Yönetim Konseyi,
Yürütme Kurulu’nun 6 üyesi ve Euro bölgesinde yer alan 19 ülkenin merkez bankalarının
başkanlarından oluşur.
Yönetim Konseyi’nin temel sorumluluğu, bankanın hedeflerini gerçekleştirmektir.
Yönetim Konseyi toplantılarını ayda 2 kez Frankfurt’ta gerçekleştirir.

Yürütme Kurulu
Başkan, başkan yardımcısı ve diğer 4 üyeden oluşur. 8 yıllığına atanırlar yeniden
seçilemezler.
Yönetim Konseyi’nin toplantılarını hazırlar, alınan kararları yürütür ve bankanın
gündelik işlerini yapar.

Genel Konsey
Başkan, yardımcısı ve tüm üye ülkelerin merkez bankası başkanlarından oluşur.
Merkez Bankası’nın danışmanlık işlerini yapar, istatistiksel verileri toplar, bankanın
raporlama işlerini gerçekleştirir. Henüz euroya geçmemiş ülkeleri buna hazırlar.

Denetleme Kurulu
Merkez Bankası’nın denetleme görevlerini planlamak ve yerine getirmek için ayda 2
kez toplanır.
Başkan, başkan yardımcısı, 4 merkez bankası temsilcisi ve denetmenlerden oluşur.
Başkan 5 yıllık süre için atanır, yeniden seçilemez.
Avrupa Merkez Bankası, AB’nin para politikasını yürütürken, uluslararası bir aktör
niteliği kazanmıştır. Uluslararası örgütlerde temsil edilmekte ve yetki alanındaki konularda
uluslararası anlaşmalar imzalayabilmektedir.

Merkez Bankası’nın yanında siyasi denetimi sağlayan Eurogroup kurulmuştur.
Eurogroup, euroya geçmiş ülkelerin maliye bakanlarından oluşur.
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Diğer Organlar
•

Ekonomik ve Sosyal Komite

•

Bölgeler Komitesi

•

Avrupa Yatırım Bankası

•

Avrupa Ombudsmanı

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 halihazırda 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.
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
hükümet temsilcilerinin ya da AB kurumlarının temsilcilerinin üye olarak yer almadığı da
belirtilmelidir. Ekonomik ve Sosyal Komite, çeşitli uzmanlık grupları halinde 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, zanaatkarlar, 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
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Komite'nin gerekli görmesi halinde 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.

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 Antlaşma'ya 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 Komite'deki üye sayıları ile örtüşmektedir.
Antlaşma'da, 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 halinde çalışır. Komite bünyesinde ayrıca
çeşitli alt komiteler kurulabilir. Belirli karar önerileri ya da sorunlar üzerinde görüş taslakları
bu alt komiteler tarafından hazırlanır.
Komite'ye danışılması bazı durumlarda zorunlu, bazı durumlarda ise ihtiyari nitelik
arz etmektedir. Nitekim Antlaşma'nın 307. maddesi uyarınca Antlaşma'da öngörülen
durumlarda Parlamento, Konsey ya da Komisyon'un Bölgeler Komitesi'ne danışması
gerekmektedir. Bundan başka, söz konusu kurumların, uygun gördükleri her durumda
Komite'ye görüş için başvurması mümkündür. Başlıca danışma konuları ise; AB Bölgesel
Politikaları'na 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 işbirliğine ilişkin uygun gördükleri
her durumda da Komite'ye görüş için başvurabilirler. Ayrıca Antlaşma'nın 307. maddesinin
dördüncü paragrafı uyarınca Bölgeler Komitesi'nin gerekli görmesi halinde 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.
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Avrupa Yatırım Bankası:
Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliğinin finans kurumudur ve Birliğin hedeflerini
gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla kurulmuştur.
Bankanın 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 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 işbirliği politikalarının hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

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 ikametgahı 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 şikayetleri Avrupa
Ombudsmanı'na iletirler ve Ombudsman bunları araştırarak rapor hazırlar. Avrupa Birliği
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Adalet Divanı'nın yargısal yetkilerini kullandığı sıradaki faaliyetleri ise bu kapsamda değildir.
Ayrıca, Ombudsman'a iletilen bir konunun daha sonra yargıya intikal etmesi halinde 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 şikayetleri de inceleyebilecektir.
Ombudsman, şikayetin 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.

AB’de bu kurum ve organların dışında bazı teknik bilimsel ve idari konularla
ilgili olarak ajanslar da bulunmaktadır.
Avrupa Birliği Ajansları
Avrupa Çevre Ajansı
Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi
Avrupa Topluluğu Patent Ofisi
Avrupa Topluluğu Bitki Çeşitliliği Ofisi
Avrupa Tıbbi Ürünler Değerlendirme Ajansı
Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi
Avrupa İş ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
Avrupa Mesleki Eğitim Vakfı
Avrupa Birliği Organları Çeviri Merkezi
Avrupa Yeniden Yapılandırma Ajansı
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Avrupa Birliği Adaler Divanının görevleri nelerdir?
Avrupa Yatırım Bankası hakkında bilgi veriniz.
Ombudsmanlık kurumunu kısaca özetleyiniz.
Sayıştayın görevleri nelerdir?
Avrupa Birliği Merkez Bankası’nin işleyişi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliği Merkez
Bankası, Avrupa Yatırım Bankası hakkında bilgi verilmiştir..
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Bölüm Soruları
1) Avrupa Birliği Adaler Divanının görevleri nelerdir?
2) Avrupa Yatırım Baknası hakkında bilgi veriniz.
3) Ombudsmanlık kurumunu kısaca özetleyiniz.
4) Sayıştayın görevleri nelerdir?
5) Avrupa Birliği Merkez Bankası’nin işleyişi nasıldır?
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5. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu hafta, AB’nin karar alma süreçleri hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

AB’de karar alma süreci hakkında bilgi veriniz.
AB’nin genişleme politikalarını özetleyiniz.
Üçünü genişleme hangi yıl olmuştur ve hangi ülkeler AB üyesi olmuştur?
Potansiyel aday ülkeleri yazınız.
Türkiye ile birlikte aday olan diğer ülkeleri yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
AB yönetimi

Kazanım

Konu hakkında
sahibi olur
Karar alma yapısı
Konu hakkında
sahibi olur
Genişleme süreçleri
Konu hakkında
sahibi olur
Bulgaristan
Dönem Konu hakkında
Başkanlığı
sahibi olur

bilgi
bilgi
bilgi
bilgi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Farklı kaynaklardan da okumalar
yaparak
Farklı kaynaklardan da okumalar
yaparak
Farklı kaynaklardan da okumalar
yaparak
Farklı kaynaklardan da okumalar
yaparak
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Anahtar Kavramlar
Karar alma mekanizması
Genişleme evreleri
Bulgaristan Dönem Başkanlığı ve hedefler
Avrupa Günü
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Giriş
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Avrupa Birliği’nde Yasama ve Karar Alma Süreçleri
Birlik kurumları, Antlaşmalar'da kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde ve
belirlenen usul, şart ve amaçlara uygun olarak hareket eder. Dolayısıyla, Birlik sınırlı yetki
ilkesine tabi olup, ancak üye devletler tarafından açıkça yetkilendirildiği alanlarda düzenleme
yapıp bağlayıcı kural koyabilir, tedbir alabilir.
AB kurumsal yapısı içerisinde yasama faaliyeti, ayrı ayrı görevleri bulunan üç temel
kurum olan; Komisyon, Parlamento ve Konsey'in işbirliği ile gerçekleşir. Yasama sürecinde
her bir kurumun görevi, yetkisi ve sorumluluğu birbirinden farklıdır.
AB'de karar alma faaliyeti "Olağan Yasama Usulü" ve "Özel Yasama Usul"leri
aracılığıyla gerçekleştirilir. Özel Yasama Usulleri'nden olan Danışma Usulü ve Muvafakat
Usulü istisna niteliğindedir. Aksi belirtilmediği takdirde uygulanacak olan usul ise kural
olarak Olağan Yasama Usulü'dür. Avrupa Parlamentosu'na karar alma sürecinde gerçek
anlamda yasa koyucuya benzer bir yetki tanıyan olağan yasama usulünde Parlamento'ya
yasama süreci çerçevesinde Konsey ile ortaklaşa karar verme ve veto yetkisi tanınmıştır. Bu
usulde, Komisyon yasama önerisini hazırlar ve yasama işlemi ancak Parlamento ile Konsey'in
anlaşması ile yapılabilir. Parlamento'nun bir yasama önerisini reddi veto etkisi doğurur.
Parlamento bu usulde yasama önerisine değişiklikler de önerebilir ve Konsey tarafından da
benimsenmesi halinde tasarruf bu şekilde yasalaşabilir.
Ancak Antlaşmalar'da açıkça belirtilen hallerde Özel Yasama Usulleri'nin
uygulanması söz konusu olabilir. Özel Yasama Usulleri, diğerlerinin yanı sıra özellikle;
"Danışma Usulü" ve "Muvafakat Usulü" şeklindedir. Danışma usulünde Komisyon'un
hazırladığı öneri hakkında Parlamento görüş bildirir, ama bu görüş bağlayıcı değildir, Konsey
konuyu Parlamento'nun görüşünü aldıktan sonra bu görüşe uymadan da karara bağlayabilir.
Muvafakat usulünde ise Parlamento'nun Komisyon önerisine ya da Birliğin taraf olacağı bir
anlaşmaya onay vermesi halinde o tasarruf Konsey tarafından kabul edilebilir veya ilgili
anlaşma Konsey tarafından imzalanabilir. Birliğin taraf olacağı pek çok uluslararası anlaşma
muvafakat usulüne tabidir. Yeni üyelerin Birliğe katılımını sağlayan katılım antlaşmaları da
Parlamento'nun muvafakatini gerektirir. Bundan başka, antlaşmalar' da, "Bütçenin
Onaylanması" "Komisyonun Düzenleme Yapması" gibi özel usullerin uygulandığı karar
yöntemlerine de yer verilmektedir.
AB'de yasama faaliyeti yapılırken öneri kural olarak Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanır ve Konsey ile Parlamento'ya sunulur. Bu çerçevede Ekonomik ve Sosyal Komite
ile Bölgeler Komitesi gibi bazı danışma organlarına da danışılması gerekebilir.
Parlamento'nun ve Konsey'in üzerinde anlaştığı öneri, Konsey tarafından nihai olarak karara
bağlanır.

Avrupa Birliğinin Genişlemesi
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Bugünkü Avrupa Birliği'nin (AB) temellerini, 1951 yılında Almanya, Fransa, İtalya,
Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın imzaladığı Paris Antlaşmasıyla kurulan Avrupa Kömür
ve Çelik Topluluğu ile yine aynı ülkelerin 1957 yılında imzaladığı Roma Antlaşmasıyla
kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu oluşturuyor.
Avrupa bütünleşmesi birbirini takip eden çeşitli genişleme ve derinleşme
süreçlerinden geçerek ortak para biriminden, tarım ve göç politikalarına kadar pek çok alanda
ortak politikalar uygulayan 28 üyeli bir Birliğe dönüştü. Bu süreçte "genişleme politikası",
AB'nin en önemli dış politika aracı oldu. AB yeni üye devletleri bünyesine katarak ekonomik,
siyasi ve jeopolitik açıdan çok daha güçlü bir Birlik haline geldi ve uluslararası sistemdeki
etkinliğini artırdı.
AB'nin genişleme politikası Avrupa bütünleşmesine paralel olarak gelişti ve değişti.
Özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin üye olduğu son genişleme dalgası, genişleme
politikasının ve "koşulluluk" ilkesinin kurumsallaşmasını sağladı. 1993 yılında yapılan
Kopenhag Zirvesinde belirlenen kriterler üyelik koşullarını kesin bir biçimde ortaya koydu.
Aday ülkelerin üyelik koşullarını karşılamak için yapmakla yükümlü olduğu çalışmalar,
Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporu gibi belgelerle hem ayrıntılandırıldı hem de
düzenli olarak izlenmeye başlandı. Böylece AB, yaklaşık yarım yüzyıllık birikimini korumayı
ve genişleme yüzünden mevcut politikalarından geri adım atmamayı başardı.
Genişleme süreci, temel olarak 5 döneme ayrılabilir.

Birinci Genişleme (İngiltere, İrlanda, Danimarka - 1973)
İngiltere, İrlanda ve Danimarka 1961 yılında üyelik için AB'ye başvurdular. Fransa
dışındaki diğer ülkeler, İngiltere'nin üyeliğine sıcak bakarken, dönemin Fransa
Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle, ülkenin Kıta Avrupa'sından oldukça farklı olduğu,
ekonomik sıkıntılar yaşadığı, Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri ve diplomatik açıdan
bağımlı olduğu, bu yüzden Birliğin gelişimini engelleyeceği gibi gerekçelerle bu üyeliğe karşı
çıktı. İngiltere 1967 yılında tekrar başvuruda bulundu ve başvurusu aynı gerekçelerle yine
kabul edilmedi. Genişleme süreci, ancak 1969 yılında De Gaulle'ün Fransa
Cumhurbaşkanlığından istifa etmesinden sonra başladı ve İngiltere, İrlanda, Danimarka 1
Ocak 1973'te AB'ye üye oldu.

İkinci Genişleme (Yunanistan - 1981)
1961 yılında AB ile Ortaklık Antlaşması imzalayan Yunanistan ile ilişkiler, Albaylar
Cuntası'nın 1967 senesinde yönetime el koymasıyla askıya alındı. 1974 yılında Askeri
Cuntanın yönetimi sivillere bırakmasıyla, demokratik bir yönetime kavuşan Yunanistan, 1975
yılında tam üyelik için AB'ye başvurdu. Başvuru AB içinde, Yunanistan'ın üye olmaya gerek
siyasi gerek ekonomik açıdan hazır olmadığı, diğer üye devletlerle ortak değerleri
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paylaşmadığı gibi kaygılarla karşılandı. Altı yıl süren müzakere sürecinin ardından üye
devletler Yunanistan'ı dışarıda bırakmak yerine, onun demokratikleşmesinin Birlik içinde
daha etkili sağlanabileceği görüşünü savunmaya başladı ve Yunanistan 1 Ocak 1981'de AB'ye
üye oldu.

Üçüncü Genişleme: (İspanya, Portekiz - 1986)
İber Yarımadası genişlemesi olarak da tanımlanan üçüncü genişleme, İspanya ve
Portekiz'in 1 Ocak 1986 yılında AB'ye üye olmasıyla gerçekleşti. Bu iki ülkenin üyeliği
oldukça tartışmalı bir sürecin sonucuydu. Bunun nedeni ise İspanya ve Portekiz'in üyeliğe
başvuruda bulundukları 1970'lerde hem siyasi hem de ekonomik olarak az gelişmiş
olmalarıdır. İspanya ve Portekiz'in AB'ye üye oldukları takdirde gerek tarım alanında gerekse
işçilerin serbest dolaşımı konusunda üye devletlere ekonomik açıdan yük oluşturabilecekleri
endişesi, AB'nin gündemini uzunca bir süre meşgul etti. AB bu dönemde uyguladığı tarım
politikasının yol açtığı üretim fazlası sıkıntılarıyla karşı karşıya olduğu için, İspanya ve
Portekiz'in üyeliğine karşı ciddi bir muhalefet oluştu. Ancak Akdeniz'in AB açısından
jeopolitik önemi ve genişleme politikasının başarısı tüm bu tartışmaların aşılmasını sağladı.

Dördüncü Genişleme: (Avusturya, Finlandiya, İsveç - 1995)
AB'nin dördüncü genişlemesi Soğuk Savaş sonrasında yaşanan gelişmelerle yakından
ilgilidir. Savaş sırasında tarafsızlık politikası izleyen Avusturya, Finlandiya ve İsveç, Soğuk
Savaş sona erdiğinde AB'ye katılmaya karar verdi. Birliğin ortak para birimi "Avro"ya
geçmeye çalıştığı ve genişlemenin AB'nin gelişiminde önemli bir araç olarak görüldüğü bir
dönemde zaten "Avrupalı" olarak addedilen bu ülkelerin başvurusu olumlu karşılandı.
Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1 Ocak 1995'te sessizce AB üyesi oldu.

Beşinci Genişleme: (Macaristan, Polonya, ÇekCumhuriyeti,
Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi - 2004)
(Romanya, Bulgaristan - 2007)
Soğuk Savaş'ın sona ermesi Avrupa kıtası açısından gerçek bir dönüm noktasıdır.
Yarım yüzyıllık bölünmüşlüğün sona ermesi tüm Avrupa'da coşkuyla kutlandı. Kendi
iradelerine bağlı olmadan, Avrupa bütünleşmesin dışında kalan Merkezi ve Doğu Avrupa
Ülkeleri ile Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB üyesi olmak için hemen başvuruda
bulunmaya başladı. Ancak ilk günlerin, "Avrupa'nın yeniden birleşmesi" (reunification of
Europe) konusundaki heyecanının yerini "genişlemenin bedeli derinleşme olmamalı, Birliğin
edinimleri zayıflamamalı" düşüncesi aldı. Hem aday ülkelerin nitelik ve nicelikleri hem de
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Avrupa bütünleşmesinin ulaşmış olduğu derinlik açısından daha önceki genişlemelerden çok
farklı olan beşinci genişleme süreci aday ülkeler açısından da AB açısından da oldukça sancılı
geçti.
Genişlemeyi hazmedebilmesi için AB'nin kurumsal yapısı değiştirildi ve karar alma
mekanizmaları yeniden düzenlendi. Aday ülkeler ise yukarıda da değinildiği üzere Kopenhag
üyelik koşulları çerçevesinde toplumsal yaşamın hemen her alanını yeniden düzenlediler.
Böylece 1998 yılında Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Estonya ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimiyle, 2000 yılında ise Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Romanya
ve Slovakya ile başlayan müzakereler, Bulgaristan ve Romanya dışındaki diğer ülkelerin 1
Mayıs 2004'te AB'ye katılımlarıyla sonuçlandı. Bulgaristan ve Romanya ise yolsuzlukla
mücadele konusundaki eksikliklerini tamamlayarak 1 Ocak 2007'de Birliğe üye oldu.
Böylece, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 27'ye ulaştı.

Altıncı Genişleme: (Hırvatistan- 2013)
3 Ekim 2005'te katılım müzakerelerine başlayan ve 9 Aralık 2011'de Katılım
Antlaşmasını imzalayan Hırvatistan’ın 2013 yılında üye olmasıyla, AB 28 üyeli bir Birlik
haline gelmiştir.
Mevcut durumda Türkiye dışında AB üyeliğine aday olan 4 ülke bulunmaktadır:
Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk. AB, Türkiye, Karadağ ve Sırbistan ile katılım
müzakerelerini sürdürmektedir. İzlanda, 12 Mart 2015 tarihinde AB’ye adaylık başvurusunu
geri çekmiştir. Bosna Hersek ve Kosova ise potansiyel aday ülkelerdir.
Sonuç olarak, her geçen gün daha çok alanda ortak mevzuatın ve uygulamanın
oluştuğu AB müktesebatının korunması ve bütünleşme sürecinde geri adım atılmaması
Birliğin temel önceliğidir. Bu yüzden AB'nin gelişimine paralel olarak genişleme politikası
ve üyelik koşuları da değişmiş, üyeliğin getirdiği sorumluluklar arttıkça, yeni üye olacak
ülkelerin önündeki engeller yükseltilmiştir. Ancak genişleme AB'nin hâla en önemli dış
politika aracıdır ve AB'nin uluslararası sistemdeki artan gücünün temel kaynağıdır.

9 Mayıs Avrupa Günü
9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa'da barışçıl
ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğinin zaruri olduğunu belirterek daha sistematik ve
organize bir Avrupa kurmak gayesiyle bir kanun teklifi açıklamıştır. "Schuman Bildirisi"
olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak kabul ettiğimiz kurumun yapı taşı
olarak görülmektedir.
1985 yılında Milan'da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs'ın, "Avrupa Günü" olarak
kutlanılması kararı alınmıştır.
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AB Konseyi Dönem Başkanlığı
Ocak 2018
Avrupa Birliği Bulgaristan Dönem Başkanlığı Öncelikleri
1 Temmuz 2017’de Estonya ile başlamış olan yeni üçlü Dönem Başkanlığını (trio), 1
Ocak 2018 tarihinde Bulgaristan devralmıştır. Bulgaristan’dan sonra Dönem Başkanlığı, 1
Temmuz 2018 itibariyle Avusturya’ya geçmiştir.
Bulgaristan Dönem Başkanlığı hedeflerinin, önceliklerinin ve planlanan toplantıların
yer aldığı “Öncelikler ve Meydan Okumalar” başlıklı bir kitapçık yayımlanmıştır. "Birlikte
Güçlüyüz” (United We Stand Strong) sloganıyla yola çıkan Bulgaristan Dönem Başkanlığı
döneminde; uzlaşma (veya mutabakat) (consensus), rekabetçilik (competitiveness) ve uyum
(cohesion) ilkelerine odaklanılacağı vurgulanmaktadır. Bulgaristan Dönem Başkanlığı
hedefleri kapsamında, güçlü ve istikrarlı bir Avrupa için, "uzlaşarak" daha fazla güvenliğe,
"rekabetçilik" sayesinde daha çok istikrara, "uyum" içinde daha fazla dayanışmaya ihtiyaç
duyulduğu ifade edilmektedir.
Bulgaristan Dönem Başkanlığı öncelikleri; "AB'nin geleceği ve genç nüfus-ekonomik
büyüme ve sosyal uyum", "Batı Balkanlar'ın AB perspektifi ve bağlanabilirlik (connectivity)",
"Güçlü ve birleşik Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı", "Dijital ekonomi ve gelecek için ihtiyaç
duyulan yetenekler" başlıkları altında sıralanmıştır.
AB'nin geleceği ve genç nüfus-ekonomik büyüme ve sosyal uyum başlığı altında;
•

2020 sonrası için AB’nin Çok Yıllı Mali Çerçevesinin reformu,

•

2020 sonrası için Uyum Politikası,

•

Ortak Tarım Politikasında yalınlaştırma ve modernleştirme,

•

Ekonomik ve Parasal Birlik,

•

Tuna Nehri ve Karadeniz Bölgelerinde sürdürülebilir bütünleşik bir yaklaşım,

•

AB’ye daha iyi bir gelecek sağlamak için stratejik bir araç olarak kültür

konularının ele alınacağı ifade edilmektedir. Bu başlık altında ayrıca Avrupa’nın
geleceği tartışmalarında gençlere merkezi bir rol verileceği, eğitime erişimlerinin sağlanması
için ihtiyaç duyulan adımların atılacağı ve dijital, girişimci ve yaratıcı yeteneklerin
destekleneceği belirtilmiştir.

Batı Balkanlar'ın AB perspektifi ve bağlanabilirlik (connectivity) başlığı altında;
•

Batı Balkanlardaki tüm ülkelere somut bir AB perspektifinin sağlanması,
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•

Batı Balkanlarda barış, güvenlik ve refahın tesis edilmesi ve Batı Balkan ülkelerinde
Avrupa değerlerine saygı gösterilmesinin desteklenmesi,

•

Batı Balkanların bölgesel işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde
teşvik edilmesi,

•

Bölge ülkelerinin AB Tek Pazarı ve Dijital Tek Pazar ile bağlantılarının güçlendirilmesi,
ulaşım, iletişim, altyapı ve enerjide bağlanabilirlik konularının gündeme alınması
hususları ön plana çıkmaktadır.

Güçlü ve birleşik Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı başlığı altında;
•

AB vatandaşlarının güvenliğini güçlendirmek için etkili mekanizmaların geliştirilmesi ve
uygulanması,

•

AB içerisinde ve AB sınırlarında güvenlik kontrollerinin güçlendirilmesi,

•

Göç yönetiminin ve geri gönderme politikasının etkililiğinin arttırılması,

•

Güvenlik, suçla ve terörle mücadele alanlarında bilgi sistemlerinin ve veri tabanlarının
işlerliğinin geliştirilmesi,

•

Avrupa Ortak Sığınma Sistemi reform çalışmalarının tamamlanması,

•

AB Küresel Stratejisinin uygulanması için Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası
önceliklerine ilişkin sonuç odaklı çalışmalar yürütülmesi,

•

İstikrarlı bir Avrupa Enerji Birliği kurulması,

•

Avrupa güvenlik ve savunmasının güçlendirilmesi için Yapılandırılmış Daimi İşbirliği’nin
(PESCO) aktif rol oynamasının sağlanması
hususları öncelik olarak belirlenmiştir.

Dijital ekonomi ve gelecek için ihtiyaç duyulan yetenekler başlığı altında ise;
•

Sürdürülebilir ve gelecek odaklı bir çevre politikasının sağlanması,

•

Rekabetçi Tek Pazarın tesisi,

•

Girişimciliğin ve sosyal yeniliğin teşvik edilmesi,

•

Dijital Tek Pazar’da işçilerin serbest dolaşımının düzgün işlemesinin ve kadınların dijital
dünyadaki yerinin güçlendirilmesinin sağlanması,

•

Elektronik iletişimin güçlendirilmesi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere sınır ötesi
hizmetlerin sağlanması, telif hakları ve siber güvenlik konularında gerekli kararların
alınması,
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•

21. yüzyılda ihtiyaç duyulan yetenek ve yetkinliklere uygun olarak özellikle gençlere
odaklanan yeni istihdam olanakları yaratılması
konularının ele alınması hedeflenmiştir.

Bulgaristan Dönem Başkanlığı öncelikleri genel olarak değerlendirildiğinde; güvenlik,
savunma, genç nüfusun istihdamı, sosyal uyum ve dijital konularının öncelikli bir yer tuttuğu
ve AB’nin geleceğinde istikrar, uzlaşma ve dayanışmaya yönelik bir perspektif sunulduğu
görülmektedir. Ayrıca, Dönem Başkanlığı AB ve Batı Balkanlar arasındaki ilişkinin
geliştirilmesine de özel önem atfetmektedir. Bununla birlikte, Bulgaristan Dönem Başkanlığı
öncelikleri arasında genişleme politikasına yer verilmemesi, Batı Balkanlara ilişkin hedefler
sıralanırken dahi genişleme politikasından bahsedilmemesi dikkat çekmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
AB’de karar alma süreci hakkında bilgi veriniz.
AB’nin genişleme politikalarını özetleyiniz.
Üçünü genişleme hangi yıl olmuştur ve hangi ülkeler AB üyesi olmuştur?
Potansiyel aday ülkeleri yazınız.
Türkiye ile birlikte aday olan diğer ülkeleri yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
AB’nin karar alma mekanizması hakkında bilgi verildi. Genişleme politikaları
hakkında bilgi verildi. Bulgaristan’ın dönem başkanlığında hedefler ve planlar hakkında bilgi
verildi.
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Bölüm Soruları
1) AB’de karar alma süreci hakkında bilgi veriniz.
2) AB’nin genişleme politikalarını özetleyiniz.
3) Üçünü genişleme hangi yıl olmuştur ve hangi ülkeler AB üyesi olmuştur?
4) Potansiyel aday ülkeleri yazınız.
5) Türkiye ile birlikte aday olan diğer ülkeleri yazınız.
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6. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

AB Anayasası Lizbon Anlaşması
Avrupa 2020 Stratejisi Türkiye-AB İlişkileri Ankara Anlaşması
Ankara Anlaşması’nın Türkiye Açısından Önemi
Kopenhag Kriterleri
Lüksemburg Zirvesi ve Türkiye İçin Önemi Helsinki Zirvesi ve Türkiye İçin Önemi
Katılım Ortaklığı Belgesi nedir?
Ulusal Program nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Avrupa 2020 Stratejisi neden önemlidir? Açıklayınız.
Lizbon Anlaşması’nı diğer anlaşmalardan farklı kılan nedir?
Ankara Anlaşması, Türkiye açısından ne ifade etmektedir?
Kopenhag Kriterleri hakkında bilgi veriniz.
Topluluk Müktesebatı deyince ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ne tür bilgiler bulunur, neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

96

Anahtar Kavramlar
Lizbon Anlaşması
Avrupa 2020 Statejisi
Kopenhag Kriterleri
Katılım Ortaklığı Belgesi
Ulusal Program
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Giriş
Bu bölümde AB Anayasası üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Lizbon Anlaşması ve Avrupa
2020 Stratejisi hakkında bilgi verilmektedir. Bu bölümün konu başlıklarından bir diğeri ise
Ankara Anlaşması’dır. Ankara Anlaşması’nın Türkiye açısından önemine değinilmektedir.
Ayrıca Birliğin kurulduğu dönemlerden günümüze Türkiye-AB İlişkileri hakkında kısa bir özet
verilmektedir. İlerleyen derslerde Birlik ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha kapsamlı bir şekilde
incelenecektir.
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AB Anayasası
n

28 Şubat 2004 tarihinde AB Anayasası taslağını oluşturmak üzere 105 üyeli

“Avrupa’nın geleceği Kurultayı” toplanmıştır ve Kurultay 16 aylık bir dönemin sonunda
çalışmalarını tamamlamış ve taslak metni AB Dönem Başkanlığı’na sunmuştur.
n

Avrupa için bir Anayasa oluşturan Anlaşma Taslağı 17-18 Haziran 2004

tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Zirve sonunda kabul edilmiştir.
n

AB Anayasası, üye ve aday ülke liderleri tarafından Roma’da imzalanmış

böylece 29 Ekim 2004 tarihinde son şeklini almıştır
n

AB Anayasası, AB üye ülkelerinin siyasi bir birlik kurma yolunda attıkları en

önemli adımı teşkil etmiş ve AB’nin temelini oluşturan kurucu anlaşmalar ile bugüne kadar
onları değiştiren tüm anlaşmaları tek ve yeni bir metinde bütünleştirmiştir.
n

12 Ocak 2005 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen

Anayasa’nın yürürlüğe gireceği tarih olarak Anayasal Anlaşma’da 1 Kasım 2006
belirtilmiştir. Ancak Anayasanın yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkeler tarafından
onaylanması gerekmektedir.
n

Fransa ve Hollanda’da gerçekleştirilen referandumlarda çıkan “hayır” kararı

olumsuz etki yaratmıştır. Bu durum karşısında 16-17 Haziran 2005 tarihlerinde Brüksel’de
düzenlenen AB Hükümet 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.

Lizbon Antlaşması
n

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
n

13 Aralık 2007 tarihinde Lizbon’da imzalanan

Antlaşma, reddedilen

Anayasa’da yer verilen sembolik öğeleri kapsamamakta ancak kurumsal ve işleyişe ilişkin
değişiklikleri korumaktadır.

Avrupa 2020 Stratejisi
n

AB’nin yeni ekonomik dönüşüm stratejisini ve 2020 yılı için hedeflerini
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belirleyen “Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa
Stratejisi “ raporu 26 Mart 2010 tarihinde yapılan Konsey toplantısında kabul edilmiştir

n

-

Avrupa 2020’nin üç temel önceliği vardır:

Bilgiye ve yeniliğe dayalı bir ekonomi geliştirerek akıllı büyüme

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

büyüme
n
-

İstihdamı artıran, sosyal ve bölgesel uyumu ön plana çıkaran, dahil edici bir
Temel önceliklere istinaden ortaya konulan beş temel hedef ise şöyledir:
20 ile 64 yaş arasındaki nüfusun yüzde 75’inin iş gücüne katılıyor olması

Avrupa Birliği Gayri Safi Milli Hasılası’nın yüzde 3’ünün araştırma- geliştirmeye
harcanması, enerji tüketiminin yüzde 20’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması
-

2020 yılına kadar amaçlanan iklim ve enerji hedeflerine ulaşılması

Okulu bırakma oranının yüzde 10’un altına çekilmesinin ve gençlerin en az yüzde
40’ının bir yüksek öğrenim diploması almasının sağlanması
çekilmesi

n

Yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan insan sayısının 20 milyonun altına

Komisyon bu hedeflere ulaşmak için AB ve üye devletler tarafından

uygulanması gereken yedi temel girişim ortaya koymuştur:
-

Yenilik için Birlik

-

Hareketteki Gençlik

-

Avrupa için Dijital Strateji

-

Düşük Kaynaklı Avrupa

-

Yeşil Büyüme için Sanayi Politikaları

-

Yeni Yetenekler ve İşler için Strateji

-

Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu
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Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri (Kısa bir özet)
n

Türkiye, 31 Temmuz 1959’da, “ortak üye” olmak için Topluluklar Konseyi’ne

başvurmuştur.
n

Yunanistan ile 1 Mart 1960 tarihinde ortaklık görüşmelerinin başlamasının

ardından, 21 Nisan 1960 tarihinde her iki ülkenin başvurularının paralel süreçlerde ele alınması
kararlaştırılmıştır
n

Türkiye’nin müzakere sürecine ilk engel, 27 Mayıs 1960 ihtilali olmuştur.

n

Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle, Menderes, Zorlu, Polatkan’ın idam

edilmeleri üzerine Türkiye ile ilişkilerin dondurulmasını istemiştir.
n

Türkiye, demokratik rejimden kopmanın Batı Avrupa’dan da kopmak anlamına

geldiğini ilk defa somut bir şekilde görmüştür.
n

11 Eylül 1959 tarihinde yapılan AET Bakanlar Konseyi toplantısı sonucunda

Türkiye’nin talebi olumlu karşılanmış ve Komisyon, Türkiye ile ortaklık şartlarını belirlemek
için görüşmeler yapmakla görevlendirilmiştir.
n

Türkiye ile Topluluk arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaşması’nın

imzalanmasına kadar geçen görüşmeler üç dönemden oluşur.

n

Birinci Dönem Görüşmeler

28 Eylül 1959-21 Ekim 1960

n

İkinci Dönem Görüşmeler

10-22 Nisan 1961
Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle, ilişkilerin dondurulmasını istemiş ve bu konuda
etkin rol oynamıştır.

n

Üçüncü Dönem Görüşmeler

18-22 Haziran 1962-20 Haziran 1963

Görüşmelerin başlayabilmesi için önce, De Gaulle’ün vetosu kaldırılmıştır.
n

Bu dönemde Türkiye, Topluluğa, bir gümrük birliğine dayanan üç dönemli ortaklık anlaşması
yapılmasını, ayrıca 175 milyon ECU’lük mali yardım verilmesini kabul ettirmiştir.
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Görüşmeler süresince Almanya Türkiye’yi desteklerken, ekonomik nedenlerle İtalya,
demokrasinin tam yerleşmediği iddiaları ile Fransa Türkiye’ye devamlı zorluk çıkarmıştır.
10. görüşmenin tamamlanmasından sonra Türkiye ile AET arasında gümrük birliğine
dayanan bir ortaklık anlaşması imzalanmıştır.
İsmet İnönü, Mayıs 1963’de hazırlıkları tamamlanan Ortaklık Anlaşması’nı parafe
ederken,” Başımızın derde gireceğinden endişeliyim. Avrupa’ya kanca atmanın zararı yoktur.
Ama ileride yükümlülükler ağır gelirse bu anlaşmayı durdurabilmemiz gerekir” demiştir ancak
imza atmanın yararının ağır bastığını görmüştür.

n

İsmet İnönü:

“Bu anlaşma ile Türkiye’nin Batılılaşma yolunda, aziz Atatürk tarafından bir milli
politika haline getirilmiş olan davranışta ciddi bir merhale katettiğimize kaniyiz”

n

Bu olumlu görüşlerine rağmen İnönü, yine de bir açık kapı bırakarak, “İstediğim

zaman Avrupa treninden aşağıya atlayabilir miyim?” diye bürokratlara sormuş ve “evet”
cevabını alınca da Ankara Anlaşması’nı imzalamıştır.

Ankara Anlaşması
n

Türkiye’yi AET’ye “ortak üye” yapan, taraflar arasında bir gümrük birliğine

dayanan ve ileride tam üyeliği öngören Ortaklık Anlaşması, 25 Haziran 1963 tarihinde
Brüksel’de parafe edilmiş ve 12 Eylül 1963’de Ankara’da imzalanmıştır.

AB - Türkiye Ortaklığı’nın Dönemleri
n

Hazırlık Dönemi

1 Aralık 1964-1 0cak 1973

Bu Dönemde Türk ekonomisiyle Topluluk ekonomisi arasındaki farkı azaltmak üzere
Türkiye’ye tek taraflı ödünler verilmiştir.

n

Geçiş Dönemi
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1 Ocak 1973
Bu dönemde taraflar, karşılıklı ödün vererek bir gümrük birliğini gerçekleştirmeyi
amaçlamışlardır

n

Son Dönem

Gümrük Birliği’ne dayanacak bu dönemde taraflar, ekonomi politikalarında
uyumlaştırma sağlayacaktır. Ankara Anlaşması’na göre son döneme geçiş otomatik olarak
gerçekleşmeyecektir. 12 yıl sürelik bir geçiş dönemi öngörülmüştür.
Ankara Anlaşması’nın 28. Maddesi, Türkiye’nin Roma Anlaşması’ndan doğan
yükümlülüklerinin tamamını üstlenebileceği bir duruma geldiğini göstermesi durumunda akit
tarafların tam üyeliği görüşebileceklerini öngörmüştür.
Türkiye 25 Aralık 1976 tarihinde tek taraflı bir karar ile tüm yükümlülüklerini dondurmuş
ve 1 Ocak 1976 tarihine kadar yerine getirdiği gümrük indirimlerini, 1977 ve 1978 yıllarında
yapamayacağını ve ertelediğini açıklamıştır

n

Türkiye ile Avrupa Birliği, ilişkilerini 21 Eylül 1979 tarihinde varılan bir

anlaşma ile karşılıklı olarak 5 yıllık bir süre ile dondurmuşlardır.
1979 yılı sonrasında Türkiye’de hükümet değişikliği olmuş ve iktidara gelen Adalet
Partisi, AET ile ilişkilerin dondurulmak yerine canlandırılmasına önem vermiştir.

n

12 Eylül 1980 müdahalesi ile AB-Türkiye ilişkilerinin askıya alınması ve

sonrası Özal Dönemi ile Nisan 1987’de tam üyelik başvurusunun yapılması söz konusu
olmuştur.
Türkiye, son döneme geçilmesini beklemeden, 1987 yılında ortaklık statüsünden ayrı
olarak bir Avrupa devleti sıfatıyla Topluluklara tam üye olmak için başvuruda bulunmuştur.
Komisyon, 18 Aralık 1989 tarihinde Türkiye’nin başvurusundan tam 2,5 yıl sonra
Görüş Raporu’nu açıklamıştır.

Türkiye -AB Ortaklığı’nın Kurumları
n

Ortaklık Konseyi

n

Ortaklık Komitesi

n

Karma Parlamento Komisyonu
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Ortaklık Konseyi
n

Türkiye-AB ortaklığının en yetkili yürütme kurumudur. Türk Hükümeti ile

Topluluk üyesi ülke hükümetleri, Konsey ve Komisyon temsilcilerinden oluşur.
Temel görevi, Ankara Anlaşması’nın uygulanmasını sağlamaktır ve en az altı ayda bir
defa bakanlar düzeyinde toplanır

Ortaklık Komitesi
n

Ortaklık Komitesi, Ortaklık Konseyi’nin kararı ile kurulmuştur

Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlar ve Ortaklık Konseyi’nin vereceği talimatlara
uygun olarak, ilişkisiyle ilgili teknik sorunlar üzerinde incelemeler yapar. Büyükelçiler
düzeyinde Brüksel’de toplanır.

Karma Parlamento Komisyonu (KPK)
n

Ortaklığın demokratik denetim organıdır.

Ortaklık Konseyi’nin kendisine sunduğu yıllık faaliyet raporlarını inceler ve Türkiye AB
ortaklığına ilişkin konularda tavsiyelerde bulunur. TBMM ve Avrupa Parlamentosu’ndan seçilen
eşit sayıda üyelerden oluşur. Yılda iki defa toplanır.

KOPENHAG KRITERLERI
Siyasi Kriterler
Aday ülke, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıkların korunması ve kabul
görmesinin güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapıya kavuşmuş olmalıdır

Ekonomik Kriterler
Aday ülkede iyi işleyen bir Pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet
baskısına karşı koyabilme kapasitesi bulunmalıdır

Topluluk Müktesebatının Kabulü
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Aday ülke, siyasi, iktisadi ve parasal birliklerin amaçlarına uyulması dahil olmak üzere
Avrupa Birliği mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

Türkiye Açısından Önemli Kararların Alındığı Zirveler
Lüksemburg Zirvesi (Aralık 1997)
AB, Lüksemburg Zirvesi’nde, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Polonya,
Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler arasına alınmamış, tam
üyeliğe ehil olduğu teyit edilmiştir.
Lüksemburg Kararlarını takiben, Türk Hükümeti AB ile siyasi diyaloğun dondurulması
kararını almıştır.

Helsinki Zirvesi (Aralık 1999)
Helsinki Avrupa Konseyi’nde Türkiye aday ülkeler kapsamına alınmıştır
Türkiye’nin üyelik için gerekli olan reformları gerçekleştirmesine yönelik bir “Katılım
Öncesi Strateji” geliştirileceği de belirtilmiş, Türkiye’nin AB müktesebatının üstlenilmesine
ilişkin bir Ulusal Program hazırlaması öngörülmüştür.

Kopenhag Zirvesi (Aralık 2002)
Kopenhag Zirvesi’nde AB bütünleşme tarihinde en kapsamlı genişleme kararı alınmıştır.
Zirve’de 13 aday ülkeden 10’unun 1 Mayıs 2004’den itibaren AB’ye üye olmaları
kararlaştırılırken, Bulgaristan ve Romanya’ya 2007 yılında üyeliklerini hedefleyen bir yol haritası
verilmiştir
Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye’ye ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu’nun hazırlayacağı
2004 Yılı İlerleme Raporu ve tavsiyesi doğrultusunda, Kopenhag siyasi kriterlerinin
karşılandığının belirlenmesi halinde gecikmeksizin katılım müzakerelerine başlanması
kararlaştırılmıştır.

Brüksel Zirvesi (Aralık 2004)
Brüksel Zirvesi’nde alınan kararla, Türkiye- AB ilişkileri yeni bir aşamaya taşınmıştır.
Türkiye’nin 1999 Helsinki Zirvesi’nde adaylığın teyidinden itibaren başlattığı ve 2002 Kopenhag
Zirvesi sonrasında hız verdiği siyasi kriterlere uyum yönünde gerçekleştirilen reformları ve
105

uygulamanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sonucunda AB devlet ve hükümet başkanları
Türkiye’nin siyasi kriterleri karşıladığını tespit etmiş, katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005
tarihinde başlatılmasına karar vermişlerdir.
AB Dışişleri Bakanları Lüksemburg’da yaptıkları bir toplantıda Türkiye ile müzakerelerin
başlamasını kararlaştırmıştır.

Katılım Öncesi Stratejisi
KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ (KOB)
İlk olarak 24 Mart 2001 tarihinde, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB
Konseyi’nce onaylanan, Türkiye’nin, Kopenhag ekonomik ve siyasi kriterlerine ve AB
müktesebatına uyum için yapması gerekenleri, AB üyeliği için gerekli kısa ve orta vadeli
önceliklere yönelik bir takvimi içerecek şekilde hazırlanan “Türkiye İçin Katılım Ortaklığı
Belgesi” 8 Mart 2001 tarihli Konsey Kararı ile kabul edilmiştir.

ULUSAL PROGRAM (UP)
Katılım Ortaklığı Belgesi’ne paralel olarak, geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform
gündemi ortaya koyan “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal
Programı” 24 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Müzakere Süreci
Tarama Süreci
Müzakere Pozisyonlarının Hazırlanması
Pozisyon Belgelerinin AB Dönem Başkanlığı’na Sunulması
Müzakerelerin Açılması
Müzakerelerin Tamamlanması
Katılım Anlaşması’nın Onay Süreci olmak üzere 6 aşamadan oluşmaktadır.

Tarama Süreci
Müzakere sürecinin ilk aşaması olan ve AB Müktesebatı ile ulusal mevzuatımız arasındaki
farklılıkların belirlenerek, bu farklılıkların giderilmesi için uyum sürecinin genel bir takviminin
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ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunların saptanacağı Tarama Süreci 20 Ekim 2005 tarihinde
fiilen başlamıştır.

Tanıtıcı Tarama
AB, görüşülen başlığa ilişkin müktesebat hakkında bilgi verir

Ayrıntılı Tarama
AB, Türkiye’den ilgili başlıklar hakkında durum değerlendirmesi ve bilgi isteyerek,
Türkiye’den birtakım temel sorulara yanıt vermesini ister.
Görüşülen başlığa ilişkin müktesebatın kabulüne hazır olunup olunmadığı
İlgili müktesebata ilişkin kanunların kabul edilip edilmediği, edilmediyse bunun için nasıl
bir takvim öngörüldüğü
Söz konusu müktesebatın uygulanması için gerekli idari yapılara sahip olup olunmadığı,
eğer değilse bu yapıların ne zaman kurulacağı
Tarama Süreci’nde; AB Müktesebatı’nın tamamı değil, sadece AB ile müzakerelerin
başlaması için gerekli olan temel düzenlemeleri içeren yaklaşık olarak %25’lik bölümü gözden
geçirilmektedir.
AB Komisyonu tarafından aday ülkelerin bürokratları ile koordinasyon halinde yürütülen
tarama sürecinde aday ülkenin AB Müktesebatı’na uyum düzeyinin belirlenmesi yanı sıra,
müktesebatın aday ülkelerin ulusal hukuk sistemlerine aktarılmasının kolaylaştırılması ve
müzakereler esnasında sorun çıkabilecek alanların birlikte tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu değerlendirme sonucunda aday ülkenin kabul edeceği ve tamamlayacağı mevzuat
alanlarının ve özellikle de Topluluk mevzuatı ile çelişen ve değiştirilmesi ya da kaldırılması
gereken düzenlemelerin belirlenmesi gereklidir.
Müzakerelerin başlatılacağı ilk konu başlıklarının saptanmasında belirleyici olan bu süreç
aynı zamanda, AB Müktesebatı’nın etkili bir biçimde uygulanması için gerekli idari yapıların
oluşturulması ya da varolan yapıların güçlendirilmesi çalışmalarının şekillendirildiği bir
dönemdir.

Müzakere Pozisyonlarının Hazırlanması
Müzakere pozisyonları, AB’ye aday ülkelerin katılım müzakereleri sürecinde Topluluk
Müktesebatı’na uyum açısından pozisyonlarını ortaya koydukları belgelerdir.
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Müzakere pozisyonunda aday ülkenin ulusal mevzuatını ne şekilde müktesebatla uyumlu
hale getireceği ve uygulayacağı, bunun yanı sıra uygulama için nasıl bir kurumsal yapı
oluşturacağı açıklanmaktadır.

Pozisyon Belgelerinin AB Dönem Başkanlığı’na Sunulması
AB Konseyi (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) tarafından oybirliği ile onaylanarak
resmen “AB Ortak Pozisyonu” haline gelen belgenin aday ülkeye gönderilmesini takiben, ilgili
konu başlığında müzakere fiilen açılmaktadır.

AB HUKUKU
Avrupa Birliği’nin kurumsal örgütlenmesi, özellikle de temel değerleri ancak Birlik
hukuku aracılığı ile somutlaşıp hayatiyet kazanabilir.
Bu nedenle Birlik, iki anlamda hukuki bir varlıktır: Birincisi, Birliğin varlığı hukuka
dayanır; ikincisi, Birliğin kendisi bir hukuk düzenidir.

AB’nin varlığı hukuka dayanır: Birlik sadece hukukun gücü ile işlemektedir.
AB bir hukuk düzenidir: AB, varlığını hukuka boçlu olduğu gibi aynı zamanda kendi
hedeflerini de sadece hukuk yoluyla gerçekleştirmeye çalışır. Üye devletlerin halklarının ortak
ekonomik ve toplumsal yaşamları zor kullanma tehdidiyle değil Birlik hukukuyla yönlendirilir.
AB Hukuku; Topluluğun kuruluşuna, işleyişine, üye olan ve olmayan ülkelerle ilişkilerine,
organlarına, Ortak Pazar’a ve Topluluk politikalarına ait kuralların oluşturduğu hukuktur.
Söz konusu hukuk Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından yorumlanır. ABAD aynı
zamanda anlaşmaların yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka uygunluğu güvence altına
alır.

AB Hukuku’nun Kaynakları
Birincil kaynaklar olarak anılan, Kurucu Anlaşmalar ve bu Anlaşmalara değişiklik getiren
anlaşmalar
İkincil kaynaklar olarak anılan, AB tarafından konulan kurallar yani Birliğin hukuki
tasarrufları (tüzük, yönerge, karar, görüş ve tavsiyeler)
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ABAD tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri (eşitlik, ölçülülük, hukuki güvenlik
ilkeleri)
ABAD’ın kararları
Üye olmayan ülkelerle yapılan anlaşmalar
Doktrin

Amsterdam Anlaşması’nın 249. Maddesi’nde hukuk normları düzenlenmiştir:
“Görevlerini yerine getirmek için bu Anlaşma’nın hükümlerine uygun olarak, Konsey ile
ortaklaşa hareket ederek Avrupa Parlamentosu, ayrıca Konsey ve Komisyon, tüzükler hazırlar ve
yönergeler çıkarır, kararlar alır, tavsiye veya görüşler bildirir”
Tüzük, genel kapsamlıdır. Bütün unsurlarıyla bağlayıcıdır ve bütün Üye Devletler’de
doğrudan uygulanır
Yönerge, sonuçları açısından her muhatap üye devleti bağlar ancak şekil ve yöntem
seçimini ulusal makamlara bırakır
Karar, muhatapları için bütün unsurları ile bağlayıcıdır
Tavsiye ve görüşler bağlayıcı değildir
Avrupa Birliği Programları
Refahın yükseltilmesi
Yaşam kalitesinin artırılması

Farklı kültür, dil ve anlayışlar arasında karşılıklı etkileşimi geliştirerek ırk, dil, din,
cinsiyet, engellilik ayrımı olmaksızın yüksek bir Avrupa ve Avrupalılık bilincinin benimsenmesi.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Helsinki Zirvesi’nin önemi nedir?
Luksemburg Zirvesi’nde hangi karar alınmıştır?
Kopenhag Kriterleri nelerdir?
KOB ne demektir? Kısaca açıklayınız.
Ulusal Program neden önemlidir?
AB Hukuku nasıl işler?
Ankara Antlaşması’nın önemini kısaca özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kopenhag kriterlerinin neler olduğu, AB hukuk sisteminin nasıl çalıştığı, AB Anayasası
hakkında bilgi, Lizbon Antlaşması’nın önemi, 2020 Stratejisi neler içermekte, Katılım Ortaklığı
Belgesi ve Ulusal Programların önemi…
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Bölüm Soruları
1) Helsinki Zirvesi’nin önemi nedir?
2) Luksemburg Zirvesi’nde hangi karar alınmıştır?
3) Kopenhag Kriterleri nelerdir?
4) KOB ne demektir? Kısaca açıklayınız.
5) Ulusal Program neden önemlidir?
6) AB Hukuku nasıl işler?
7) Ankara Antlaşması’nın önemini kısaca özetleyiniz…
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7. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kıbrıs’ın AB üyeliği ile birlikte Birlik İçinde Yaşanan Sorunlar
2005 İlerleme Raporu ve 2006 Katılım Ortaklığı Belgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kıbrıs’ın AB üyesi olmasının Türkiye-AB ilişkilerine etkisini özetleyiniz.
2005 İlerleme Raporunun önemi hakkında bilgi veriniz.
2006 Katılım Ortaklığı Belgesi neden önemlidir?
2006 KOB’un en önemli başlıklarından örnekler veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Kıbrıs
Türkiye-AB ilişkileri
GKRY ve AB
2005 İlerleme Raporu
2006 Katılım Ortaklığı Belgesi
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Giriş
Kıbrıs’ın AB üyeliğinin Türkiye AB ilişkilerini etkilemesi ve özellikle 2004 sonrasında
Türkiye-AB ilişkilerinin yol haritası…
Bu arada Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programlar hakkında bilgi verilmektedir.
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Müzakere Sürecinin Başlaması
Kıbrıs’ın AB’ye üyeliği nedeniyle ortaya çıkan sorun, Türkiye’nin AB’ye üyelik
çalışmalarının yavaşlamasına yol açan en önemli etken olmuştur.
1 Mayıs 2004 itibarıyla 10 ülkenin üyeliği gerçekleşmiş olduğundan, 1963 Ankara
Anlaşması’nın yeni üyeleri içine alacak şekilde genişletilmesi gerekiyordu. Ankara Anlaşması,
karma nitelikli bir anlaşma olduğu için, AB ile birlikte bütün üye devletler bir tarafı, Türkiye de
diğer tarafı oluşturacaktı. Prensip olarak her genişlemeden sonra Ankara Anlaşması’nın yeni
üyeleri içine alacak şekilde tadili gerektiğinden bu tadilat, 1 Mayıs 2004 tarihini takip eden
dönemde yeni bir uyum anlaşması yapmak ve bunu onaylamak suretiyle gerçekleştirilmeliydi.
•
AB, bir Ek Protokol ile Ankara Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi
konusunda ısrarcı davrandı ve Aralık 2004 Brüksel Zirvesi sırasında Türkiye’den bu yolda bir
taahhüt alındığını hatırlattı.
•
Daha önceki genişlemelerin bazılarında, örneğin Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in
AB’ye katılımında, Ankara Anlaşması’nın hukuken yeni üyelere genişletilmesinin ihmal edildiği
ve tarafların karşılıklı fiili uygulamalarla yetindiği bir gerçekti, fakat bu kez durum değişikti, 10
yeni devlet birden AB’ye katılıyordu ve üstelik bunlardan biriyle Türkiye arasında siyasi hatta
hukuki sorunlar vardı. Böylelikle yapılacak Ek Protokol, daha önceki genişlemelerde ihmal edilip
eksik bırakılmış bir işlemin de tamamlanmasını sağlayacaktı. Çünkü bu Ek Protokol sayesinde
Ankara Anlaşması’nın kapsamı, bütün üyeler itibarıyla adeta yeniden belirlenecekti. Öte yandan
Türkiye AB’ye katılım sürecine girdiğinden, Ankara Anlaşması’nın bir başka işlevi daha
başlamıştı; üyelik sürecinin hukuki temelini oluşturmak. Bu nedenle Ankara Anlaşması’nın
güncelleştirilmesi ve uygulanabilirliğini koruması önemli görülüyordu.
•
Türkiye, 29 Temmuz 2005’te söz konusu Ek Protokol’ü imzaladı. Tam adı Avrupa
Birliği’nin Genişlemesinin Ardından Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir
Ortaklık Yaratan Anlaşmaya Ek Protokol” olan belge, AB Dönem Başkanlığı (o dönemde
İngiltere) Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında mektup teatisi yoluyla imzalandı. Bunu
yaparken Türkiye, Kıbrıs’ın statüsüne ve sorunun çözümüne ilişkin görüşlerini bir deklarasyon
yaparak kayda geçirdi.
•
Türkiye’nin bir AB üyesi olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne karşı yönelttiği sert
söylem, AB’nin tepkisine neden oldu. AB de 21 Eylül 2005’te, bir karşı deklarasyon yayınladı.
Türkiye’nin Ek Protokol konusundaki bu tutumunun da etkisiyle, 3 Ekim 2005’de AB
Bakanlar Konseyi Türkiye’nin katılım müzakereleriyle ilgili kararı verirken, üye devletler
arasındaki tartışma, uzun ve sancılı olacaktır.
Üye devletlerin 3 Ekim kararını almakta zorlanmalarının ardında yatan bir başka neden,
Birliğin kendisinden kaynaklanıyordu. Siyasal ve kurumsal yapısı, karar alma süreçleri,
politikaları, genel yönelimi ve mali yapısı bakımından Avrupa bütünleşmesini 21. Yüzyıla
uyarlama amacıyla hazırlandığı ileri sürülen Anayasal Anlaşma, Mayıs-Haziran 2005’de Fransa
ve Hollanda halkları tarafından referandumda reddedilmişti. AB’yi hem daha fazla derinleşmeye
hem de daha fazla genişlemeye hazırlayacak bu metnin, iki önemli üye devletin halkları tarafından
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reddi, bütünleşmenin geleceği ve yönü hakkında çeşitli senaryoların ve karamsar öngörülerin
ortaya atılmasına yol açtı. Böyle bir dönemde daha fazla genişlemek zordu.
Anayasa projesinin hüsranla sonuçlanmasının Türkiye-AB ilişkilerine etkisinin
olumsuz olması, beklenen bir gelişmeydi. Türkiye’nin AB ile üyelik yerine bir özel statü modeli
uyarınca ilişki kurması gerektiğini savunmuş olan Angela Merkel, Almanya’da Eylül 2005’de
yapılan genel seçimlerin ardından başbakan olunca, Türkiye’ye verilen adaylık statüsü ve
müzakerelere başlama sözünün altında imzası bulunan bir ülkenin lideri olarak ahde vefa ilkesi
çerçevesinde hareket edeceğini açıkladı. Halkı Türkiye’nin üyeliğine yaklaşık yüzde 80 oranında
karşı olan Avusturya’nın dışişleri bakanı da ikna edilince mutabakata varıldı ve Türkiye ile
müzakerelerin başlamasını sağlayan Müzakere Çerçeve Belgesi kabul edildi.
AB Bakanlar Konseyi’nce kabul edilen Müzakere Çerçeve Belgesi, ana hatları Ekim
2004’te Komisyon tarafından çizilip Aralık 2004 Zirvesi’nde belirlenen esaslara göre
hazırlanmıştı ve AB’nin daha önceki deneyimlerinden aldığı dersleri, kendi siyasi, ekonomik,
toplumsal çalkantılarını ve “genişleme yorgunluğu”nu yansıtıyordu. Öte yandan, AB üyesi
devletler, yeni üye olacakların kapsamlı bir dönüşüm geçirmeye ihtiyaç duydukları kanısında
oldukları için, Müzakere Çerçeve Belgesi, bunu da sağlama amacını taşıyordu.
Bu bağlamda Türkiye; sorunları, getirileri, coğrafyası ve nüfusu bakımından “büyük” bir
ülke olarak, bu dönüşüm ihtiyacını daha zorlu şartlar içinde halletmek mecburiyetindeydi.
Dolayısıyla, AB’ye uyumu uzun sürebilecekti. AB, özel bir ülke ile üyelik müzakeresine
girdiğinin farkındaydı.
Bütün bu nedenlerle, Türkiye ile ilgili belgede, o güne kadar benzeri belgelerde
rastlanmayan birtakım terim ve deyimlere yer verildi: “ucu açık müzakere”, “uzun geçiş süreleri”,
“sapma ve istisnalar”, “korunma önlemlerine her zaman başvurma imkanı”, “müzakere
başlıklarının açılış/kapanışı için kriterlerin belirlenmesi”, “sindirme kapasitesi”.

2005 İlerleme Raporu ve 2006 Katılım Ortaklığı Belgesi
2005 Türkiye İlerleme Raporu’nda Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin Kopenhag siyasi
kriterlerini yeterli ölçüde yerine getirmeye devam ettiğini belirtiyor, ancak reformların hızında
yavaşlama olduğunu da saptıyordu. Bu saptama, 2006-2011 arası tüm İlerleme Raporlarında da
gittikçe güçlenen biçimde tekrarlanacaktır.

2005 İlerleme Raporunda somut olarak belirtilen sorunlar şunlardı:
Yolsuzlukla ve örgütlü suçla mücadelede eksiklikler; azınlık haklarının Avrupa
standartlarıyla uyumlu olmaması, yargının bağımsızlık ve etkili işleyişten uzak oluşu, kadın-erkek
eşitliği ve kadın hakları alanındaki sorunlar, çocuk hakları, askerin siyasetteki etkisi ve ordu
üzerindeki siyasi ve mali sivil denetimin yetersizliği, düşünce ve ifade özgürlüğü alanındaki sorun
ve eksiklikler, sendikal haklar, gayrimüslim dinsel azınlıkların ibadet, eğitim ve mülkiyet
haklarıyla ilgili kısıtlamalar, kütü muamele ve işkenceye sıfır hoşgörü politikalarının hayata
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geçirilmesindeki gevşemeler, ilerleme kaydedilmeyen kültürel haklar, Türkiye’nin Kıbrıs ve
Yunanistan konularındaki tutumları.

Bu saptama ve uyarılar, Komisyon’un 2006-2011 arası tüm İlerleme raporlarında
ana hatlarıyla tekrar edilecektir.
İlerleme raporlarında işaret edilen eksiklikler üzerine inşa edilen ve 23 Ocak 2006’da AB
Bakanlar Konseyi kararına bağlanan 2006 KOB’u, müzakere sürecinin önemli bir unsuru idi.
KOB’a karşılık, her aday ülke kendi Ulusal Programını yayınlıyordu. Bu iki belge, birbiriyle ne
kadar uyuşursa, AB’nin aday ülkeye mali ve teknik desteği o ölçüde yoğunlaşıyordu. Her yılın
sonuna doğru, Avrupa Komisyonu bir ilerleme raporu hazırlıyor ve bunu Zirve’nin
değerlendirmesine sunuyordu. Bu metin, KOB ile Ulusal Programlara uyum sağladığı ölçüde,
aday ülke bakımından olumlu değerlendirmeler içeriyordu. Aday ülkenin uyum ve müzakere
performansı düşükse, İlerleme Raporu da olumsuz gözlemlere yer veriyordu.
2006 KOB’unda, Türkiye’den Katılım Ortaklığı’nın önceliklerini dikkate alan takvim ve
ayrıntılı önlemleri içeren bir ulusal program istenmişti. Oysa, ilişkilerdeki ivmenin de düşmesiyle,
Türkiye 2006 KOB’una cevap oluşturacak bir ulusal program hazırlamadı; 2007 ilkbaharında
kendi önceliklerini içerdiğini belirttiği bir “Müktesebata Uyum Programı” ile yetindi. Bu plan,
Türkiye’nin kendi kendine kararlaştırdığı bir tür “eylem planı” idi. Bu programa hükümet, kendi
uygun gördüğü uyum tedbirlerini dahil etmişti. Dolayısıyla “Müktesebata Uyum Programı”, AB
ile birlikte yürütülmesi gereken “Katılım Ortaklığı” sürecinin içinde hukuki, hatta fiili anlamda
somut etkisi veya sonucu olan bir program olarak kabul edilemezdi. Bu sadece, AB’ye uyuma
yönelik bürokratik çalışmalar için hükümetin belirlediği öncelikleri ve takvimi içeren bir belgeydi.

Aday Ülke Duraksıyor
İlişkilerde dikkat çeken ivme kaybına rağmen, tarama süreci Ekim 2005-Ekim 2006
arasında tamamlandı ve Türkiye’nin müzakere süreci fiilen 12 Haziran 2006 günü başladı.

Müzakereler başladıktan sonra ilk kez sunduğu 2006 İlerleme Raporunda Avrupa
Komisyonu
Türkiye’de reformların devam ettiğini ancak hızının yavaşladığını belirtti. Raporda,
Türkiye ordusunun etkisinin savunma konularının ötesine gittiği, ifade özgürlüğünün Avrupa
normlarının gerisinde kaldığı, özellikle TCK Md. 201’den kaynaklanan düşünce ve ifade
özgürlüğüne ilişkin kısıtlamaların, kadın hakları alanındaki eksiklik ve baskıların, dinsel
azınlıkların durumu ve Kürt sorunuyla ilgili endişelerin sürdüğü vurgulanıyordu.
Bu sırada Türkiye’ye bakıldığında, daha önce de ifade edildiği gibi, ilginç bir paradoksal
durum görülmekteydi, AB’ye daha önceki dönemlerde katılan devletlerin aksine, AB’nin Türkiye
ile katılım müzakerelerinin başlamasına kesin karar verdiği 3 Ekim 2005 tarihini takip eden
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dönemde, Türkiye’de AB ile bütünleşmeye karşı çıkan çevrelerin sesleri gittikçe daha yüksek
çıkmaya, hükümet şiddetle eleştirilmeye başlandı. AB’nin Türkiye ile ilgili niyetleri hakkında
çeşitli kuşkular ifade ediliyor, hatta AB’nin Türkiye’yi bölme niyetinden bile bahsediliyordu. AB
karşıtı kampanya, kamuoyunu giderek etkiledi.
Bu iç dinamiğin yanısıra, bu olumsuz gelişmenin dış dinamiği de AB’den kaynaklandı.
Bunlardan biri, Türkiye’ye, AB ile ilişkisinde, “özel statü” verilmesi eğilimi idi. Ayrıca bu
dönemde Fransa’nın tavrında da değişim gözlenmekteydi. Fransa’da, AB’yi inanç ortaklığına
dayalı bir medeniyet projesi olarak kabul eden geleneksel görüşten yana politikacılar, devlet
adamları, akademisyenler her zaman olmuştu. Bu nedenle Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkanlar
da olmuştu. Ama bu anlayışı, Fransa’nın sistematik bir dış stratejisi haline getiren bir yürütme
organı iş başına gelmemişti. Fransa’nın son dönemlerde Türkiye’nin AB üyeliğine yaklaşımında
radikal bir değişiklik gözlenmekteydi.
Fransa’nın bu tavrı, Türkiye’de AB karşıtları tarafından olumsuz propaganda olarak
kullanılmaya devam etti ve Türkiye halkının AB’ye güvenini kaybetmesinde önemli rol oynadı.
AB kurumları açısından nedenin, Türkiye gibi büyük ve Avrupa’nın sorunlu bir ucunda
yer alan bir ülkenin katılması halinde çıkacak sorunlar olduğu görülüyordu. Altıncı genişleme, adı
üzerinde “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye genişleme” idi. Bu bölgede yer alan ülkeler, tarihleri,
kültürleri, sosyal dokuları, inanç ve anlayışları, hatta dilleriyle, Batı Avrupalılar tarafından kabul
edilmesi çok daha zor ülkelerdi. Üstelik Batı Balkanlar ve Türkiye’nin yer aldığı bölgeler, sınır
ihtilafları, komşularla ilişkiler, mikro milliyetçilik, anti-demokratik rejim eğilimleri, hatta dinmezhep gerilimlerinin hala ciddi ve sık biçimde kendini gösterdiği yerlerdi. Bu ülkelerin AB
tarafından kabul edilmesi, onların AB değer, ilke ve politikalarına uyum sağlama bakımından
güven verici bir noktaya gelmelerine bağlanmalıydı. Yüksek düzeyde entegrasyona ulaşmış AB,
bu noktaya gelmeyen ülkeleri üye adayı olarak bile kabul etmeyerek kendini koruma içgüdüsü
sergiliyordu.
Bu çerçevede Türkiye ile ilişkiler üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur, Kıbrıs’ın AB
üyeliği ve buna bağlı olarak medyana gelen gelişmeler oldu.

Kıbrıs’ın AB’ye Üye Olmasının AB’ye Katılım Sürecini Etkilemesi
2006 KOB’unda, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Türkiye’den “BM çerçevesinde ve AB’nin
üzerine inşa edildiği ilkeler doğrultusunda” tutum alması ve “Ankara Anlaşması”nı, Kıbrıs dahil
olmak üzere 10 yeni AB üyesinin katılımına uyarlayan Protokol’ün bütünüyle uygulaması”
isteniyor, Kıbrıs dahil tüm üye ülkelerle ikili ilişkilerin normalleştirilmesi gereği hatırlatılıyordu.
Komisyon da 2006 İlerleme Raporu’nda, Ek Protokol’ün uygulanarak “ulaşım araçlarına
yönelik kısıtlamalar dahil malların serbest dolaşımı bağlamındaki tüm engellerin kaldırılmasını”
beklediğini vurguladı. İlerleme Raporu’na göre, Türkiye, “Kıbrıs Türk toplumuna yönelik
izolasyon devam ettiği sürece” Ek Protokol’ün Güney Kıbrıs’a limanları açmak şeklinde
uygulanmayacağını ifade etmişti. Oysa Avrupa Komisyonu’na göre, Ek Protokol yasal bir
yükümlülüktü ve “Kıbrıs Türk toplumunun durumuyla ilişkilendirilmemesi” gerekiyordu.
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İlerleme Raporu’nda, “Komisyon, Türkiye’nin Aralık ayındaki Zirve’den önce yükümlülüklerini
yerine getirmemesi durumunda gerekli tavsiyeleri yapacaktır” deniliyor, durumun “müzakerelerin
bütününün işleyişi üzerinde etkiler doğuracağı” hatırlatılıyordu.
“Kıbrıs Cumhuriyeti”, adanın bütünü itibarıyla 1 Mayıs 2004’te AB’ye üye oldu. Bununla
birlikte AB, adanın kuzeyinde, Türkiye ve KKTC’ye göre KKTC’nin ülkesel alanı olan bölgeyi,
bu fiili durum sona erinceye kadar, “AB müktesebatının askıya alındığı alan” olarak nitelemeyi
uygun gördü. Gerek katılım belgelerine, gerek üyelikle ilgili kararlara, Kıbrıs sorununun
halledilmesi üzerine kuzeydeki alana da AB müktesebatının teşmil edileceği kaydı geçirildi.
Buna karşılık Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türklerinin Annan Planı’na referandumda
“evet” demeleri nedeniyle, adanın kuzeyine ilişkin bazı iyileştirici tedbirleri uygulamaya koymak
için bir çalışma başlattı. Alınacak tedbirler, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ı tedricen AB sistemine
dahil etme düşüncesine dayanıyordu. Bu çerçevede; Kuzey Kıbrıs’a mali yardım sağlanması,
Yeşil Hat üzerinden mal ticaretinin kısmen serbestleştirilmesi gibi tedbirler birer AB tüzüğüyle
kararlaştırıldı ve zaman içinde uygulamaya kondu. Ancak Kıbrıs Rumlarının olumsuz tavırları
yüzünden, Kıbrıs Türklerini tatmin edici bir sonuç alınamadı. KKTC ekonomisinin geliştirilmesi
ve kalkınmasının desteklenmesi amacıyla AB ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan ticaretin
gerçekleştirilmesi girişimi de, Güney Kıbrıs’ın ikna edilememesi nedeniyle başarılı olamadı. Ama
Avrupa Komisyonu’nun AB siyasi ve hukuki çerçevelerinin belirlediği kısıtlamalar ölçüsünde
uygulamaya çabaladığı bu tedbirleri, Türkiye ve KKTC’nin bazı çevreleri, “AB’nin taahhütleri”
olarak görmeye başladı.
1963 Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan bir yükümlülük hususunda Türkiye’nin
izlediği politika, Ek Protokol’ün onayının ve tam uygulanmasının önündeki başlıca engel haline
geldi. Türkiye, bunu yapabilmek için, KKTC’nin izolasyonunu hafifletecek tedbirlerin alınmasını
ve KKTC hava ve deniz limanlarından en azından bir bölümünün uluslararası kullanıma
açılmasını talep ediyordu. Oysa AB’ye göre, limanların açılması ve Türkiye’nin Ankara
Anlaşması’ndan kaynaklanan Ek Protokol’ü ayrımsız ve tam olarak uygulama yönündeki hukuki
yükümlülüğünün gereğiydi. KKTC’nin izolasyonunun hafifletilmesine yönelik AB girişimleri ise
siyasi bir taahhüdün ötesinde etki doğuramazdı. Bu farklı anlayış ve bakış açıları, uzlaşmanın çok
güç olduğunu gösteriyordu. Sorunu çözmek için yapılan çeşitli girişimler, geliştirilen formüller,
2011 sonu itibarıyla sonuç vermemiş durumdaydı.
Avrupa Komisyonu, 21 Eylül 2005 tarihli AB ve üye devletler deklarasyonunda
öngörüldüğü üzere, 29 Kasım 2006’da Türkiye ile müzakerelerin devamına ilişkin Tavsiye
Kararını açıkladı. Burada Ankara Anlaşması’nın 10 yeni AB üyesine genişletilmesine yönelik Ek
Protokol tam ve ayrımsız uygulanmadığından, Türkiye’nin bu konudaki tüm yükümlüklerini
yerine getirmesine dek, Türkiye-AT Gümrük Birliği ve Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne
yönelik kısıtlamalarıyla ilgili olarak tespit edilen 8 müzakere faslında müzakerelerin
dondurulması önerildi. Dolayısıyla Ek Protokol konusundaki yükümlülüklerin Türkiye tarafından
yerine getirilmesi gereğinin Avrupa Komisyonunca teyidi, bu 8 fasıl bakımından da kapanış kriteri
haline getiriliyordu.

124

Geçici olarak müzakereye kapatılan fasıllar şunlardı; Malların Serbest Dolaşımı, İş Kurma
ve Hizmet Sunma Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Taşımacılık
Politikası, Gümrük Birliği ve Dış İlişkiler.
Avrupa Komisyonu’nun bu tavsiyesi, AB Konseyi toplantısında kabul edildi. Konsey, 21
Eylül 2005 tarihli bildirisindeki tüm hususların ve bu konuda kaydedilen gelişmelerin takip
edileceğini belirtmekte ve Avrupa Komisyonu’nu, yıllık ilerleme raporlarında, özellikle de 2007,
2008 ve 2009’da bu konuda durum değerlendirmesi yapmaya davet etmekteydi. Türkiye’ye Aralık
2009’da toplanacak zirveye kadar süre tanınıyordu. Bu tarihte Türkiye’nin yükümlülüklerini
yerine getirmediği görülecek olursa, Avrupa Komisyonu’ndan gelecek öneriye göre, AB,
Türkiye’nin üyelik müzakereleri konusunu gözden geçirecekti.
14-15 Aralık 2006 Zirvesi’nin onayladığı AB Bakanlar Konseyi Sonuç Kararları, Avrupa
Komisyonu’nun Türkiye hakkında Konsey’e sunduğu bilgi ve gözlemlere dayanmaktaydı. Bu
raporun ve onu izleyen AB Bakanlar Konseyi kararının, Türkiye’nin katılım süreci hakkında
belirttiği diğer noktalar şöyle özetlenebilir;
Katılım müzakerelerinin sağlıklı ilerleme göstermesi, Türkiye’nin AB’ye uyum ve
reform çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmesine ve bu yoldaki kararlılığına bağlıdır,
Özellikle ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, kadın hakları, azınlık hakları, sendikal
haklar ve askerin sivil denetimi konularında yeni çabalara ve atılımlara ihtiyaç vardır,
Türkiye iyi komşuluk ilişkileri yürütmeli ve uyuşmazlıkların barışçıl çözümü
ilkesine saygı göstermelidir.
Ortamın gergin olmadığı bir zamanda bu ifadeler belki olağan karşılanabilirdi ancak
bunların bazı müzakere fasıllarının kapalı tutulması, açılan fasılların kapatılmaması gibi yaptırım
nitelikli tedbirlerle birlikte ortaya konması, Türkiye’de tepkiyle karşılandı.

2000-2012 yılları arası Türkiye-AB İlişkileri
Türkiye-AB ilişkilerini 2000-2011 yılları arasında iki ayrı döneme ayırarak ele almak
uygundur:
1-

Türkiye’ye adaylık statüsü veren Aralık 1999 Helsinki Zirvesi ile üyelik

müzakerelerine başlama kararının alındığı Aralık 2004 Brüksel Zirvesi arasını kapsayan bu
dönemde ilişkiler genel anlamda olumlu seyretti;
2-

Aralık 2004’ten 2011 sonuna kadar olan dönemde ise, paradoksal biçimde,

katılım müzakereleri başladığı halde, ilişkiler hız yitirdi ve taraflar arasında güven sorunu
ortaya çıktı. Bu dönemde, iki taraf kamuoylarında da olumsuz anlayışlar gelişti ve ilişkilerin
geleceği daha kapsamlı biçimde sorgulandı. Bu duruma yol açan temel iki etkenden
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bahsedilebilir:

a)

Yeni Küresel Düzen: Özellikle 1990’ların başında Soğuk Savaş’ın sona

ermesiyle ortaya çıkan değişiklikler önemliydi. Aralık 1999 adaylık ya da Aralık 2004
müzakere kararı, iki tarafın beklenti ve algılama farklarını ortadan kaldırmadı, belki daha da
belirginleştirdi. Soğuk Savaş’tan sonra Batı, müttefiki Türkiye’ye olan ihtiyacını sorgularken,
Türkiye de kendi çıkarları çerçevesinde Batı’yı yeniden değerlendirmeye çalıştı.

Bu dönemde AB, kendi bütünleşme stratejisi net olmadığından Türkiye’ye karşı ne
yapması gerektiğini tam olarak belirlemekten kaçındı. İstikrarsızlık getirebileceğinden endişe
ettiği bir Türkiye’ye karşı temkinli ve tereddütlü bir genişleme stratejisi izlemeye başladı. AB
içindeki bazı kesimler, Türkiye’nin ne tarz bir ortaklık ya da entegrasyon yapısı içinde
sindirilebileceğini araştırmaya başladı. 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, gerekse de Avrupa kamuoyunda yeniden ön
plana çıktı.
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 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.

b)

İki Tarafın İç Dinamikleri: 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 birarada yürütmek gibi zorlu bir sorunla karşı karşıya
kaldı. Bu durum, AB’nin, Türkiye’ye yaklaşımını belirlemekte 3 açıdan zorlanmasına yol
açıyordu:
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1-

Doğu’ya doğru genişlemenin boyutunu ve niteliğini, bu arada bu

genişlemenin kapsamını belirlemek zordu, AB, 10 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkesi ile
Kıbrıs ve Malta’yı kapsayan büyük genişleme dalgasını 2004 ve 2007’de tamamladı. Üye
sayısı 15’den 27’ye çıktı. AB’ye yeni giren ülkeler, eski üyelerden siyasi ve ekonomik
bakımdan önemli ölçüde farklı oldukları için, bu genişleme AB açısından gerçek bir
meydan okuma oluşturdu. Doğu’ya genişleme, AB’nin coğrafi sınırlarını genişletti ve
AB’yi bu sınırlarda yeni komşularla ve sorunlarla karşı karşıya getirdi. 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 komşuların tamamı üye yapılabilir miydi? Bu mümkün olmayacaksa, bu
ülkelerle nasıl bir ilişki modeli geliştirilecekti?

2-

AB’nin sınırları genişlerken, bu sınırların hangi noktada son bulması

gerektiği sorusu gündeme geliyordu. Bu amaçla kullanılan ve kullanılacak olan ölçütler,
hangi ülkelerin ileride AB üyesi olabileceği gibi zor ve riskli sorulara cevap bulmayı da
gerekli kılmaktaydı. 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 çıktı.
3-

Genişlemenin başarılı sayılması için, AB’nin bundan sonra da derinleşmesi

ve sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmesi lazımdı. AB; 20. Yüzyılın ikinci yarısında
başlayan bütünleşme sürecini aşamalı olarak başarıyla götürmüştü. AB’nin modeli,
“uluslarüstü sistem” olarak adlandırılan özgün bir siyasal ve hukuksal örgütlenme biçimini
yaratmıştı. Yarım yüzyıl sonra bunun, farklı özellikler taşıyan 30 ve belki de daha fazla
üyeli bir yapıya, üstelik yeni yüzyılın ihtiyaçlarına uyarlanması gerekiyordu.
AB ile Avrupa halkları arasındaki mesafenin biraz daha kapatılması, kamuoylarının
bütünleşme sürecine olan desteğin 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
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üzerine onun yerini alan Lizbon Antlaşması, sözü edilen arayış ve tartışmaların ilk
ürünleriydi.
Avrupa bütünleşmesinin böylesine karmaşık ve içiçe geçmiş meselelere saplandığı bir
dönemde, Avrupa’nın Türkiye ile ilişkilerini eskiye göre ister istemez daha farklı bazı
özellikler ve perspektifler açısından değerlendirmeye tabi tutması normaldi. Bu durumun
gereği olarak Avrupa bütünleşmesinin; amaçları, 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
başlıyordu.
•

AKP; Türkiye’nin AB ile entegrasyon sürecine özellikle başlangıçta dört

elle sarıldı, AKP hükümeti, koalisyon hükümetinin bir yere kadar getirdiği uyum
etkinliklerini, Aralık 2004’e kadar arttırarak sürdürdü, bunun yanında Kıbrıs sorunu da
dahil bazı önemli siyaset alanlarında çok dikkat çekici ve AB tarafından olumlu olarak
değerlendirilen girişimlerde bulundu.

•

Aynı dönemde biri iç, diğeri dış iki olumlu gelişme oldu;

a)

2001 ekonomik krizinin ardından, özellikle bankacılık alanında Kemal

Derviş’in programı çerçevesinde alınan önlemler Türkiye ekonomisine bir iyileşme ve
istikrar getirdi. Bu dönemde siyasette de belirli bir istikrar çizgisi tutturulduğundan,
Türkiye’nin AB tarafından üyelik açısından değerlendirilmesinde nispeten olumlu bir
atmosfer doğdu,
b)

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
çıktı. Bu farklılaşma ya da görüş 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 muhafazakarların ve politikacıların etkilediği
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AB kamuoyunun bir bölümü, Türkiye’nin “Avrupalılık” kriterlerine uyum gösterme
yeteneklerini sorgulamak amacıyla her zamankinden daha etkili bir çabaya girdi.
AB Brüksel Zirvesi’nin yapıldığı Aralık 2004’e böyle bir ortamda ulaşıldı ve Zirve
toplantısında Türkiye ile müzakerelerin açılması oybirliği ile benimsendi. Ne var ki, Aralık
2004’ün hemen ertesinde tuhaf bir paradoks ortaya çıktı. Bu tarihe 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.
Sorunların çözümünde karşılaşılan zorluklar, bir sonraki genişleme dalgasının zamanlamasını
ve kapsamını belirlemede acele edilmemesi gerektiği tezini güçlendirdi. Kendi ekonomik,
siyasal ve toplumsal sorunları yüzünden AB, Türkiye’nin üyeliğine olumsuz ya da tereddütlü
bakan kesimlerin etkilerine daha açık hale geldi. AB, Türkiye’ye yönelik koşullu genişleme
stratejisini belirlerken, bu tereddütü yansıtan bir yaklaşımı benimsedi.
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
başlattı. AB’ye katılma konusunda uzunca bir zamandır varlığı gözlenen uzlaşı havası ve
pozitif enerji kaybolmaktaydı. Bu dönemde ulusalcı/milliyetçi yaklaşım ve eylemlerin de
Türkiye’de yeni bir yükselişe geçişine tanık olunuyordu. Reformların hızı yavaşlarken,
bunların hayata geçirilmeleri için gerekli olan istikrar ortamı yakalanamıyordu.

3

Uygulamalar

4

Uygulama Soruları
Kıbrıs’ın AB üyesi olması Türkiye ile Birlik ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
2005 yılı İlerleme raporu hakkında bilgi veriniz.
2006 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nin önemli konu başlıkları nelerdir?
2000-2012 yılları arasında Birlik ile Türkiye arasındaki temel anlaşmazlıkları kısaca
özetleyiniz.

5

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2000-2012 yılları arasında Türkiye ile Brlik arasındaki ilişkiler, belli kırılma noktaları
gözönünde bulundurularak özetlenmeye çalışıldı.
Kıbrıs’ın AB üyesi olmasıyla birlikte bu durumun Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerine
nasıl yansıdığı analiz edildir. 2005 ve 2006 yıllarıda hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve
Ulusal Programda yer alan bazı unsurların Türkiye açısından önemine değinildi.

6

Bölüm Soruları
1) Kıbrıs’ın AB üyesi olması Türkiye ile Birlik ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
2) 2005 yılı İlerleme raporu hakkında bilgi veriniz.
3) 2006 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nin önemli konu başlıkları nelerdir?
4) 2000-2012 yılları arasında Birlik ile Türkiye arasındaki temel anlaşmazlıkları kısaca
özetleyiniz.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kıbrıs Sorununun Etkisi ve Müzakerelerde Duraksama Dönemi
AB’nin Yeni Genişleme Stratejisi; 2006 Genişleme Stratejisi Belgesi
2007-2008 Yıllarında Türkiye-AB İlişkilerinde Gelişmeler
2009-2011 Yılları; Durumu Korumaya Yönelik Çabalar
2011’de Yaşanan Gelişmeler

9

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
AB’nin Yeni Genişleme Stratejisi; 2006 Genişleme Stratejisi Belgesi hakkında blgi
veriniz.
2007-2008 Yıllarında Türkiye-AB İlişkilerinde temel kırılma noktaları nelerdir?
2011’de Yaşanan Gelişmeleri kısaca özetleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

11

Anahtar Kavramlar
KOB
UP
Kıbrıs ve AB İlişkileri
2007- 2008 yıllarının Analizi
2009-2011 Yılları Arası Türkiye AB İlişkileri

12

Giriş
Bu bölümde hem 2001 öncesi ilişkilere genel bir bakış yapılarak, Türkiye için önemli
dönüm noktalarına değinilecek, daha sonra Kıbrıs Sorununun Türkiye ile AB arasındaki
ilişkilere yansıması üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 2006 Genişleme Stratejisi Belgesinin
önemi üzerinde durulmaktadır.. Daha sonra da 2006 sonrası ve özellikle 2011’e kadar gelinen
süreçte ilişkilerin seyri hakkında bilgi verilmektedir.
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2001 Öncesi Dönem ve Türkiye’nin Genişleme Sürecine Katılımı
1997’deki Luksemburg Zirvesi sırasında, Türkiye bakımından üyeliğin ekonomik ve
siyasal şartları henüz oluşmamıştı. Bu nedenle Türkiye’yi katılıma hazırlayacak ve AB’ye
yaklaştıracak bir strateji izlenmesi öngörülmüştü. Bu strateji,

Birliği’nin

1963 Ankara Anlaşması’yla sağlanan imkanların geliştirilmesine, Gümrük
derinleştirilmesine,

mali

işbirliğine

işlerlik

kazandırılmasına,

hukuk

sistemlerinin yakınlaştırılmasına, Türkiye’nin AB müktesebatını tedricen kendi hukukuna
dahil etmesine ve belirli Topluluk program ve ajanslarına tedricen katılmasına ilişkin
tedbirleri içermekteydi. Strateji, Kopenhag-Madrid kriterleri ve AB Bakanlar Konseyi’nin
29 Nisan 1997’de kabul ettiği tutum çerçevesinde, Ankara Anlaşması’nın 28. maddesi
temelinde Türkiye-AT Ortaklık Konseyi’nde gözden geçirilerek ileriye doğru geliştirilecekti.
-

Lüksemburg Zirvesi kararlarında bunların yanısıra, Türkiye ile AB

arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ileriye dönük olarak birtakım ölçütler de belirlenmişti.
AB’nin bu tutumu o tarihte Türkiye’nin şiddetli tepkisiyle karşılaşmış ve aradaki siyasi
diyalog kesilmişti.
İki yıl sonra, 10-11 Aralık 1999’da düzenlenen Helsinki Zirvesi, ilişkilerdeki bu
gerilimi bertaraf etmek bakımından önem taşıyordu. Helsinki Zirvesiyle Türkiye, 1963
Ankara Anlaşması’nın “tedrici katılımı” öngören çerçevesinden çıkarak, yeni genişleme
sürecinin daha geniş ve hızlandırılmış “katılım ortaklığı” çerçevesine dahil olma imkanını
elde etti. Elbette müzakerelere başlanması, Kopenhag siyasi kriterlerine uyum şartına
bağlıydı. Böylece, Helsinki Zirvesi sonucunda Türkiye, AB’nin genişleme stratejisi kapsamına
alınırken, Türkiye bakımından Ankara Anlaşması’nın 28. Maddesindeki AB’ye katılım
olanağının ne şekilde gerçekleşeceği hususu da açıklığa kavuşmuş oluyordu.
Helsinki Zirvesi’nin sonuç belgesinde, Türkiye bakımından hassas olan Ege ve Kıbrıs
konularına da değinilmişti. Türkiye, bunu kabul edilebilir bulmadığından, belgeyi tereddütle
karşılamıştı.
Helsinki Zirvesi’ni izleyen dönemde Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin genişleme
sürecine katılımı yönünde olumlu biçimde gelişti. Böylece, Katılım Öncesi Strateji’nin
unsurları olan KOB, Ulusal Program, İlerleme Raporları gibi unsurların Türkiye bakımından
da uygulanmasına geçildi.
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Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi
Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi sonucunda, AB’nin hem genişleme sürecinde hem de
Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Genişleme süreci bağlamında AB, 10 aday
ülkeyle yürüttüğü üyelik müzakerelerini kısa sayılabilecek bir zaman diliminde
sonuçlandırarak, bu ülkeleri 2004 içinde üyeliğe kabul etti. 16 Nisan 2003’te Selanik’te
imzalanan katılım anlaşmalarının üye ve aday devletlerde onay sürecinin tamamlanmasının
ardından, 1 mayıs 2004 tarihinde, bu ülkelerin üyelikleri gerçekleşti. Öte yandan AB, üyelik
müzakereleri devam etmekte olan Romanya ve Bulgaristan’a, müzakerelerin başarıyla
tamamlanması şartıyla, 2007 için üyelik perspektifi veriyordu.
Türkiye, 2002 Kopenhag Zirvesi’ne kadar olan sürede, KOB ve Ulusal Program’da
öngörülen hedeflere ulaşmak amacıyla 2001 ve 2002’de birbiri ardına uyum paketleri
hazırlamış ve anayasanın ve yasaların AB gereklerine uygun hale getirilmesi çalışmalarına
girişmişti.
Özellikle Ağustos 2002’de kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle idam cezası
kaldırılmış, anadilde yayın ve anadil eğitimi önündeki yasal engeller bir ölçüde bertaraf
edilmiş, Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısı ve işlevi önemli ölçüde değiştirilmişti. Tüm bunlar,
AB çevrelerinde olumlu karşılanmakla birlikte Avrupa Komisyonu’nun 2001 ve 2002
İlerleme Raporları, yapılan mevzuat değişikliklerinin gereği gibi uygulanmasının önemine
işaret ediyordu. Zira AB’nin ilke ve normlarına uyumun kağıt üzerinde değil, uygulamada
somut olarak görülmesi gerekmekteydi.
Katılım Öncesi Strateji’nin Türkiye’ye uygulanması sonucunda, AB’nin 12-13 Aralık
2002’deki Kopenhag Zirvesi’nde, Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri bakımından kaydettiği
gelişimin altı çizildi ve yeni TC hükümetinin bu husustaki kararlılığına da gönderme
yapılarak reformlara destek verildi.
Bu dönemde ilişkilerdeki bir önemli gelişme de, AB’nin, Petersberg Görevleri
çerçevesinde yürüteceği askeri operasyonlarda NATO imkan ve kabiliyetlerinden
yararlanmasını engelleyen Türkiye’nin vetosunu kaldırması için varılan uzlaşıydı. Bu
meselenin halli, Türkiye’nin dış politika ve güvenlik alanlarında uzlaşıya açık bir tavır
sergileyeceğinin, dolayısıyla da AB’nin kriter ve yaklaşımlarına uyum sağlama yeteneğinin
gelişeceğinin işareti olarak algılandı.

16-17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi ve Müzakerelere Başlanması Kararı
Brüksel Zirvesi, Komisyon’un Türkiye hakkında sunmuş olduğu İlerleme Raporu ve
Tavsiye’ye dayanarak yaptığı değerlendirme sonucunda, genişleme sürecine yeni ülkelerin
dahil olması konusundaki kararlılığını teyit etti.
Yeni üyelerin AB’ye tam entegre olması ve AB’nin bunu sorunsuz olarak
kabullenebilmesi, gelecekteki genişlemeler bakımından da önemliydi.
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Zirve, Avrupa Komisyonu tarafından yerine getirilmesi istenen 6 adet yasa
değişikliğinin gerçekleştirilmesi gereğinin altını çiziyor, bunların yürürlüğe girmesi şartıyla
Türkiye’nin katılım müzakerelerinin açılması için Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde
karşıladığına karar veriyordu. Bu şartın gerçekleşmesi halinde, Türkiye ile müzakerelerin en
geç 3 Ekim 2005’de başlaması öngörülmekteydi. Kararı o tarihte, AB Bakanlar Konseyi
verecekti.
Zirvenin belirttiği hususlar, sadece Türkiye’ye yönelik olmayıp, genel nitelikteydi.
Hırvatistan’a ve ondan sonraki tüm genişlemelere örnek teşkil edecekti.

•

Türkiye’nin de dahil olduğu yeni genişleme stratejisinin belirlenmesinin

ardında üç temel neden yatmaktaydı.
•

Bunlardan birincisi, AB’nin, son genişleme sürecinden dersler çıkarmış ve

yeni adayların entegrasyonunu farklı bir yaklaşımla şekillendirme gereğini fark etmiş
olmasıydı. Dolayısıyla, bundan sonraki genişlemelerde, üyeliğin gereklerinin tam olarak
yerine getirilmesini sağlayacak nitelikte bir koşulluluk ve denetim uygulanmalıydı.
•

İkinci ve daha belirleyici neden ise, Avrupa bütünleşmesi sürecinin,

90’ların başından itibaren adım adım yoğunlaşacak bir siyasal birlik kurmaya yönelmiş
olmasıydı. AB; bu siyasi birliğin sınırlarını, gereklerini, yönünü, derecesini, arzu
edilirliğini ve fizibilitesini tartışmaya öncelik vermekteydi. Dolayısıyla, genişlemeye daha
ihtiyatlı yaklaşma ihtiyacı duyuyordu. Çünkü siyasi bütünleşmeyle ilgili olarak yapılacak
tartışma, bir bakıma AB’nin kendi kimliğini ve geleceğini de belirleyecekti. Hangi ülkelerin
hangi koşullarla bu yapının içinde yer alacağı ve bunların bütünleşmeye etkisi her yönüyle
değerlendirilmeliydi. Bu da genişlemeye temkinli, ihtiyatlı bir yaklaşımı zorunlu kılıyordu.
•

Üçüncü neden, Türkiye’nin diğer tüm adaylardan daha zorlu bir ülke olarak

algılanmasıydı.

Belirlenen Esasların Değerlendirilmesi ve Gelişmeler
Zirve, üyelik müzakerelerinde Türkiye ve diğer aday ülkeler için uygulanacak ana
stratejinin kurgusunu belirlerken, Avrupa Komisyonu’nun kendisine sunduğu tavsiyeden
yararlanmıştı. Buna göre, AB’nin temel ilkelerinin sürekli ve ağır ihlali halinde, müzakereler
askıya alınabilecekti. Burada “uzun geçiş süreleri”, “derogasyonlar”, “spesifik düzenlemeler”
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veya “daimi korunma hükümleri öngörülebilmesi” ve “Avrupa Komisyonu’nun gerektiğinde
bu hükümleri, kişilerin serbest dolaşımı, yapısal politikalar ve tarım gibi alanlarda,
hazırlayacağı her bir müzakere çerçeve önerisine dahil edilebilecek olması” Türkiye’ye
yönelik olarak algılanıyordu.
Sonuç kararlarında ayrıca, üyelik müzakerelerine paralel olarak, aday ülkelerle
bireysel düzeyde yoğun siyasi ve kültürel diyalog kurulacağı; bu diyaloğun, halkları biraraya
getirecek karşılıklı anlayışı ilerletmek amacıyla sivil toplumu da içereceği vurgulanıyordu.
Yeni genişleme dalgasının etkili iletişime ve halklar katında benimsenmesi zaruretine sıkı
sıkıya bağlı niteliği, böylelikle bir kez daha belirtilmiş oluyordu.
Brüksel Zirvesi sonuçlarından, Türkiye’nin uyum sürecinin uzun sürmesinin
öngörüldüğü anlaşılıyordu. Müzakerelerin dayandığı esaslar ve yürütülme yöntemiyle ilgili
olarak Sonuç kararlarında yer alan bazı hususlar, örneğin “ucu açık müzakereler”, bazı
politikalardan sapma veya daimi biçimde korunma önlemlerine başvurma imkanının olması,
Türkiye’de olumsuz değerlendirmelere yol açtı.
Zirve kararlarından sonra, AB’ye katılma kararlılığında olan bir Türkiye’den beklenen,
katılım sürecini güvenceye bağlamak ve hızlandırmak için gerekli uyum çalışmalarını en iyi
şekilde tamamlamak olmalıydı. Çünkü Zirve, Türkiye’nin belirli yasa değişikliklerini
gerçekleştirmesi ve yeni yasaları etkili biçimde uygulamaya koyması halinde Komisyon’u,
Türkiye’nin müzakere çerçeve önerisini hemen AB Bakanlar Konseyi’ne sunmaya davet
etmişti. AB Bakanlar Konseyi’nden de müzakerelerin 3 Ekim 2005 günü açılmasını
sağlayacak biçimde Müzakere Çerçeve Belgesi’ni kabul etmesi isteniyordu. Başka bir deyişle,
Zirve’den sonra top, Türkiye’ye geçmişti. Türkiye, üyelik şartlarına uyum sağlamak için
gerekli tedbirleri hızla almalıydı.
Türkiye halkı AB üyeliğine zihin ve moral olarak çok iyi hazırlanmalı, AB’ye üye
olacak bir ülke için gerekli motivasyon sağlanmalı, hem kamu kurumları arasında hem de
kamu kesimi ile sivil toplum arasında geniş uzlaşılar gerçekleştirilmeliydi. Devlet ve toplum
olarak bu önemli hedefe varmak için hep birlikte çaba harcanmalıydı.
Türkiye’de kamuoyu yoklamaları, AB’ye katılım yönünde 2004’e kadar yüzde 70’leri
aşan bir kesimin olumlu tavrına işaret ederken, bu tarihten itibaren üyelik konusundaki istek
ve inanç hızla düşmeye başladı.

•

Aralık 2004-Ekim 2005 arası dönemde, AB üyeliği konusu Türkiye’de

çok tartışıldı ama müzakerelerin başlaması için çıkması gereken yasaların dışında önemli
bir hazırlık yapılmadı. Zirve kararlarında, Avrupa Komisyonu’nun raporlarında ve Katılım
Ortaklığı Belgelerinde, hatta bizatihi Ulusal Programlarda öncelikli olarak belirtilmiş
birçok çalışma tamamlanamadı.
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•

En önemli gelişme olarak ortaya konulan ve Haziran 2005’de yürürlüğe

giren yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu, o tarihten sonraki
uygulamanın da gösterdiği gibi, pek de AB standartlarına uymamakta, en azından bu
standartlara aykırı bir zemin oluşturur nitelik taşımaktaydı. Kısacası Türkiye, kendisini
AB’ye entegre olmaya bir türlü tam olarak yönlendiremiyordu.
•

Türkiye’de bunlar olurken, AB ülkelerinde de Türkiye’nin AB üyeliği

konusundaki tartışmalar artıyor, “Avrupa’nın sınırları” ve bu sınırların nerede, hangi
ölçütlere göre belirleneceği meselesi daha yüksek sesle dile getirilmeye başlanıyordu.
Özellikle Fransa, Almanya, Avusturya ve Hollanda’da yapılan bu tartışmalar, Türkiye’deki
gerilimin yükselmesine katkıda bulundu.

Kıbrıs Sorununun Etkisi ve Müzakerelerde Duraksama Dönemi
Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerine etkisi konusunda iki konuya dikkat çekmek
gerekmektedir;
1-

AB belgelerinde, Türkiye’ye Kıbrıs konusunda maddi çözüm empoze eden bir

koşul ya da ibare olmamıştır,
2-

Sadece Helsinki Zirve kararlarında olduğu gibi, BM kararları uyarınca

gerçekleştirilecek çözüm çabalarına Türkiye’nin de katkıda bulunması şartı vardır. Şu aşamada
çıkan sorun, Kıbrıs’ın AB üyeliği dolayısıyla 1963 Ankara Anlaşması’nın uygulanmasıyla
ilgilidir. Daha önce açıklandığı üzere, her genişleme sonrasında yeni üye devletler Ankara
Anlaşması’na taraf olmak zorundadır. Katılım anlaşmalarında da bu husus ifadesini bulmuştur.
Türkiye, bunu sağlayıcı düzenlemeleri ve uygulamaları yapmakla yükümlüdür.
Daha önceki genişlemelerde bir sorun oluşturmayan bu işlemin bu genişleme
aşamasında sorun haline gelmesinin nedeni, KKTC’nin ilanından sonra “Kıbrıs
Cumhuriyeti”nin Kuzey Kıbrıs’a karşı almış olduğu tedbirlere tepki olarak, Rum limanlarından
yükleme yapan gemilere Türkiye limanlarına giriş izni verilmemesiydi. Bu gerilimin üç sonucu
oldu;
Birincisi, AB’nin Gümrük Birliği ile ilgili 8 faslın müzakeresini dondurması ve
diğer fasılların geçici de olsa kapatılmamasıydı. Doğal olarak bu durum, müzakereleri aksattı.
İkincisi, bizzat Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin bir bütün olarak yeniden
değerlendirilmesi ihtimalinin ortaya çıkmasıydı.
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Üçüncü sonuç daha da önemliydi; Kıbrıs’ın AB üyeliği bağlamında Türkiye-AB
ilişkilerinde ortaya çıkan bu sonuçlar nedeniyle AB tarafınca alınan tedbirler, Türkiye kamuoyu
üzerinde olumsuz etki yaptı. Bu da Türkiye’nin uyum çabalarını genel olarak olumsuz etkiledi.
Bütün bu gelişmeler, 2006 ve sonraki yıllarda Türkiye’nin katılım sürecinin
duraksaması durumunu ortaya çıkardı. Kıbrıs bağlamındaki olumsuz gelişmeler ve Türkiye’de
uyum çabalarında görülen yavaşlama, Sarkozy faktörünün de etkisiyle birleşerek, üyelik
müzakerelerinde ilerlemenin sınırlı kalmasına yol açtı.

AB’nin Yeni Genişleme Stratejisi; 2006 Genişleme Stratejisi Belgesi
AB’yi 2000’lerin ikinci yarısında yeni bir genişleme stratejisi benimsemeye yönelten
iki etken vardı;
1Genişleme ve derinleşmeyi birarada gerçekleştirme ve genişleme sonrası AB
içinde aidiyet, karşılıklı sadakat ve güveni güçlendirerek devam ettirme zorunluluğu,
2Genişleme sonrası kurumsal altyapıyı ve politikaları etkili işleyişe kavuşturma
gereksinimi.
2006 Genişleme Stratejisi’nde Türkiye’nin genişleme stratejisine dahil olduğu açıkça
ifade ediliyordu. Ama Türkiye 5. Genişleme evresine değil, yeni bir genişleme evresine dahil
ediliyordu. Hatta bu evrenin adı da “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Genişleme” olarak
belirlenmişti. Bu 6. Evre, şartlar ve usul bakımından öncekilerden değişiklik göstermekteydi.
Yeni genişlemede yer alacak olan Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna-Hersek,
Karadağ, Arnavutluk gibi ülkelerin siyasi ve ekonomik sorunlarının niteliği ve niceliği, daha
kontrollü ve daha katı bir yaklaşım gerektiriyordu. Bu yeni yaklaşımın en önemli özelliği, daha
önceki genişlemelerde bir ölçüde ve zımnen de olsa uygulanan bazı ilkelerin açıkça gündeme
getirilmesiydi. Strateji Belgesi’ne bakıldığında, bu koşulların üç ilke biçiminde ifade edildiği
görülmekteydi;
-

Taahhütlerin konsolidasyonu,

-

Katı Koşulluluk,

-

İletişim.

2007-2008 Yıllarında Türkiye-AB İlişkilerinde Gelişmeler
1 Ocak 2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın da katılmasıyla, AB 27 üyeli hale geldi.
Birlik o yılı, Anayasal Antlaşma’nın Fransa ve Hollanda’da reddedilmesiyle ortaya çıkan sorun
üzerinde yoğunlaşarak geçirdi. 25 Mart 2007’de yayınlanan 50. Yıl Bildirisi’nde üye devletler,
19

2009’daki Avrupa parlamentosu seçimlerine kadar Birliğin yenilenmiş bir ortak temel üzerine
oturtmak hususunda irade beyanında bulundular.
21-22 Haziran 2007’de toplanan AB Zirvesi’nde, Avrupa bütünleşmesinin girdiği
krizden çıkması için somut adımlar atılması kararlaştırıldı. Anayasal Antlaşma’nın büyük
bölümünü içeren ama “Anayasa” adını taşımayan ve devleti çağrıştıracak marş, bayrak, slogan
gibi simgesel unsurlara yer vermeyen, buna karşılık, Anayasal Antlaşma’nın içerdiği pekçok
yeniliği ve düzenlemeyi barındıran Lizbon Antlaşması 13 Aralık 2007’de imzalandı. Artık
Antlaşma’nın 27 üye devlet tarafından onaylanması ve 2009 Haziranındaki Avrupa
parlamentosu seçimleri öncesinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
Süreç, Haziran 2008’de İrlanda’da yapılan ilk referandumun olumsuz çıkmasıyla bir kez
daha sekteye uğradı. İrlanda’nın anlaşmada talep ettiği birtakım güvencelerin sağlanmasından
sonra düzenlenen ikinci referandumun Ekim 2009’da olumlu çıkması sonucunda Lizbon
Antlaşması 1 Aralık 2009’da yürürlüğe girebilecek ama kurumsal krizden çıkmaya başlayan
Birliği bu sefer de küresel ekonomik krizin sarsıntısı bekliyor olacaktır.
6 Kasım 2007’de yeni Türkiye İlerleme Raporu açıklandı. Bu raporda Avrupa
Komisyonu ilk defa, üye ülkelere, genişleme konusundaki taahhütlerini ve ahde vefa ilkesini
hatırlattı. Avrupa komisyonu, üyelik hedefinin reform sürecindeki Türkiye için anahtar
niteliğinde bir teşvik unsuru olduğunu ve üye devletlerin bu hususu dikkate almaları gerektiğini
vurguladı. Diğer yandan İlerleme Raporu’nda, aynen 2005 Raporu’nda olduğu gibi, Kopenhag
Siyasi Kriterleri bakımından sorunlu alanlar ve Türkiye’den beklenenler de sayılmaktaydı.
AB Zirvesi’nin Aralık 2007 toplantısı sonuç kararlarında, Türkiye’deki
cumhurbaşkanlığı krizinin bitmiş olmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, siyasi
reform konusunda 2007’de sınırlı gelişme kaydedilmesinden ve reformların hızının yavaşlamış
olmasından üzüntü duyulduğu belirtiliyordu.
2007 seçim sonuçları ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmış olması sonucunda, siyasi
krizin de atlatılmasıyla reform sürecine hız verileceği beklentisi hakimdi. 22 Temmuz
seçimlerinden sonra kurulan yeni AKP hükümeti de AB reform sürecine yeniden ağırlık
vermeyi vaat etmişti. Özellikle hükümetin liberal ya da “sivil” yeni bir anayasa hazırlanması
yönündeki söylemi AB zirvesini de etkilemiş görünüyordu.
İlerleme Raporu’nda olduğu gibi, Zirve sonuç kararlarında da Türkiye’ye bazı şeyler
tekrar hatırlatıldı; iyi komşuluk ilişkileri, sınırlarla ilgili sorunların gerektiğinde UAD’ye
götürülmesi de dahil barışçı yollarla çözümü, Kıbrıs konusunda Türkiye’nin Ek Protokol’den
kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini
normalleştirmesi.
Son derece yavaş ilerleyen ama kopmayan bir müzakere süreci, şimdilik iki tarafı da
tatmin eder görünmekle birlikte, özellikle kamuoyları katındaki karşılıklı güvensizliğin ve
Türkiye’nin reform çabalarındaki isteksizliğin de temelini oluşturuyordu.
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2009-2011 Yılları; Durumu Korumaya Yönelik Çabalar
Bu yıllarda siyasi ve psikolojik ortamı belirleyen koşullarda bir değişim olmadığı gibi,
AB ülkelerinin pek çoğu, küresel ekonomik krizin etkisine girmişti. Bu yüzden AB ile ilişkiler
durgun ve verimsiz geçti, bu yıllarda Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı Türkiye için İlerleme
Raporları, önceki raporlara benzedi.
Bu arada Türkiye’de dikkat çeken bir gelişme, AB ile ilgili işlerin bir anlamda
bağımsızlaştırılarak ayrı bir bakanın sorumluluğuna verilmesi oldu. AB ile ilişkilerin
yürütülmesiyle görevli kamu kuruluşları gözden geçirildi, yeni düzenlemeler yapıldı. Bu
dönemde açıklanan “Türkiye’nin Katılım Süreci için AB Stratejisi”, katılım sürecine yeni bir
ivme kazandırmaya yönelikti.
•
AB de bu dönemde giderek ağırlaşan bir karamsarlık içine düştü. Yunanistan,
Portekiz, İrlanda gibi ülkelerin geçirdiği ciddi ekonomik sarsıntı ve ortaya çıkan siyasi ve
toplumsal çalkantılar sonucunda, bütünleşmenin geleceği gittikçe daha sorgulanır hale gelmişti.
Bu dönemde AB’nin içinde bulunduğu kriz ve bundan çıkış için izlenmesi gereken yollar
üzerinde kapsamlı bir tartışma başlamıştı.
•
Bu tartışmalar gözönüne alınarak, hazırlanması 14 Aralık 2007 zirvesinde
kararlaştırılan “AB’nin Geleceği; Fırsatlar ve Tehditler” başlıklı rapor, 8 Mayıs 2010’da
açıklandı. Raporda, AB’nin potansiyel yeni üyelere açık olması, her adaylığın kendi koşulları
içinde ve üyelik kriterlerine uyuma göre değerlendirilmesi, Avrupa’nın her zaman kapsayıcı,
inandırıcı ve sözlerine sadık bir yapıya sahip olması gerektiği vurgulandı. AB’nin sınırları
kavramından böyle bir Avrupa anlaşılmalıydı. Bu çerçevede AB’nin Türkiye dahil mevcut
resmi adaylara yönelik taahhütlerine saygı göstermesi ve müzakere sürecini devam ettirmesi
gerektiğinin altı çizildi.
Raporda, AB hakkında yapılan durum tespiti ve gerekli tedbirler alınmazsa ortaya
çıkacak gelecek öngörüsü, sarsıcı ölçüde gerçekçi ve bir o kadar da karamsardı. AB’nin hem
ekonomik hem de siyasi uluslararası aktör olarak marjinalleşmesi tehlikesine işaret ediliyordu.
Dünyadaki güç dengesi değişecek, birçok güç odağı ortaya çıkacak ve dünyanın merkezi
Asya’ya doğru kayacaktı. Rakiplerinden daha düşük bir büyüme ivmesine sahip olan AB’nin
küresel sermayedeki payının giderek azalması, Asya ülkelerinin teknoloji ve araştırmageliştirme çalışmalarına daha fazla kaynak ayırıyor olması bunun en önemli nedenleriydi.
Enerji kaynaklarına yönelik ihtiyaç yaklaşık yüzde 50 oranında artacak ve bunun bir sonucu
olarak Avrupa’nın enerji ihtiyacının üçte ikisi üçüncü ülkelerden sağlanmak durumunda
kalınacaktı. Sosyal ve demografik açıdan bakıldığında ise, Avrupa nüfusunu giderek yaşlandığı
ve dinamizmini kaybettiği, iyi eğitim almış nitelikli insan gücünün azaldığı ifade ediliyordu.
Alınması gereken başlıca önlemler arasında; AB’nin bilgi ve teknoloji toplumu olma yönünde
atması gereken adımlar, istihdamın artırılmasına yönelik önlemler, makroekonomik
koordinasyonun geliştirilmesi gereği, etkili bir dış politika aktörü olunması için
gerçekleştirilmesi gerekenler sayılmaktaydı.
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•
Lizbon Anlaşması’nın 1 Aralık 2009’da yürürlüğe girmesi ve sıkıntıların bir
ölçüde geride bırakılması, AB’nin en azından kurumsal yapısı ve politikaları bakımından 21.
Yüzyılın fırsat ve tehditleriyle başa çıkma kapasitesini kazanabilmesi bakımından bir umut ışığı
olarak görüldü.
•
AB’yi daha demokratik, daha şeffaf ve daha etkili işleyen bir yapı haline getirme
sloganıyla hazırlanan Lizbon Anlaşması, Birliğin dış politika alanında daha güçlü ve etkili bir
aktör olabilmesine yönelik reformların yolunu açtı. Fakat Anlaşmanın, AB’nin temel
öncelikleri arasında yer alan yasadışı göç, örgütlü suçla ve terörle mücadele, çevre sorunları,
enerji arzı güvenliği gibi alanlarda Birliği güçlendirip güçlendiremeyeceğini, zaman ve
uygulama gösterecekti.
•
Genişleme konusuna gelince, Makedonya Aralık 2005’te, Karadağ ise Aralık
2010’da resmi adaylık statüsü kazandılar. Arnavutluk, Bosna, Kosova ve Sırbistan’a resmi
adaylık statüsü tanınmasa da, batı Balkanlar olarak nitelenen tüm bu devletlerin gelecekte AB
üyeliği perspektifine sahip oldukları, 2003 Selanik Zirvesi’nden beri açıkça ifade edilmekteydi.
Küresel mali krizden olumsuz etkilenen İzlanda ile AB üyelik müzakerelerine
başlanması kararı ise, büyük bir hızla alınmış ve müzakereler Haziran 2010’da başlamıştı. Bu
durumda, AB’nin çok da uzak olmayan bir gelecekte 30’un üstünde üyeye sahip olması, giderek
güçlü bir ihtimal haline geliyordu.

2011 Gelişmeleri
2011’de Türkiye-AB müzakerelerinde önemli bir ilerleme görülmedi. Buna karşılık,
ilişkiler bağlamında önem taşıyan üç yeni unsur ortaya çıktı;
1AB ülkeleri tarafından Türkiyelilere uygulanan Schengen vizesinin kaldırılması
konusunda Türkiye kamuoyundan gelen talebin gittikçe artması,
2Türkiye ile müzakerelerin tıkanma noktasına ulaşmasına karşı geliştirilen strateji
olarak, AB’nin 2011 Genişleme Stratejisi’nde duyurulan “pozitif gündem”,
3Kıbrıs’ın Temmuz 2012’den itibaren AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını
devralmasının ilişkilerde yol açacağı sorunlara ilişkin tartışmalar.
Bu dönemde AB, önce Yunanistan’da başlayan, ardından İrlanda, Portekiz, İspanya ve
İtalya’ya sıçrayan borç krizinin kısa sürede tüm AB ekonomilerini ve özellikle ve Avro alanını
ve tek para sistemini tehdit eden bir noktaya ulaşmasının sarsıntılarıyla boğuştu. Avrupa
bütünleşmesinin geleceği konusunda kuşkuların daha yüksek sesle ifade edilmeye başlandığı
bu dönem, AB’nin bu sorunlarla baş etmek için nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusundaki
tartışmaları da alevlendirdi.
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2011 Türkiye İlerleme Raporu’nda özetle şunlar söylenmekteydi; Siyasi kriterler,
ekonomik kriterler ve 33 fasılda müktesebata uyum konusunda Türkiye ilerleme kaydetmiştir,
ama eksiklikler ve uygulamada aksaklıklar vardır. 12 Haziran seçimleri adil ve özgür bir
ortamda çoğulcu bir katılımla gerçekleştirilmiştir ancak kadınların ve azınlıkların, engellilerin,
farklı inançlara sahip kesimlerin parlamentoda temsili yetersizdir, yüzde 10’luk deçim barajı
çok yüksektir.
Tüm bunlara karşılık, raporda ciddi eleştiriler de yer almaktaydı; özellikle basın
özgürlüğü de dahil olmak üzere ifade özgürlüğüne ilişkin endişeler artmıştır, azınlıklara
yaklaşım kısıtlayıcıdır, Avrupa standartlarına uygun biçimde dile, kültüre ve temel haklara tam
olarak saygı gösterilmemekte, kamu hizmetinde Türkçeden başka dil kullanılmamaktadır.
Tutukluluk süreleri konusuna özel önem verilmeli, yargılama öncesi tutukluluk da
gerekmedikçe uygulanmamalıdır. Siyasetçilerin ve insan hakları savunucularının tutukluluk
hali endişe vermektedir.
Ayrıca, Kıbrıs’ın 2012’de AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını devralacak olması,
2011’in ikinci yarısında Türkiye-AB ilişkilerinde en çok tartışılan konulardan biriydi. AB’yi
temsilen Türkiye’nin karşısına Kıbrıs’ın çıkacak olması, Türkiyeli yetkililerin tepkisine yol
açmaktaydı.
2011 sonuna gelindiğinde, Türkiye’nin tepkisinin, Kıbrıs’ın muhatap alınmasını
gerektirecek etkinliklere katılmama şeklinde olması ihtimali ağırlık kazanmaktaydı.
Türkiye’nin, Kıbrıs’ın dönem başkanlığına tepkisinin ardında yatan amaçlardan biri,
adada devam eden görüşmelerin sonuca ulaşması yönünde Kıbrıs üzerinde baskıyı
yoğunlaştırmaktı. Türkiye’yi kaybetme korkusuyla AB’nin Kıbrıs’ı çözüm için zorlaması
beklentisi bu çıkışlarda rol oynamıştı. Kıbrıs’ta çözümün Temmuz 2012’ye kadar sağlanması
güçlü bir ihtimal değildi. AB tarafı ise, Türkiye’nin bu tepkisini, AB’nin olağan işleyişine ve
prosedürlerine bir karşı çıkış ve AB üyesi bir ülkeye karşı kabul edilemez bir yaklaşım olarak
görmekteydi. Tarafların bu konuda takınacakları tavır, 2012’de ve ötesinde ilişkilerin
şekillenmesinde önemli bir faktör olabilecek gibi gözükmekteydi.

Sonuç
2000’lerin ilk on yılı, Türkiye-AB ilişkilerinde başlangıçtan beri var olan iniş çıkışlı
seyrin değişmediğini gösterdi.
AB’ye katılım müzakereleri, hem Türkiye’den hem de AB’den kaynaklanan sorunlar
yüzünden, açıldıktan kısa bir zaman sonra sürekliliğini ve istikrarını kaybetti, üyelik süreci bir
bakıma askıya alındı. Bundan dolayı, Türkiye’de AB’ye üye olma heyecanı sönmeye yüz tuttu,
uzunca bir süre girmek için mücadele ettiği AB’ye üyelik için önemli reformları hızla yerine
getiriyor ama müzakerelere başladıktan sonra AB ile ilişkilerinde frene basıyordu.
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Bu yavaşlama, başlıca iki nedene dayanmaktaydı; birincisi Türkiye’de çeşitli nedenlerle
ülkenin Avrupa ve hatta genel olarak Batı ile bütünleşmesine kesin biçimde karşı tavır
takınanlar vardı,
İkincisi, gerek AB’de görevli bazı bürokratların gerekse de bazı AB politikacıları ile
kanaat önderlerinin, değişik nedenlerle, Türkiye’yi AB içinde görmeyi kabullenememeleri ve
bunu açık bir biçimde ifade etmeye başlamalarıydı.
Bu dönemde Türkiye, AB’ye karşı gittikçe artan tepkisel bir politika izlemeye ve reform
sürecinde ivmeyi muhafaza etmeye çalışmak yerine, AB üyeliği ile ilgili neredeyse her eleştiriyi
hakaret sayıp sert biçimde cevaplamak gibi duygusal bir tavır takındı. Bu da ilişkileri olumsuz
etkiledi.
Olumsuz tavırların nedenlerini her iki taraf için de farklı boyutlarda değerlendirmek
mümkündü;
1-

AB’de genişleme yorgunluğu be genişlemenin yarattığı problemlere tepki,

2Global ekonomik krizin AB üyesi ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal
bünyeleri üzerinde yarattığı olumsuzluklar,
3AB ülkelerinde son dönemde oluşan siyasal 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 ileri sürmeye başlayan hükümetler,
4Meselenin Türkiye ayağı açısından; Türk dış politikasının daha aktif hale
gelmesi sonucunda, Türkiye’nin, AB’nin dış politikasıyla bağlı olmaması halinde kendi
bölgesinde daha etkili olabileceği düşüncesi.
2000’lerin ilk on yıllık dönemi sona ererken, Ollie Rehn’in 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.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
Kıbrıs’ın AB üyelik sürecini özetleyiniz.
2007’den 2012’ye kadar olan süreçte Türkiye ile Birlik arasında yaşanan
anlaşmazlıkları özetleyiniz.

26

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hem 2001 öncesi ilişkilere genel bir bakış yapılarak, Türkiye için önemli
dönüm noktalarına değinildi, daha sonra Kıbrıs Sorununun Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere
yansıması üzerinde durulmuştur. Ayrıca 2006 Genişleme Stratejisi Belgesinin önemi üzerinde
durulmuş, ayrıca 2006 sonrası ve özellikle 2011’e kadar gelinen süreçte ilişkilerin seyri
hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Kıbrıs’ın AB üyelik sürecini özetleyiniz.
2) 2007’den 2012’ye kadar olan süreçte Türkiye ile Birlik arasında yaşanan
anlaşmazlıkları özetleyiniz.
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9. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
AB Programları
MEDIA I
MEDIA II
MEDIA PLUS
MEDIA Eğitim
MEDIA Gelişim
MEDIA 2007
AB’nin Kültür Politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
MEDİA I programını anlatınız.
MEDIA Plus’ı diğer programlardan ayıran özellikler nelerdir?
MEDIA Eğitim ve MEDIA Gelişim programlarını özetleyiniz.
AB’nin kültür politikasını birkaç cümle ile özetleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
MEDIA I
MEDIA PLUS
MEDIA EĞİTİM
MEDIA GELİŞİM
KÜLTÜR POLİTİKALARI
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Giriş
AB’nin medya politikaları hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca AB’nin kültür
politikası, görsel-işitsel politikası hakkında da bilgi verilmektedir.
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AB Programları ve Türkiye
Lüksemburg Avrupa Birliği Zirvesi’nde, aday ülkelerin Topluluk Programlarına
katılımı, her bir durum için ayrı ayrı kararlaştırılmak şartıyla güçlendirilmiş katılım öncesi
stratejiyi geliştirici bir unsur olarak belirlenmiştir.
Aralık 1999 Helsinki Avrupa Birliği Zirvesi, Türkiye’nin, diğer aday ülkelere
uygulanan aynı kriterler temelinde Topluluk Programlarına katılımı da içeren bir katılım öncesi
stratejisinden faydalanacağını onaylamıştır.
Türkiye’nin AB Programlarından yararlanmasını sağlayacak olan ve daha önce
taraflarca 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanmış bulunan Çerçeve Anlaşma 1 Eylül 2002 tarihli
Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

MEDIA Programı
1980’li yıllarda Avrupa’nın görsel-işitsel piyasasına yeni bir yön veren iki önemli eğilim
ortaya çıkmıştır. Bir yandan televizyon programlarına yönelik talep artarken, ters orantılı olarak
başta yerli yapımlar olmak üzere sinemaya yönelik ilginin azaldığı gözlenmiştir. Avrupa
sineması dünya pazarındaki payını önemli ölçüde kaybetmiştir. Buna çözüm olarak, Avrupa
film ve televizyon sanayinin uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve televizyon
kanallarının artan ihtiyaçlarını karşılama kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla MEDIA
Programı oluşturulmuştur. Bir bakıma, söz konusu program, AB Görsel-İşitsel Politikası’nın
geliştirilmesi açısından “Sınır Tanımayan Televizyon Yönergesi”nden sonra ikinci önemli
gelişmedir.
Avrupa Komisyonu, 1990-1995 dönemini kapsayan ilk Media Programı için 200 milyon
ECU tahsis etmiştir. Bu program ile, görsel-işitsel eserlerin yayım ve dağıtımını yapan Avrupalı
şirketlerin dünya pazarlarındaki paylarının çoğaltılması ve Avrupa görsel işitsel-sanayinin
uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.
MEDIA programı, özellikle Avrupa’da küçük ve orta ölçekli işletmelere önemli destek
sağlamaktadır. Ayrıca, dil ve coğrafi açılardan küçük alanlarda görsel işitsel sektörün
geliştirilmesi de desteklenmektedir.

AB MEDIA Programı
Görsel İşitsel Endüstrinin Gelişmesini Teşvik Etmek için Alınan Önlemler (Measures
to Encourage the Development of the Audiovisual Industry)

MEDIA I Projesi’nin (1991- 1995) Temel Hedefleri
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Avrupa yapımı programların Avrupa’da dağıtılmasını sağlamak ve ekonomileri
güçlendirmek
Küçük ve orta ölçekli yapımcıları güçlendirmek ve bir tür çok uluslu yapımlar
oluşturmak
Bağımsız yapımcıları desteklemek
Çok dilli televizyon yayınlarını başlatarak Avrupa’nın kültürel kaynaşmasını
sağlamak

MEDIA II Projesinin (1996-2000) Temel Hedefleri
Profesyonellerin eğitimi
Görsel işitsel yapımların üretimi ve dağıtımı üzerinde durmaktadır.
Bu bağlamda senaryo yazımı, yeni tekniklerin kullanımı, ilgililerin yönetim
konularında bilgi ve becerilerini artırmak için düzenlemeler yapılmıştır.

MEDIA Plus Programı (2001-2006)
Avrupa görsel-işitsel sektörünün Avrupa pazarındaki ve uluslar arası
piyasalardaki rekabet gücünün artırılması
Avrupa görsel-işitsel sektöründeki yapısal eksikliklerin giderilmesi
Sektörde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin
gelişiminin sağlanması
Görsel-işitsel yapım kapasitesi düşük ülke ve bölgelerde söz konusu sektörün
geliştirilmesi
Avrupa’da dilsel ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi
Avrupa görsel-işitsel mirasının, özellikle dijital teknoloji ve ağ teknolojisinden
de faydalanarak geliştirilmesi
MEDIA Plus Programı temelde iki şekilde faaliyet gösterir:
MEDIA Eğitim
MEDIA Gelişim, Dağıtım ve Tanıtım
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MEDIA Eğitim
Görsel-işitsel sanayiinin ihtiyaçlarının karşılanması ve rekabet gücünün
artırılması için sektörde faaliyet gösterenlere sağlanan sürekli mesleki eğitimin iyileştirilmesi
Sektöre yönelik eğitim veren kuruluşlar ve şirketler arasında oluşturulacak bir
ağ aracılığıyla know-how ve başarılı uygulamaların değişiminin yanı sıra bu alandaki
işbirliğinin teşvik edilmesi
Ekonomik, mali, ticari ve hukuki konular ile bilgisayar grafikleri gibi yeni
teknolojilerin kullanımına ilişkin alanlarda
Geleneksel ve İnteraktif metin yazılımının gelişimi alanında çalışan deneyimli
metin yazarlarının eğitimine destek sağlamaktadır.
Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren eğitimciler ve profesyoneller arasında ağ
kurulmasını teşvik etmekte
İstisnai durumlarda yüksek lisans programı gibi eğitim faaliyetlerine mali
katkıda bulunmaktadır

MEDIA Gelişim
Avrupa pazarını ve uluslar arası piyasaları hedefleyen bağımsız şirketlerin,
özellikle de KOBİ’lerin sinema veya televizyon oyunları, yaratıcı belgesel ve çizgi film gibi
yapım projelerinin gelişiminin sağlanması
Yeni yaratım, yapım ve dağıtım teknolojilerinden yararlanan yapım projelerinin
gelişiminin teşvik edilmesi

MEDIA Dağıtım ve Yayınlama
Sinema alanında faaliyet gösteren Avrupa dağıtım sektörünün güçlendirilmesi
Avrupa filmlerinin Avrupa pazarında ve uluslar arası daha fazla yayınlanmasının
sağlanması
Özel kullanıma yönelik Avrupa yapımı medya çalışmaları dağıtım sektörünün
güçlendirilmesi
Bağımsız Avrupa televizyon yayıncı, yapımcı ve dağıtıcılarını yapım
aşamasından itibaren işbirliği içinde çalışmaya teşvik ederek, hedef kitlesini Avrupa ve dünya
izleyicilerinin oluşturduğu Avrupa televizyon programlarının Topluluk içindeki ve dışındaki
hareketliliğinin desteklenmesi
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Avrupa’da yapılan görsel-işitsel çalışmaları kapsayan dijital katalogların
oluşturulmasının teşvik edilmesi
Avrupa görsel işitsel ve sinematografik çalışmalarının dil çeşitliliğinin
desteklenmesi

MEDIA Tanıtım ve Pazara Giriş
Avrupa’da ve dünyanın diğer bölgelerinde gerçekleştirilen ticaret fuarlarının
yanı sıra Avrupa görsel-işitsel ve sinematografik çalışmalarının, Avrupa’da düzenlenen görselişitsel festivaller çerçevesindeki hareketliliğinin artırılması ve tanıtımının kolaylaştırılması
Özellikle ulusal tanıtım organizasyonları arasında ortak faaliyetlerin
desteklenmesiyle Avrupa seviyesindeki operatörler arasında bir ağ oluşturulmasının teşvik
edilmesi

MEDIA 2007
Görsel-işitsel sektörü daha etkili bir biçimde desteklemek
Avrupa görsel işitsel eserlerinin dolaşımını kolaylaştırmak
Sektörün rekabet edebilirliğini güçlendirmek
MEDIA Programı’na Katılabilen Ülkeler
AB’ye üye ülkeler, aday ülkeler ve EFTA ülkeleri

MEDIA Programı’nın Yürütülmesi
AB Komisyonu
MEDIA Komitesi

AB MEDIA Programı’nın kurumları: MEDIA Desk, MEDIA Antennae
Program hakkında bilgi sunmak
Görsel işitsel sektörde faaliyet gösteren lerin programdan yararlanmalarını
teşvik etmek
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Proje tekliflerinin hazırlanmasına destek olmak
Kişi, kurum ve işletmeler arasında işbirliğini güçlendirmek
Program altında alınan önlemlerin ulusal seviyedeki destek önlemlerini
tamamlayabilmesi için üye ülkelerde bulunan çeşitli kurumlar ve AB Komisyonu arasında
aracılık yapmak
MEDIA Programları dışında, EUREKA Programı, HDTV (yüksek tanımlı televizyon)
için pazar yaratma ve pazarı besleme amacı ile kurulmuştur.

EURIMAGE
Sinema ve televizyon filmleri, kısa metrajlı filmlerin üye ülkelere dağıtımı için
oluşturulan ve asıl amacı sinema sanatı ve sinema sanayii dalında ABD egemenliğine karşı
Avrupa Sineması’nı geliştirmek ve Avrupalı yapımcıları birlikte çalışmaya özendirmek olan
EURIMAGE Fonu’na AB dışında Avrupa Ülkeleri ve Türkiye de üyedir. EURIMAGE’in
oluşturduğu Avrupa Sinemalar Birliği üye ülkelerde Avrupa standartlarına uygun sinema
salonlarının açılmasında önemli bir rol oynar.
Beyoğlu Sineması bu standartlara uygun olarak 1989’da açılmıştır. Birlik
dışındaki ülkeler, belirlenmiş koşullarla üye ülke yapımcılarıyla ortak film yaparlar.

Avrupa Birliği’nin Kültür ve Görsel İşitsel Politikası
Topluluk faaliyeti aşağıdaki alanlarda üye devletler arasındaki işbirliğini teşvik
etmeyi ve gerektiği taktirde faaliyetlerini desteklemeyi ve tamamlamayı amaçlar:
- Avrupa halklarının kültürlerinin ve tarihlerinin tanınmasının ve yaygınlaştırılmasının
geliştirilmesi
- Avrupa seviyesinde önemi olan kültür değerlerinin muhafazası ve korunması
- Ticari nitelikte olmayan kültürel alışveriş
- Görsel-işitsel sektör de dahil olmak üzere, sanatsal ve edebi eserlerin yaratılması
Topluluk ve üye devletler, üçüncü ülkeler, uzman uluslar arası örgütler ve
özellikle Avrupa Konseyi ile kültür alanındaki işbirliğini desteklerler
Topluluk, bu anlaşmanın diğer hükümleri uyarınca yürüteceği faaliyetlerde,
özellikle kültürlerinin çeşitliliği gözetmek ve geliştirmek için kültürel unsurları dikkate alır.
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Bu maddede yer verilen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için
Konsey:
- teşvik edici önlemleri belirler, oybirliği ile karar verir.
- Komisyon’un önerisi üzerine, oybirliği ile tavsiyelerde bulunur.
Avrupa Birliği, bir taraftan dünya ile rekabet koşullarını üretmeye çalışırken
diğer taraftan da kültürlerin korunması, çoğulculuğun ve kamu hizmeti anlayışının
yayıncılığının yok olmaması bağlamında projeler üretmekte; ancak çoğulculuk ve kültür
emperyalizmi kıskacında büyük sıkıntılar yaşamaktadır.
AB temelde, ortak Avrupa bilincinin oluşturulmasında görsel işitsel medyanın
önemini 1980’li yıllarda kavramış ve bu alanda tüm üye ülkeleri kapsayan politikalar
çerçevesinde önemli yatırımlar yapmıştır.
Radyo ve televizyonların, kamunun malı olan frekansları kullandıkları için
kamuya karşı sorumlu olmaları gerekir.
İdeal kamu hizmeti anlayışında medyadan; toplumsal ve siyasi çevreyi gözetmesi,
anlamlı gündem koyması, her türlü baskı, çıkar gruplarının görüşlerini aktarmaları için bir
platform oluşturması, siyasal erki denetlemesi ve gücünü nasıl kullandığı konusunda hesap
vermesini sağlaması, yurttaşları bilgilendirerek sağlıklı kararlar vermesini ve siyasal süreçlere
katılmasını sağlaması beklenir.
Ancak medya, reyting alma uğruna kamunun çıkarları yerine beğenilerine hizmet
etmektedir.
Avrupa’da çoğunlukla devletçi ve çoğulcu bir iletişim sistemi hakimdir. Tekelci kamu
hizmeti yayıncılığı 1980’lere kadar Avrupa’da egemenliğini sürdürmüştür. Avrupa’da en ideal
kamu hizmeti modeli televizyonları, İngiltere, Belçika, Danimarka ve Hollanda’da görebiliriz.
Avrupa ülkeleri, ilk olarak 1980 yılında bu birliğin oluşmasında kültürel işbirliğinin
önemini kavramışlardır. Bu anlamda kaynaşmayı başarabilecek en etkin yol da iletişim
teknolojilerinden geçmektedir.
Medya ile ilgili meseleler 1987 yılında Avrupa Komisyonu tarafından ciddiye alınmıştır
ilk kez.
AB görsel işitsel politikasının tarihini 1982 yılından başlatmak mümkündür. Zira, bu yıl
içinde Avrupa Parlamentosu’nca görevlendirilen Komisyon, 1983 ve 1984 yıllarında iki rapor
hazırlamıştır. Birincisi Avrupa TV kanalı oluşturma konusundadır, ikincisi ise 1989 yılında
“Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi” olarak onaylanan “Sınırsız Televizyon Sözleşmesi’dir.
AB’nin görsel işitsel politikaları üç önemli sorun etrafında gelişmiştir:
Sınırsız Avrupa Televizyonu
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Görsel işitsel teknolojinin gelişmesi ve uyumlaştırılması
Kültürel çoğulculuk
Bu etkinliklerden görüleceği gibi AB’nin amacı, yazılı ve görsel işitsel medyayı, hem
Avrupa’yı birbiriyle kaynaştırmak hem de Avrupa dışındaki ülkelere karşı güçlendirmek için
kullanmaktadır.
Topluluk ayrıca Madrid’de görsel işitsel alanda çalışanlar için Media Business School
adı altında bir eğitim ve geliştirme merkezi açmıştır.
Sınırsız Avrupa Televizyonu
On yıl süren ortak bir çalışmanın sonucunda 12 Avrupa Topluluğu üyesi devletin
dışişleri bakanları 3 Ekim 1989’da Lüksemburg’da “Sınırsız Televizyon Bildirisi” adı altında
bir bildiri yayınlamışlardır.
Amerikan kültür emperyalizmine karşı Roma ve Yunan uygarlıklarına dayanan
ortak Avrupa kültürünü korumak gerekiyordu.
Gelişmiş Avrupa ülkelerinin televizyonlarındaki Amerikan hakimiyetini
göstermesi bakımından 1997’de yapılan bir araştırma vardır.
Özetle, Sınırsız Avrupa Televizyonu ile Avrupa Birliği’nin yapmak istediği;
görsel işitsel alanda teknik standartları uyumlaştırmak, kablo ve uydu aracılığıyla ortak yayın
pazarı oluşturmak, Amerikan ve Japon pazarları karşısında Avrupa Görsel İşitsel pazarını
güçlendirmektir.
Bildirinin en önemli özelliği Sınırsız Avrupa Televizyonu’nu kurmak için ilk
adımın atılacak olmasıdır.
Sınırsız Avrupa Televizyonu, tüm AB ülkelerinin kısıtlamasız Avrupa
yayınlarını almasını garanti eder.
Sınırsız Avrupa Televizyonu Yönergesi, gelişen sayısal teknoloji ile
uyumlaştırmak üzere 1997’de yeniden düzenlenmiştir.
Türkiye, Sınırsız Avrupa Televizyonu Sözleşmesi’ni 1993’de onaylamıştır.
(3915 sayılı kanun).
Sınırsız Avrupa Televizyonu, tüm Avrupa Topluluğu ülkelerinin kısıtlamasız
Avrupa yayınlarını almasını garanti eder. Sözleşmede yayınların serbest dolaşımı için uyulması
gereken kurallar; haber, spor, yarışma, reklam ve teletekst dışındaki yayınların %50’sinin
Avrupa yayını olması, reklam ve sponsorluk uygulamaları, televizyon programlarının dağıtım
ve yapımının teşviki, telif hakları, çocuk hakları, cevap hakkı, toplumun ruh ve beden sağlığı,
insan hakları gibi konuları kapsar.
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1997 yılında yeniden düzenlenen Sınırsız Avrupa Televizyonu Yönergesi’nde
yapılan değişikliklerin, Avrupa pazarlarının gereksinimleri doğrultusunda ve küreselleşen
serbest piyasa ve iletişim mantığı içinde daha önce getirilen kurallara biraz daha serbestlik
getirdiği görülmektedir.
Türkiye, Sınırsız Avrupa Televizyon Sözleşmesi’ni 4 Kasım 1993 tarihli ve
3915 sayılı kanunla onaylamış ve bu sözleşme 12 Aralık 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Avrupa Konseyi devletlerle Avrupa Kültür Sözleşmesi’ne taraf diğer devletlerin kabul
ettiği “Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi de:
İfade ve haberleşme özgürlüğü
Temel insan hakları ve özgürlüklerin korunması
Televizyon yayınlarının niteliği, uygulama alanları ve finansmanı
Programların içeriği
Yayıncının sorumlulukları
Cevap hakkı
Kültürel hedefler ve reklamlar üzerine hükümler içermektedir.
Türkiye “Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi”ni 1992’de imzalamıştır.

5 Kasım 1992 Tarihli “Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Avrupa Sözleşmesi”
Sözleşmeye kaynaklık eden temel amaç, bazıları giderek yok olan bölgesel ve
azınlık dillerini koruyarak ve gelişimini teşvik ederek Avrupa’nın kültürel mirasını,
zenginliğini ve geleneklerini korumak ve yaşatmaktır.
Taraf ülkelerin ulusal sınırlarının bütünlüğü ve bağımsızlığı çerçevesinde demokrasi ve
kültürel çoğulculuğa dayalı ortak bir Avrupa için farklı dillerin kullanılmasının teşvik edilmesi
önemli bir katkı olarak görülmektedir.
Sözleşmede yer alan, medyaya ilişkin düzenlemelerin ikinci maddesi ise aynı
bölgesel ya da azınlık dillerinde sınırlararası yayınların dolaşımına imkan vermesi ile ilişkilidir.
Buna göre komşu ülkelerden aynı ya da benzer dillerde yayınların doğrudan
alımlarına ilişkin özgürlük garanti altına alınmalı ve bu programların yeniden iletimi ile ilgili
bir engel oluşturulmamalıdır. Bu alanda getirilecek kısıtlamalar demokratik bir ülkenin yasaları
çerçevesinde ulusal güvenlik, sınır bütünlüğü, kamu güvenliği, kamu sağlığı ve ahlakı vb.
çerçevesinde olabilir.
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1995 Tarihli Ulusal Azınlıkları Korumak için Çerçeve Konvansiyonu
İlgili Konvansiyon’un dokuzuncu paragrafı iletişim özgürlüğüne ayrılmıştır.
Buna göre; ifade özgürlüğü, medya erişim özgürlüğü, medya alanında girişim özgürlüğü
konularında azınlıklar adına taraf ülkeleri sorumlu kılmaktadır.
18 Aralık 2002 tarihli Resmi Gazete’yle yürürlüğe giren “ Radyo Televizyon
Yayınlarının Dili Hakkındaki Yönetmelik” farklı dil ve lehçelerde yayın yapma iznini TRT ye
vermektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
MEDİA I programını anlatınız.
MEDIA Plus’ı diğer programlardan ayıran özellikler nelerdir?
MEDIA Eğitim ve MEDIA Gelişim programlarını özetleyiniz.
AB’nin kültür politikasını birkaç cümle ile özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
AB’nin Media programları hakkında detaylı bilgi verildi. Ayrıca AB’nin Media Gelişim
ve Media Eğitim programları anlatıldı. Son olarak AB’nin kültür politikasının detayları
hakkında bilgi verildi.
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Bölüm Soruları
1) MEDİA I programını anlatınız.
2) MEDIA Plus’ı diğer programlardan ayıran özellikler nelerdir?
3) MEDIA Eğitim ve MEDIA Gelişim programlarını özetleyiniz.
4) AB’nin kültür politikasını birkaç cümle ile özetleyiniz.
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10. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
AB Basın Özgürlüğü
AB’de İfade Özgürlüğü
8. madde ve 11. Madde
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
AB’de Basın Özgürlüğü hakkında bilgi veriniz.
AB’de İfade Özgürlüğü hakkında bilgi veriniz.
8. Madde ve 11. Maddeyi detaylı bir şekilde analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Basın Özgürlüğü
İfade Özgürlüğü
8. madde
11. madde
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Giriş
AB’de Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğü hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Bu
bağlamda özellikle 8 ve 11. Maddeler üzerinde durulmakta ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 10. maddesine de değinilmektedir.
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AB’ye Dair Son Yılların Genel Bir Değerlendirmesi
AB’nin Geleceği
Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte, dünyada bir umut rüzgarı esmişti, Batı ile
Sovyetler Birliği arasındaki gerginliğin sona ermesi,aklaşık kırk yıldır insanlığı tehdit eden bir
nükleer felaket tehlikesini ortadan kaldırmıştı. İnanıyorduk ki, bundan böyle demokrasi yavaş
yavaş yaygınlaşacak, en sonunda da bütün dünyaya yayılacak, ülkelerin aralarındaki duvarlar
kalkacak ve insanların, malların, hizmet ve sermayenin, düşüncelerin dolaşımı engellerle
karşılaşmaksızın gelişebilecek, böylelikle de bir refah çağı başlayacaktı.
Bu açıdan bakıldığında AB, simgesel bir örnek oluşturuyor. Birlik için, Sovyet
Bloğunun parçalanması bir zaferdi. Kıta Avrupasında yaşayan halklara sunulan iki yol arasında,
birinin tıkanmış olduğu ortaya çıkmışken, öteki ufka kadar açılıyordu. Eski Doğu Avrupa
ülkelerinin hepsi Birliğin kapısını çaldı, Birliğe alınmayanlar da üye olmak için mücadele
veriyor.
Günden güne büyüyen Avrupa, yeni üyeler alarak iyive genişleyen ve sınırları Doğu’ya
dayanan AB, daha ne kadar büyüyecek, dah akimi alacaktı, ne amaçla alacaktı? Peki kimi
dışlayacaktı, hangi nedenle?
AB, bugün, geçmişte olduğundan daha fazla kimliğini, sınırlarını, gelecekteki
kurumlarını, dünya üstündeki yerini sorguluyor… Nereden geldiğini, bu halklarda birleşme
gereksiniminin doğmasına ne tür trajedilerin yol açtığını bilse de, hangi yöne gitmek istediğini
artık kestiremiyor.

AB, tek sesli uluslararası bir kimlik olamadı.
Türkiye-AB ilişkilerinin durumuna baktığımızda; iki tarafın da yeterli gayreti
göstermesi gerekmektedir. İlişkilerde son dönemlerde yaşanan gerginliğin sadece konjonktürel
nedenlerden ve günlük siyasi sorunlardan kaynaklandığını ve tek bir zirve kararıyla ortadan
kalkacağını söyleyebilmek mümkün değldir.
Türkiye ile AB ilişkilerinin önündeki engeller olarak sıralanan insan hakları ve
demokrasi, Kıbrıs ve Güneydoğu konuları, iki taraf arasındaki temel sorunların farklılıklarının
alt türevleri veya temelinde yansımalarından ibarettir. Temel farklılık alanları var oldukça
onların alt türevleri ve yansımaları ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Eğer temel sorunlar
çözülebilirse, ikincil sorunlar kendiliğinden çözüm mecrasına girecektir.
AB, maalesef tek sesli bir uluslararası kimlik ortaya koyamamıştır. Tek bir Avrupa bir
yana, henüz tek bir AB’den bile bahsetmek mümkün değildir. Ticari alandahomojenlik
kazanmış olan AB, iç bütünleşmesinin diğer alanlarda aynı derinlikte olduğunu söyleyebilmek
mümkün değildir. Bu iç çelişkiler, hem AB içindeki farklı kesimlerin aynı konudaki birbirinden
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farklı tutumlarına hem de aynı kesimlerin farklı konulardaki tutarsız davranışlarına yol
açmaktadır.
Bu belirsizliğin etkileri, siyasi ve askeri alanlara kaydıkça Türkiye ile ilişkiler
gerginleşmektedir. Bunun yanısıra, günümüzde, Almanya-Fransa ekseninin giderek almanya
ağırlıklı olarak ve merkezi doğuya kayarak AB dış politikasını çekillendirmeye başlaması da,
bu coğrafyada ister istemez Türkiye ile AB’nin menfaatlerini karşı karşıya getirmektedir.
Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir yaklaşım, yeni bir söylem ve buna uygun yeni bir
diyalog dili geliştirilmedikçe, ilişkilerdeki tıkanıklığın giderilmesi mümkün olmayacaktır.

AB’NİN 2008 SONRASINDA ZORLANDIĞI KONU BAŞLIKLARI
Euro Krizi: 2007 yılında ABD’de başlayıp, domino etkisiyle diğer ülkeleri de etkileyen
finansal kriz, AB üye ülkelerinde de etkisini derin bir şekilde göstermiştir. 2008 yılından
itibaren borç krizine dönüşen küresel kriz, AB’de Euro krizi olarak adlandırılmaktadır. Euro
bölgesindeki ülkelerin birbirlerine karşılıklı bağımlı olması, bazı Birlik ekonomi politikalarının
üye devletlerden alınıp, ulus üstü düzeyde yönetilmesi, ülkelerin ekonomi yönetimlerini
güçleştirmiş ve bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yunanistan, İspanya, Portekiz
ve İtalya gibi ülkelerin aşırı borç krizi, bütçe açığı gibi makro ekonomik sorunların yanında,
AB’nin yapısal probşemleri nedeniyle de kriz derinleşmiş ve krize karşı yapısal önlemlerin
alınmasını zorunlu hale getirmiştir.
AB sadece ekonomik ve ticari ilişkiler açısından değil, aynı zamanda finansman ve
borçlanma açısından da derin bütünleşme içine girmiştir. Böyle bir ortamda bir ülkenin krizi
kısa sürede diğer ülkelerin krizi haline gelebilmektedir.
Avrupa 2020 Stratejisi: Ekonomik krizin etkisiyle mücadele sürecinde üye devletlere
destek olmaya ve Birliği gelecek on yıla hazırlamaya yönelik olarak kabul edilen Avrupa 2020
Stratejisi, Lizbon Stratejisi’nin devamı nteliğinde olup, 2005 yılında gözden geçirilen Lizbon
Stratejisi’nde olduğu gibi “büyüme” ve “istihdam” odaklı bir stratejidir. Avrupa 2020 Stratejisi
kapsamında 2020 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken hedefler; daha önce 2020 Stratejisi
konusu incelenirken belirtilmişti.
Bu strateji kapsamında, etkin harcama kuralları ile mali disiplin özendirilmekte ve
gelecekte meydana gelebilecek ters ekonomik şoklara karşı mali kırılganlık azaltılmaktadır.
AB, maliye politikalarının uyumunun sağlanmasını, ülke ekonomilerinin bütçelerinin
denetlenmesini, makro ekonomik politikaların ve yapısal reformların daha kapsamlı bir şekilde
uygulanmasını ve daha güçlü bir istikrar ve büyüme paktı oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Aşırı Sağın Yükselişi: Avrupa’da aşırı sağın son zaferi Avusturya’da yaşandı.
Almanya, Fransa, ve Danimarka’da da aşırı sağcı partiler yükselişte. Hedefleri ortak; mülteciler
sınır dışı edilsin, AB’den vazgeçilsin.
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Avrupa ülkelerinde son yıllarda aşırı sağ yükselişe geçti. Hatta birçok başkentte de
iktidar koltuğunda oturuyor. Mülteci kriziyle birlikte giderek daha da yükselen aşırı sağcı
akımın görüldüğü ülkeler Macaristan, Polonya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere,
Almanya, Sırbistan, İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Letonya.
Uluslararası Terör, Mülteci Sorunu ve İslam Karşıtlığı da AB’yi derinden etkileyen
meseleler olarak dikkat çekiyor.
Bu meseleler de herbirinin üzerinde uzun uzun konuşulup detaylandırılacak
meseleler. Tüm bu sorunlarla boğuşan bir AB var günümüzde…

******
AB ve Basın Özgürlüğü
Avrupa Birliği, basın özgürlüğünü temel insan hak ve özgürlükleri kapsamında
“bilgi edinme ve yayma özgürlüğü” olarak kabul eder.
Avrupa Birliği, basın özgürlüğünün düşünce ve ifade özgürlüğü ile yakın
ilişkisini dikkate alır.
Avrupa Birliği’nin oluşturmaya çalıştığı medya politikasının özü, medyanın
bilgi alma ve yayma hakkıdır.
AB’de gazeteciler “Münih Şartı” olarak da bilinen, Kasım 1971 tarihinde
hazırlanıp onaylanan “Gazetecilerin Hak ve Ödevleri Bildirisi” ne göre hareket etmektedirler.
AB’de çalışan gazetecilerin uyması gereken ve AB yasal düzenlemelerine
dayanan bazı prensipler de vardır: 24 Ekim 1995 tarihli bir yönerge ile kişisel verilerin kayıtlara
alınması ve bu verilerin serbest dolaşımı karşısında bireylerin korunması garanti altına
alınmıştır.
2000 yılında gerçekleştirilen Nice Zirvesi’nde onaylanan “AB Temel Haklar
Şartı’nın “Özgürlükler” başlığı taşıyan ikinci bölümünün kapsamındaki iki madde gazetecileri
yakından ilgilendirmektedir.

8.madde, “Kişisel Verilerin Korunması” ilkesine dayanmaktadır.
Bu maddeye göre:
- Herkes, kendisine ilişkin kişisel bilgilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir
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- Bu tür bilgiler, belirtilen amaçlar için ve ilgili kişinin rızasına veya yasada öngörülen
başka meşru temele dayalı olarak adil şekilde kullanılmalıdır. Herkes, kendisi hakkında
toplanmış olan bilgilere erişme ve bunlarda düzeltme yaptırma hakkına sahiptir.
- Bu kurallara uyulması, bağımsız bir makam tarafından denetlenecektir.
Bu düzenlemelerle hem tüzel hem de gerçek kişilerin kişisel gizlilik hakları
koruma altına alınmış olmaktadır.
AB Hukuku’na göre, 8. ve 11. madde arasında, ifade ve haber alma özgürlüğü
altında hiçbir şekilde kişisel hakların suistimal edilmemesini sağlamak amacıyla hassas bir
denge kurulmuştur.
Kişilere ait hassas konular (kişinin etnik ve ırksal kökeni, siyasi ve dini inançları, ticari
birlik üyeliği veya sağlığı, cinsel tercihleri hakkındaki bilgiler) ancak kişinin rızasına dayalı
olarak haber yapılabilir.

11. Madde “İfade ve Haber Alma Özgürlüğü”nü düzenlemektedir.
Buna göre:
Herkes, ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının
müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve
düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü içerir.
-

Basın özgürlüğü ve çoğulculuğuna saygı gösterilmemelidir.

AB, gazetecilerin mesleki eğitim almalarına yönelik iki girişimi desteklemektedir:
Avrupa Gazetecilik Merkezi
Avrupa Gazetecilik Eğitim Birliği

Avrupa Gazetecilik Merkezi
Merkez, bağımsız ve kar amacı taşımayan bir kuruluş olarak, gazetecilere ileri
düzeyde eğitim sunmasının yanında, aynı zamanda gazeteciler, medya yöneticileri ve gazeteci
eğitimcileri için bir forum olma özelliğini taşır. Kuruluş hem Avrupalı hem de Avrupa’nın
dışından gelen gazetecileri biraraya getirip birbirileriyle fikir alış verişinde bulunmalarını
sağlamaktadır.

Avrupa Gazetecilik Eğitim Birliği
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Birlik, yüksek profesyonel standartlara uygun bir gazetecilik eğitimine
ulaşmanın yollarını aramaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bir mesleki eğitim merkezleri ağı
kurulmuştur ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir.
Öğretmen, öğrenci ve gazeteciler için değişim programları düzenlenmesi, medya ile
ilgili önemli konularda araştırma ve tartışma imkanları yaratılması bu etkinliklere somut birer
örnek olarak kabul edilebilir.
MEDIA Programı yanısıra, gazeteciler ve gazeteci adayları AB bünyesindeki
Yaşam Boyu Öğrenim Programı ile de kendilerini geliştirme imkanına sahiptirler.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
(DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ)
İfade özgürlüğü, insanın düşündüklerini, cezalandırılma korkusu olmadan dile
getirebilmesidir.
İfade özgürlüğü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde
bireylere tanınmış bir haktır.
Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğünün bir yansımasıdır.
AB’nin oluşturmaya çalıştığı medya politikasının esası, medyanın bilgi alma ve
yayma özgürlüğüdür. AB, bu özgürlüğün ifade özgürlüğü ile yakın ilişkisini dikkate alır.
İfade ve iletişim özgürlüğü kavramları AB medya hukukunun esasıdır.
Bir diğer önemli iki kavram da çoğulculuk ve çeşitliliktir. Bu iki kavram,
demokratik toplumun ve ifade özgürlüğünün merkezindeki kavramlar olarak bütün AB Hukuku
metinlerinde medyayı düzenleyen başlıca referans noktalarıdır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi “ifade ve haberleşme
özgürlüğü”ne ilişkin bir düzenleme getirmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu maddeye ilişkin zengin bir içtihata sahiptir.
Mahkeme’ye göre, ifade özgürlüğü, demokratik toplumların ilerlemesi ve her ferdin
gelişimi için temel koşullardan birini oluşturmaktadır.

AİHS 10. Madde
“Herkes düşünceyi açıklama hakkına sahiptir. Bu hak düşünce hürriyetini ve resmi
makamların müdahalesi ve memleket sınırları söz konusu olmaksızın, haber veya fikir almak
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veya vermek özgürlüğünü içerir. Bu madde, devletlerin radyo, sinema veya televizyon
işletmelerini bir izin rejimine tabi kılmalarına engel değildir.
Bu hürriyetlerin kullanılması, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu güvenliği,
düzenin korunması, suçun önlenmesi, sağlığın yada ahlakın ve başkalarının şöhret ya da
haklarının korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliğinde olarak, gizli
haberlerin açıklanmasının engellenmesi ya da yargı erkinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının
sağlanması bakımından, kanunla belirli işlemlere, koşullara, sınırlamalara ya da yaptırımlara
bağlı tutulabilir”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, ifade ve haberleşme özgürlüğü
mutlak değildir. Düşünce, haber ve fikirlerin açıklanışı hangi araçla olursa olsun devlet bu
özgürlüğe geçerli sebeplerle müdahale edebilir.
AİHS’nin 2. paragrafında, kabul edilebilirliği beyan edilen düşünceyi açıklama
ve haberleşme özgürlüğünün kullanılmasına getirilen sınırlamalar üç kısımdır.
Genel yararı korumaya dönük olanlar (ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu
güvenliği, düzeni koruma, suçu önleme, sağlığı ya da ahlakı koruma)
Diğer kişisel hakları korumaya dönük olanlar (başkalarının şöhret ya da
haklarının korunması, gizli haberlerin açıklanmasının engellenmesi)
Yargı erkinin üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması için zorunlu olanlar
AİHS’nin 10. Maddesi’nde öngörülen koşullar yerine getirilmemişse, ifade ve
iletişim özgürlüğünün sınırlandırılması Sözleşmenin ihlalini oluşturur. Hukuka uygun
sınırlama halleri yasa ile öngörülmeli ve demokratik bir toplumda zorunlu önlemler niteliğinde
olmaları halinde kabul edilebilmelidir.
Madde 10 bağlamında basında ifade özgürlüğü sorununa ilişkin olarak yapılan
şikayetler AİHM’nin önüne ilk olarak 1960 yılında gelmiştir.
AB’yi kuran anlaşmalara bakıldığında ifade ve iletişim özgürlüğü kavramlarına yer
verilmediği, diğer bir deyişle ifade ve iletişim özgürlüğü ilkesinin fiilen tanımlanmadığı
görülmektedir.
AB’nin temel belgeleri incelendiğinde, medya sektörüne yönelik
düzenlemelerin çoğunda AİHS’nin 10. Maddesi’ne göndermeler olduğu gözlenmektedir.
Buna göre, uygulamada birliktelikten söz edilebilmektedir:
Yayıncılık Ortak Pazarının oluşturulması hakkında yayınlanan Yeşil Belge
AB Görsel İşitsel Politikası’nın omurgasını oluşturan Sınır Aşırı Televizyon Direktifi
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ATAD, özellikle doksanlı yıllarda AİHS’nin 10. Maddesi’yle düzenlenen ifade ve
iletişim özgürlüğü konusunda oldukça zengin bir içtihat geliştirmiştir.
AİHS, Topluluk hukukunun bir parçasını oluşturmadığı için AB’nin medya sektöründe
ifade özgürlüğünün korunmasını açıklayan olası girişimleri için gerekli hukuki zemini
sağlayamamaktadır.
AİHS’de yer alan temel haklar ve medya özgürlüğünün korunması ilkeleri, ağırlıklı
olarak AB Hukukunun ışığında geliştirilmesi ve yorumlanması gereken temel ilkeler olarak
kabul edilmektedir.
İfade ve iletişim özgürlüğü ilkeleri 29 Ekim 2004 tarihinde resmen imzalanan
yeni AB Anayasa Anlaşması Tasarısı’na eklenmiştir.
Yeni AB Anayasası AB’nin AİHS’ne taraf olabilmesi için gerekli yasal zemini
sağlamakta ve AİHS ile garanti altına alınan temel hakların AB hukukunun rehber ilkelerini
oluşturduğunu hükme bağlamaktadır.
Yeni Anayasa’nın yürürlüğe girmesi ile ifade ve İletişim özgürlüğünün ve medyada
çoğulculuğun ve çeşitliliğin korunması için AB düzeyinde tedbir alınmasını sağlayacak hukuki
dayanağa kavuşulmuştur.
AB’nin temel değerlerinden biri olan ve AB üyeliği için hayati önem taşıyan,
çoğulcu görüşlerin gelişmesinin sağlanması
İfade özgürlüğü ve sansürsüz bilgi alışverişini mümkün kılan demokratik yapıların
garanti altına alınması AB için önem taşımaktadır.
Bu işin en basit testi; yasal ve düzenleyici çerçevelerin,
- daha geniş seçme özgürlüğüne,
- ifade özgürlüğüne
ve
- açık topluma ne ölçüde izin vereceğidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
AB’de 2010 yılından sonra yaşanan gelişmeleri özetleyiniz.
İfade özgürlüğü kavramını açıklayınız.
AİHS’nin 10. Maddesini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Özellikle son yıllarda AB’yi yakından ilgilendiren gelişmeler üzerinde duruldı. Son
dönem özetlendi. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kavramları üzerinde duruldu. AB’nin
özellikle 2008 sonrasında uluslararası platformda zorlandığı konular analiz edildi. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi hakkında bilgi verildi.
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Bölüm Soruları
1) 2008 sonrasında AB’yi meşgul eden ve uluslararası platformda zorlayan konu
başlıklarını yazınız.
2) AİHS 10. Maddenin önemini anlatınız.
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11. HAFTA DERS NOTU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
AB İletişim Alanı
Avrupa Çapında Medya Sahipliği
AB’de Televizyon Yayıncılığı
AB’de Avrupa Kültürüne Destek Veren Medya Programları
1990 Sonrası Avrupa İletişim Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
AB İletişim Alanı hakkında bilgi veriniz.
Avrupa Çapında Medya Sahipliği dendiğinde ne anlaşılmaktadır?
AB’de Televizyon Yayıncılığı nasıl gerçekleşmektedir?
AB’de Avrupa Kültürüne Destek Veren Medya Programlarını yazınız.
1990 Sonrası Avrupa İletişim Politikaları nasıl ve neye göre şekillenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
AB İletişim Alanı
Avrupa Çapında Medya Sahipliği
AB Televizyon Yayıncılığı
1990 Sonrası Avrupa İletişim Politikaları
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Giriş
Bu bölümde, Avrupa çapında medya alanı detaylı bir şekilde analiz edilerek,
Avrupa’daki medya sahipliği olgusu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca AB’de televizyon
yayıncılığı ve “Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi” hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak
AB’de Avrupa Kültürüne Destek Veren Medya Programları hakkında bilgi verilmektedir.
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AB VE MEDYA
AB İletişim Alanı
Tüm ülkelerin gerek ekonomik gerekse de toplumsal alanlardaki durumlarının
göstergeleri, iletişim ve kitle iletişim teknolojisine olan hakimiyetleri üzerinden
tanımlanmaktadır. İletişim politikaları da bir ülkenin ekonomi politikası, siyasi politikası veya
askeri politikası gibi belirlenmekte ve ülke imajının saptanmasında, amaçlara ulaşmada etkin
olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda sadece ülkelerin değil, uluslararası veya ulus ötesi
örgütlerin de iletişim politikaları oluşturulmakta ve tıpkı tek tek ülkelerin iletişim politikaları
oluşturmaktaki amaçları gibi, örgütler de, iletişim politikalarını örgütün varoluşunun ve
devamının desteklenmesi üzerine kurmaktadırlar. Türkiye’nin hem siyasi hem de iletişim
gündeminde uzunca bir süredir var olan Avrupa Birliği de iletişim politikasını, birliğin ve üye
ülkelerin yararına çalışacak şekilde düzenlemiştir. Bu politika, oldukça spesifik olarak
belirlenmiş, hatta iletişim politikalarını destekleyecek şekilde çeşitli medya yapılanmalarına da
gidilmiştir.
1950’de kurulan birlik, aslında sadece AB üyesi ülkelerin değil, coğrafi olarak
Avrupa’da bulunan tüm ülkelerin ulusal medya kültürlerini tek bir çatı altında düzenlemeyi
hedeflemiştir. Avrupa Konseyi’nin medya alanındaki hükümetler arası çalışma programı 1976
yılında başlamıştır. Avrupa Konseyi, çalışmalarında, medyanın, demokrasinin vazgeçilmez bir
aracı olduğu, düşüncesinden hareket eder. Konsey, medya alanındaki çalışmalarını 1981
yılından itibaren İnsan Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirmektedir.
1987 yılında medya ve iletişim konuları hükümetler arası çalışma programında ayrı bir
alan olarak düzenlenmiştir. Avrupa çapında görsel-işitsel politikanın oluşturulmaya çalışıldığı
bu dönemde, Avrupalı kimliğini oluşturma ve tanımlama yolunda medya politikaları üretilmeye
çalışılmıştır. AB Komisyonu, başlangıçta, “Ortak bir Avrupa kültürü yaratma” politikasını
benimsemiştir. Ancak AB üyesi ülkelerin birbirinden farklı medya tüketim alışkanlıkları
nedeniyle, “Ortak Avrupa kültürünü” tanımlamaktan kaynaklanan bazı zorluklar çıkmıştır.
Daha sonraları bu politika, “Avrupa’daki kültürel çeşitliliği” korumaya doğru evrilmiştir.
Avrupa halklarının dil farklılıkları ve medya izleme tercihlerindeki farklılıklar, ortak Avrupa
medya kültürünün tanımlanmasını zorlaştırmıştır. Örneğin Fransa’da sinema kültürü hakimdir.
Britanya’da ise insanlar televizyon dizilerine düşkündür. İtalya’da televizyonda yayınlanan
spor karşılaşmaları çok izlenmektedir. Bütün bu farklı medya tüketim alışkanlıkları nedeniyle,
Avrupa çapında ortak bir medya kültürü olduğunu söylemek zordur. Nitekim, AB medya
düzenlemeleri, özellikle 1990’lardan sonra kültür ağırlıklı politikadan ekonomi merkezli bir
politikaya kaymıştır. Ekonomi merkezli bu yeni medya politikası, kültür endüstrisini baz alan
bir Avrupa pazarı kurarak, ABD’li ve Japon medya devleri ile rekabet etme hedefindedir.
Avrupa Birliği’nin kültürden ekonomiye doğru yönelen iletişim politikası sonucunda,
bazı araştırmacılar, küresel endüstriyel rekabet kaygılarıyla pazar yönelimli yeniden düzenleme
vizyonunun yayıncılığın şirketleşmesini getirdiğini, bunun ise Avrupa’nın demokratik geleneği
ile kamusal alan, yurttaşlık ve kamu hizmeti anlayışlarıyla tamamen çeliştiğini
savunmaktadırlar.
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•

Avrupa Çapında Medya Sahipliği

Avrupa çapında medya sahipliğinde ikili bir yapı gözlenmektedir;
•

Kamu Hizmeti Yayıncılığı

•

Ticari Sahiplik

Dünyadaki neo-liberal eğilimler ve AB’nin iletişim düzenlemelerindeki dayatmaların,
üye devletlerin medya atmosferlerinde ciddi değişimlere yol açtıkları bilinmektedir. Mesela
bugün 21. Yüzyılın başından geriye bakıldığında, Avrupa’daki televizyon yayıncılığı eskiye
oranla çok değişiktir. Eskiden neredeyse bütün Avrupa’da (İngiltere, İtalya ve Luksemburg
hariç) sadece kamu hizmeti yayıncılığı varken, bugün ise neredeyse hiçbir ülkede kamu hizmeti
yayıncılığı kalmamış ya da özel mülkiyet medyası yanında çok küçülmüştür.
Medya sahipliğinin düzenlenmesine ilişkin tartışmalar 1984 yılında başlamıştır. Avrupa
Parlamentosu’nda Britanya ve İtalya milletvekilleri medya pazarlarının serbestleşmesinin
yetersiz ulusal yasal düzenleme ile birleşerek basın ve televizyon pazarlarında yoğunlaşmaya
(tek bir medya sahibinin çok sayıda gazete, TV kanalı, radyo sahibi olması gibi) yol açtığından
şikayet ediyordu. Avrupa Konseyi’nin 1988 ve 1989 yıllarındaki açıklamalarında, kültürel
farklılığın önemini vurgulayan, çoğulculuğu tehdit edecek hakim pozisyonlara, yani
yoğunlaşmaya izin verilmeyeceğini savunan pekçok ifadeye rastlamak mümkündür. Ancak
yine de, Avrupa medya sahipliği alanında Avustralya asıllı Rupert Murdoch ve İtalyan Silvio
Berlusconi gibi medya sahiplerinin yoğunlaşması engellenememiştir.
Günümüzde ticarileşme, Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan iletişim
politikalarının en önemli temeli olarak kabul edilmiş durumdadır. Ticarileşmenin politika
tartışmalarının merkezine kayması, iletişim sistemleri üzerindeki şirket kontrolü için büyük bir
kazanımı, buna karşılık kamu çıkarı için yayın yapan KHY kurumları açısından (TRT gibi) bir
zayıflamayı beraberinde getirmektedir.
Kamu hizmeti yayıncılarının daha saldırgan bir ticari ortamda hayatta kalabilmek için
verdikleri mücadele, belki de Avrupa’da medyanın ticarileşmesinin en önemli özelliğidir.
Yayıncılığın hem devletten hem de piyasadan ayrışmış, çeşitli ve ulusal izleyiciye geniş içerikli
ve yüksek standartta bir program yelpazesi sunma amacı güden kamu hizmeti anlayışı, özellikle
1980’lere kadar Avrupa medyasının yegane özelliği olmuştur. Nitekim, Avrupa’da KHY’na en
güzel örnek olarak gösterebileceğimiz İngiliz Devlet Televizyonu BBC, ticarileşme trendlerine
rağmen, kamu çıkarı gözeten yayıncılık anlayışını büyük oranda devam ettirmektedir.

•

AB’de Televizyon Yayıncılığı

AB’de televizyon yayıncılığına baktığımızda, 1980’lere kadar ciddi bir düzenleme
olmadığını, TV yayıncılığının düzenlemelerinin ulusal düzlemde gerçekleştiğini görmekteyiz.
Sadece 1987 ve 1990’da telekomünikasyon düzenlemeleri ve 1997’de komünikasyon politikası
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durum raporu vardır. 1990’larda ise “multimedya”, “enformasyon toplumu”, “teknolojik
değişim”, “network”, “enformasyon otoyolu” gibi kavramların AB söylemlerinde sıklıkla yer
almaya başladığı gözlenmektedir. Yeni medya teknolojilerinin doğuşu ve içerik ile dağıtımın
birbirinden ayrılması eğilimleri, AB düzleminde yeni bir iletişim politikasını gerekli kılmış,
Avrupa’da medya sahipliğinde gözlenen hızlı değişim ve internetin hızla yayılması da durumun
aciliyetini körüklemiştir.
1990’ların ikinci yarısından itibaren enformasyon toplumu olgusunun altyapısından
ziyade toplumsal boyutlarına ağırlık verilmesi önem kazanmıştır. Özellikle 23-24 mart 2000
tarihlerinde Lizbon’da toplanan Avrupa Konseyi’nin Sonuç Bildirgesi’ne göre, bir “Avrupa
Modeli Enformasyon Toplumu”nun tanımlanması önerilmiştir. AB’de oluşturulmaya çalışılan
enformasyon toplumu politikasının temel özelliği, “toplumsal politikanın” ana çerçeve olarak
baz alınmasıdır. AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerde enformasyon toplumu söyleminin temel
yapı taşlarını rekabet, verimlilik ve ekonomik büyüme oluştururken, AB’de ekonomik
büyümenin niceliksel boyutunun yanısıra niteliksel yönünde de dikkat çekilmiştir.
1989’da yayınlanan “Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi” metni, AB’nin ilk
televizyon yönetmeliği olarak kabul edilmektedir. Bu yönetmelik, TV yayıncılığında ulusal
sınırların kaldırılarak tek bir pazarda program akışını öngörmekteydi. 1997’de “Sınır
Tanımayan Televizyon Direktifi” güncellenmiş ve digital yayınlar, TV’den satış, alışveriş ve
sponsorluk konularında korumacı eklemeler yapılmıştır. En önemlisi de, AB üyesi ülkelerde
üretilen programların yayımlanması için getirilen kotaların kabul edilmesidir. Türkiye, Sınır
Tanımayan Televizyon Direktifi’ne uymayı kabul etmiştir.
Liberal Avrupa yasaması, üye ülkelerin medya sahiplik yapılarında da değişimlere yol
açacak düzenlemelere olanak tanımıştır. Güçlü medya gruplarının pazara girişi ile çapraz
medya sahipliği başlamış, Almanya’dan Springer, Bertelsmann ve Kirch, Avustralya’dan
Murdoch, İtalya’dan Berlusconi, tüm Avrupa’daki ama özellikle de liberal sisteme geçen Doğu
Avrupa’daki medya gruplarını ele geçirmeye başlamışlardır.
AB’nin yine görsel medyada üretilen kültürel ürünler ile ilgili düzenlemelerine
baktığımızda ise, başlangıçtaki “ortak bir Avrupa kültürü yaratmak” düşüncesinin, daha
sonraları gerçekçi bir zemine çekilerek “Avrupa’nın kültürel farklılıklarının üretilen
programlarda yansıtılması” olarak sunulduğunu görmekteyiz.
Burada, Avrupa kültürü yaratmak ya da Avrupa’nın kültürel çeşitliliğini yansıtmak
düşüncesinin altında yatan ana etkenin, tüm dünyada var olan ABD’nin kültürel hegemonyasına
karşı bir girişim olduğunu da belirtmek gerekir. Bu yolda atılan en önemli adımlardan biri,
AB’nin MEDIA programıdır. Bu program, Avrupa çapında görsel ve işitsel ürünlerin üretimini
ve dağıtımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. MEDIA programı, özellikle Avrupa film
dağıtım şirketlerini desteklemekte ve ürünlerin topluluk içinde özgürce dolaşmasını
sağlamaktadır.
Yine görsel işitsel medya ürünlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bir diğer
program da EUREKA’dır. Avrupa çapında uzun metrajlı film üretimi ve dağıtımını
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desteklemek amacıyla oluşturulan Euroimages ise, AB düzeyinde prodüksiyonlara sağladığı
mali destekle öne çıkan bir diğer programdır. Korunmacı Avrupa programcılığı, 1980’lerden
beri AB düzeyinde tartışma konusudur.
•

AB’de Avrupa Kültürüne Destek Veren Medya Programları

MEDIA (Meusures to Encourage the Development of an Audiovisual Industry)
Avrupa çapında görsel-işitsel üretim, dağıtım, eğitim ve finansal destek için 1987’de
kurulmuştur. Sınırlar arası işbirliği ve kültürel çoğulculuğu teşvik eder, küçük ve orta ölçekli
şirketlere finansal destek verir, 500 milyon dolardan fazla bütçesi vardır.
SCRIPT
Küçük ülkelerin senaryo yazarlarına destek ve eğitim verir.
EFDO (European Film Distribution Office) Düşük bütçeli filmlerin dağıtımını
destekler.
EAVE (European Audiovisual Enterpreneurs) Dezavantajlı bölgelerde medya
çalışanlarına yönelik eğitimler düzenler.
SCALE (Small Countries Improve Their Audiovisual Level in Europe) Avrupa’nın
kültürel farklılığını desteklemek için kuruldu.
BABEL (Broadcasting Across the Barriers of European Languages) Avrupa’da az
konuşulan dillerin altyazı ve dublajına destek verir.
EUREKA Televizyon pazarını besleme ve büyüme amacıyla kuruldu.
EURİMAGES: AB Konseyi tarafından Avrupa film ve televizyon programı üretimini
desteklemek amacıyla kuruldu. Türkiye, Eurimages’a Mart 1990’da üye oldu. 1990’dan bu
yana, Eurimages destekli uluslararası ortak yapımların sayısı düşünüldüğünde, fonun
Türkiye’de film endüstrisinin yapım ayağı için önemli bir kaynak oluşturduğu anlaşılır.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, medya alanındaki çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin hükümetleri tarafından görevlendirilen uzmanlardan
oluşan Kitle İletişim Yürütme Komitesi kurmuştur.

1990 Sonrası Avrupa İletişim Politikaları
Avrupa çapında haberleşme alanında liberalizasyon, deregülasyon ve ticarileşme
1990’da “Tek Pazar”ın tamamlanması sürecinde, 1987’den bu yana bir öncelik halini almıştır.
1988 yılında haberleşme terminalleri pazarı bir yönergeyle birlikte rekabete açılmış, bu yönerge
1994 yılında uydu gereçlerine ilişkin hükümlerle geliştirilmiştir. Bu gelişmelerin ikinci
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evresinde, 1990 yılında kabul edilen bir yönergeyle sesli haberleşme cihazları dışındaki
haberleşme hizmetleri serbestleştirilmiştir. Bu liberalizasyon süreci, 1994 yılında uydu
haberleşmesi ile radyo ve televizyon yayıları hizmetleri, 1996’da ise kablolu televizyon ağları
ve mobil haberleşmeyi kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Aynı zamanda, 1990 yılında bir
açık haberleşme altyapısı ve hizmetler ağı oluşturulmuş ve haberleşme alanında yapılacak
anlaşma yöntemlerinin liberalizasyonuna ilişkin bir yönerge çıkarılmıştır.
1993 yılında Konsey, sesli haberleşme cihazları hizmetlerinin tümünün 1 Ocak 1998
tarihine dek serbestleştirilmesi yönünde bir karar almıştır. Buna paralel olarak bir Komisyon
tebliği ile evrensel hizmet kavramı tanımlanarak, söz konusu hizmetin kalitesi, buna yönelik
hükümler, ücretlendirme ilkeleri, anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri detaylı olarak
açıklanmıştır. Ekonomik büyüme ve istihdam yaratmayı hedefleyen “bilgi toplumu” kavramı
ise, 1994 yılından itibaren giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren,
multimedyanın gelişimi amacıyla haberleşme yapılarının genel anlamda liberalizasyonuna da
ağırlık verilmiştir. 1995 yılında bu alanda liberalizasyon sürecinin, sesli haberleşme cihazları
hizmetlerinde izlenen doğrultuda ilerlemesi kararlaştırılmıştır.
Gerçek anlamda bir Avrupa haberleşme pazarının oluşmasını kolaylaştırmak amacıyla
çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Mobil ve uydu haberleşme standartlarının uyumlaştırılması
ile diijital ağ entegre hizmetleri bu girişimler arasındadır. Bunun yanısıra, topluluk, Avrupa
Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası vasıtasıyla bilgi teknolojileri ile TransAvrupa haberleşme ağlarının oluşturulmasına yönelik araştırma programlarını da finanse eder.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
AB İletişim Alanı hakkında bilgi veriniz.
Avrupa Çapında Medya Sahipliği dendiğinde ne anlaşılmaktadır?
AB’de Televizyon Yayıncılığı nasıl gerçekleşmektedir?
AB’de Avrupa Kültürüne Destek Veren Medya Programlarını yazınız.
1990 Sonrası Avrupa İletişim Politikaları nasıl ve neye göre şekillenmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
AB İletişim Alanı hakkında bilgi verildi. Avrupa Çapında Medya Sahipliği nasıl
olmaktadır, AB’de Televizyon Yayıncılığı nasıl yapılmaktadır, özetlendi. AB’de Avrupa
kültürüne destek veren medya programları özetlendi.
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Bölüm Soruları
1) AB İletişim Alanı hakkında bilgi veriniz.
2) Avrupa Çapında Medya Sahipliği dendiğinde ne anlaşılmaktadır?
3) AB’de Televizyon Yayıncılığı nasıl gerçekleşmektedir?
4) AB’de Avrupa Kültürüne Destek Veren Medya Programlarını yazınız.
5) 1990 Sonrası Avrupa İletişim Politikaları nasıl ve neye göre şekillenmiştir?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
AB’nin Görsel İşitsel Politikası
Bilgi Toplumu Kavramı
AB’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikası
Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
AB’nin Görsel İşitsel Politikası hakkında bilgi veriniz.
Bilgi Toplumu Kavramını açıklayınız.
AB’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikası hakkındaki düşüncelerinizi özetleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Görsel İşitsel Politika
Bilgi Toplumu Kavramı
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Giriş
AB’nin Medya Politikaları ve Bilgi Toplumu üzerine yaptığı çalışmalar
detaylandırılmıştır. Bilgi Toplumu kavramı açıklanarak, Birlik içindeki önemi ve bu konuda
yapılan çalışmalara yer verilmiştir.
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AB MEDYA POLİTİKALARI VE BİLGİ TOPLUMU
AB, gerek yaşadığı iç gelişmeler gerekse dünyada meydana gelen değişimler sonucunda
dinamik yapısı doğrultusunda sürekli bir dönüşüm yaşamaktadır. Özellikle üye sayısının 27’ye
yükselmesi ve başarısız Anayasa girişiminin ardından Lizbon Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi,
AB’nin siyasi ve iktisadi rolünün yanısıra, coğrafi ve kültürel etkisinin de artmasını beraberinde
getirmektedir.
•
duymuştur?

AB neden ortak bir Bilgi Toplumu ve Medya Politikası geliştirme gereği

1980’lerin başında dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, özellikle görsel-işitsel ve
telekomünikasyon sektörlerinde büyük değişimler meydana gelmiş, böylelikle günümüzdeki
yeni dijital teknoloji ve geleneksel iletişim tekniklerinin ses, görüntü ve veri ile birlikte
kullanıldığı karmaşık sistemler sayesinde yeni ürünlerin ve hizmetlerin gelişmesi sağlanmıştır.
Bilgisayar ve internetin vazgeçilmez unsurlar haline geldiği bu sistemlerle birlikte, “bilgi
toplumu” çağına girilmiştir. Hızla gelişen bu alanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri de
oldukça geniştir. Bilgi teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde, dijital verilerin
bölgeler ve ülkeler arasındaki mesafeden bağımsız olarak iletilmesi ve alışverişi, kişilerin
çalışma, eğlence, öğrenme, bilim adamlarının araştırma, sağlık ve kamu hizmetlerine erişim
biçimlerinde önemli derecede değişiklikler ve kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yeni iletişim
araçlarının gelişmesi, işletmelere sunduğu fırsatların yanısıra, rekabet güçlerinin artırılmasında
da rol oynamaktadır.
Teknoloji devriminin sağladığı bu gelişmelerin yanında, toplum için bazı yeni endişeleri
de beraberinde getirdiği bilinmektedir. Teknoloji devrimi sonucunda, karşı karşıya gelinen
sorunların başında, kişisel verilerin ve fikri mülkiyet haklarının korunması ve dolandırıcılık yer
almaktadır. Bir başka ciddi sorun, bireyler, firmalar ya da bölgelerin farklı sosyo-ekonomik
koşullarınınbu teknolojilere erişim ve kullanımını doğrudan etkilemesidir. Teknolojinin
gelişmesinin sürdürülebilir büyüme ve istihdam sağlaması beklenirken, “dijital uçurumun”
oluşmasına katkıda bulunarak, toplumdaki eşitsizliği artırabilmektedir. Sonuç olarak toplumun
tümü teknolojinin gelişmesinin sağladığı imkanlardan faydalanamamaktadır. Bu durum
Birliğin bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm potansiyeliyle gelişmesinde ve toplumun her
kesiminin bu gelişmeden faydalanmasında engel oluşturmaktadır.
AB, bu sorunlar ile karşı karşıya gelirken, dikkat etmesi gereken bir başka husus, ABD
ve Japonya’nın görsel-işitsel sektör ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızla artan rekabet gücü
ve AB’nin her ikisinin gerisinde kalmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün AB’ye
göre ABD’de hızla gelişmesi, ABD ve AB arasındaki verimlilik farkının büyümesine yol
açarak, AB’nin rekabet gücünü kaybetmesine neden olmaktadır. AB’nin başta ABD ve Japonya
olmak üzere rakipleri arasındaki farkı biran önce kapatması gerektiği sonuca varılmıştır. Ayrıca
uluslararası arenada önemli yer edinmeye başlayan Hindistan, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin
bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe gösterdikleri hızlı gelişme, AB için ortamı daha
rekabetçi kılmaktadır.
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AB’nin bilgi ve iletişim teknolojilerinde rekabet gücünün koruması için önlemler alması
gerekmektedir. Bilindiği üzere, küreselleşme sürecinde oluşan yeni ekonomik düzende bilgi ve
iletişim teknolojileri AB’nin dünyadaki ekonomik gücünü artırması için stratejik bir konumda
bulunmaktadır. Nitekim bu nedenlerle, Mart 2000 tarihinde gerçekleşen Lizbon Zirvesi’nde,
AB’nin Lizbon Stratejisi çerçevesinde 2010 yılına kadar birliğin, dünyanın en rekabetçi ve
bilgiye dayanan ekonomiye dönüşmesi hedeflenirken, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
gelişmesi olgusuna da azami önem verilmiştir.
AB’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikası toplumun yararına olacak bilgi ve iletişim
teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Bu gelişmelere göre mevzuatın düzenlenmesi
ve çeşitli destek mekanizmalarının yürütülmesi gereksinimi duyulmuştur. Ayrıca, Avrupa
vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmesini sağlamak için bilgi ve iletişim
teknolojilerine dayalı birçok ürün ve hizmetin erişimin ve kapsamının geliştirilerek, kimseyi
dışlamayan bir bilgi toplumu oluşturulması için Birlikçe harekete geçilmesi gerektiği kabul
edilmektedir.
AB’nin yürüttüğü Bilgi Toplumu ve Medya Politikası, Birliğin eğitim ve istihdam
politikalarını da yakından ilgilendirmektedir. Görsel ve işitsel yayın araçları daha etkin, yaygın,
hızlı ve kaliteli eğitim ve öğretim programlarının hazırlanmasına olanak sağlamaktadır. AB
düzeyinde ortak faaliyetler, değişim programları, yenilik yaratan ve yeni teknolojilerin
kullanıldığı eğitim projeleri düzenlenmektedir. Böylelikle bilişim teknolojilerinin desteğiyle
yürütülen e-Eğitim programları, AB’nin insan sermayesinin gelişmesinde ve kalitenin
artmasında önemli rol oynamaktadır. Nitekim bu durum AB’nin, bilgiye dayalı bir ekonomiye
dönüşüm hedefi ile bağdaşmaktadır. Gelişen bilgi toplumunda ortaya çıkan yeni ihtiyaçları ve
talepleri karşılamak için de tüm vatandaşların teknoloji becerilerini geliştirmeleri önem
kazanmaktadır.
Bilgi Toplumu ve Medya Politikası, Avrupa kültürel mirasının korunmasına ve
uygarlıklararası diyaloğun artmasına da katkı sağlamaktadır. Bilişim teknolojileri, kütüphane
ve müze arşivlerini sanal ortamdan kolayca ve tüm AB dillerinde erişilebilir kılarak, kültürel
çeşitliliğin ve zenginliğin yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Böylece kültürel mirasın
gelecekteki nesiller için korunmasını sağlamaktadır.
Son olarak dikkat çekilmesi gereken bir başka husus da, Bilgi Toplumu ve Medya
Politikası’nın, Birliğin Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Politikası’nı yakından ilgilendirmesidir.
Bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile beraber, kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet
haklarına ilişkin sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunların üstesinden gelinmesi için Birlik çapında
gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Görüldüğü gibi AB’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikası, günlük hayatın pratik
gereksinmelerine kadar uzanan çok farklı alanlardaki uygulamaları yakından
ilgilendirmektedir. Nitekim, bu gerçekten hareketle, AB’nin i2010 Stratejisi ve Avrupa 2020
Stratejisi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm sektörlerde kullanılabileceği şekilde
belirlenmiştir.
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Günümüz dünyasında kitle iletişim araçları kolektif görüşün ortaya çıkmasında önemli
bir rol oynamakta ve medya geleneksel toplumsallaştırıcı kurumların yerini almaktadır. Ulusal
sınırların ayırdığı insanları kitle iletişim araçları birleştirmektedir. Medya insanların farklı
konulardaki algılarını etkileme gücüne sahip. Belli konuları vurgulayarak, ön plana çıkararak
siyasi gündemin çerçevesini belirleme gücüne sahip.
•

Türkiye’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikası alanında AB ile uyum derecesi

nedir?
Avrupa Birliği, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerini başlatmıştır.
“Bilgi Toplumu ve Medya” başlığına ilişkin 12 ve 13 Haziran 2006 tarihlerinde düzenlenen
tanıtıcı tarama toplantısını 13 ve 14 Temmuz 2006 tarihlerinde düzenlenen ayrıntılı tarama
toplantısı takip etmiştir. Avrupa Komisyonu, bu başlıkta müzakereleri başlatmak için,
Türkiye’nin görsel işitsel mevzuatının Avrupa Birliği’nin müktesebatına uyumlaştırılması
kapsamında ulusal düzenleyici çerçevenin, televizyon yayınlarının yeniden iletimi ve alımı
özgürlüğü prensibi ile uyumunu sağlayacak somut öneriler içeren ve düzenleyici kurum olan
RTÜK’ün idari kapasitesi ve bağımsızlığının güçlendirilmesi konularını kapsayacak bir Eylem
Planı’nı net bir uyum takvimiyle birlikte sunmasını istemiştir. Söz konusu Eylem Planı’nın
hazırlanması ile Türkiye’nin açılış kriterini yerine getirmesinin ardından, 19 Aralık 2008’de
Frans Dönem Başkanlığı sırasında düzenlenen Hükümetlerarası Konferans’ta “Bilgi Toplumu
ve Medya” başlığı müzakerelere açılmıştır.
Bu kapsamda, geçtiğimiz son iki-üç sene içinde, Türkiye’de önemli yasal değişikliklere
gidilmiştir. Bilgi toplumu alanında, AB müktesebatıyla uyum sağlamak için, Türkiye’de
özellikle evrensel hizmetlerin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Evrensel hizmetlerde yapılan çalışmaların yanısıra, bilgi toplumu alanında kaydedilen
bir diğer önemli gelişme, Türkiye’nin AB mevzuatıyla uyumlu bir Elektronik Haberleşme
Kanunu’nu kabul etmiş olmasıdır. Bu kanun kapsamında öncelikle Telekomünikasyon
Kurumu’nun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak değiştirilmiştir. Bu
çerçevede, ayrıca, elektronik haberleşme hizmetlerinin kapsamı önemli ölçüde genişletilmiştir.
Ancak 2010 yılı İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin oluşturduğu yasal çerçevenin halen
AB’nin mevzuatına tam olarak uyum sağlamadığının altı çizilmiştir. Ancak bu alanda
gözönünde bulundurulması gereken önemli bir husus da, özel bir telekomünikasyon şirketinin
elektronik imzalar geliştirme alanında önemli bir başarıya imza atmış olmasıdır. Ayrıca
Türkiye’nin internet güvenilirliğini ne ölçüde sağlayabildiğine ilişkin değerlendirmelerin son
derece olumlu olduğu dikkat çekmektedir. Nitekim Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılı İlerleme
Raporu’nda, Türkiye’deki internet güvenliği ve siber suç alanlarındaki yasal çerçevenin AB’nin
müktesebatıyla uyumlu bulunduğu belirtilmiştir. Bununla beraber, Türkiye’de bazı sitelere
erişimin engellenmesi ülkede büyük endişe kaynağı oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, bazı
internet sitelerine erişim, mahkeme kararları ile sık sık engellenmektedir. Bu tür uygulamalar
Avrupa Komisyonu tarafından “ifade özgürlüğü” ilkesine aykırı olarak değerlendirilmektedir.
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“Bilgi Toplumu ve Medya” başlığı altında, Türkiye’nin ayrıca görsel-işitsel politika
alanında AB mevzuatına uyum sağlaması gerekmektedir. Görsel-işitsel politika alanında,
Türkiye’nin AB’nin mevzuatı ile uyum derecesi ele alındığında, Avrupa Komisyonu’nun
hazırladığı son ilerleme raporlarında, Türkiye’nin bu alanda çok sınırlı ilerleme kaydettiği
vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin, başta Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri
Yönergesi olmak üzere, görsel-işitsel alandaki yasal çerçevesini AB müktesebatıyla uyumlu
hale getirmesi gerekmektedir. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı 2010 İlerleme Raporu’nda,
özellikle yabancı sermaye payına getirilen sınırlamaların yanısıra frekans, lisans, yayın alma ve
yeniden iletim özgürlüğü, yargı yetkisi gibi alanlarda karşılaşılan sorunlara dikkat
çekilmektedir. İlerleme Raporlarında Türkiye’nin bu alanda Avrupa Komisyonu’nun
beklentilerini yeterince karşılayamadığı öne sürülmektedir.
Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı Türkiye İlerleme Raporları’nda, Avrupa eserleri ve
bağımsız eserlerin teşvik edilmesi çağrısı gözöünde bulundurularak, yürürlüğe giren yeni
yasada, “Avrupa eserlerine” ilişkin bir madde eklenmiştir. Bu kapsamda, “haberler, spor
olayları, yarışmalar, reklamlar, tele alışveriş ve bağlantılı veri yayınları için ayrılan üsre dışında
kalan yayın süresinin en az yüzde 50’sinin Avrupa eserlerine” ayrılması öngörülmektedir.
Ayrıca bu yayınlar için ayrılan süre dışında kalan yayın süresinin veya program bütçesinin
yüzde 10’unun bağımsız yapımcıların ürettiği Avrupa eserlerine ayrılması da zorunlu
kılınmaktadır.
Bu yeni yasa ile görsel ve işitsel alanda getirilen değişikliklerin Türkiye’nin MEDIA
2007 programına katılımını hızlandırmasına katkı sağlanması beklenmektedir. Aday ülkelerin
katılımına da açık olan programa, Hırvatistan Mart 2008’de katılım için mutabakat zaptını
imzalamıştır. Türkiye’nin bu programa katılmasının ülkenin işitsel görsel sektördeki rekabetini
güçlendirmesinde önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Her ne kadar, görsel ve işitsel
alanda Türkiye şu anda Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu’nun kapsamında sunulan medya hibe
programlarından yararlansa da, Türkiye, MEDIA programına katılmasıyla, görsel işitsel
çalışmalarını geliştirmesi için gereken mali kaynaklara daha kolay erişebilecektir.
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Uygulamalar

90

Uygulama Soruları
AB’nin Görsel İşitsel Politikası hakkında bilgi veriniz.
Bilgi Toplumu Kavramını açıklayınız.
AB’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikası hakkındaki düşüncelerinizi özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
AB’nin Görsel İşitsel Politikası hakkında bilgi verildi.
Bilgi Toplumu Kavramı açıklandı.
AB’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikasına dair detaylı bilgi verildi.
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Bölüm Soruları
1) AB’nin Görsel İşitsel Politikası hakkında bilgi veriniz.
2) Bilgi Toplumu Kavramını açıklayınız.
3) AB’nin Bilgi Toplumu ve Medya Politikası hakkındaki düşüncelerinizi özetleyiniz.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

AB’nin Medya Politikaları
Transnasyonal Avrupa Haber Medyası

95

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transnasyonal Avrupa haber medyası hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

97

Anahtar Kavramlar
Transnasyonal Avrupa Haber Medyası
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Giriş
AB’nin medya politikalarına devam edilerek, Transnasyonal Avrupa Haber Medyası ile
ilgili bilgilere yer verilmektedir. Avrupa’da yeni teknolojiler ve medya sahipliği konularında
gözlenen dönüşümden basın sektörü de nasibini almış, bir yandan medya sahipliği ve içeriği
değişirken, diğer yandan yeni kuşak gazeteciler ortaya çıkmıştır.
Gazeteciliğin profesyonel temelleri aynı kalsa da, gazetecilerin rol algılamaları
değişmiş, izler kitlenin talepleri daha önemli hale gelmiştir.
Avrupa entegrasyonu, haber kaynaklarında çeşitlilik, muhabirlerin stratejik
konumlanması, editör yapısının değişimi ve haber içeriklerini de etkilemiştir. Brüksel’den
görev yapan diplomasi muhabirlerinin sayısı artmış, Avrupa düzeyinde ‘Avrupa gazeteciliği’
başlığı altında dersler ve programlar müfredatlara eklenmiştir.

99

AB VE MEDYA POLİTİKALARI
Dünyadaki neo liberal eğilimler ve AB’nin iletişim düzenlemelerindeki dayatmaların,
üye devletlerin medya atmosferlerinde ciddi değişimlere yol açtıkları yol açtıkları
unutulmamalıdır. Mesela bugün, 21. Yüzyılın başından geriye bakıldığında, Avrupa’daki
televizyon yayıncılığı eskiye oranla çok değişiktir. Eskiden neredeyse bütün Avrupa’da sadece
kamu hizmeti yayıncılığı varken, bugün ise neredeyse hiçbir ülkede kamu hizmeti yayıncılığı
kalmamış ya da özel mülkiyet medyası yanında çok küçülmüştür.
AB ve TV yayıncılığına baktığımızda, 1980’lere kadar ciddi bir düzenleme olmadığını,
TV yayıncılığının düzenlemelerinin ulusal düzlemde gerçekleştiğini görmekteyiz. Sadece 1987
ve 1990’da telekomünikasyon düzenlemeleri ve 1997’de komünikasyon politikası durum
raporu vardır. 1990’larda ise ‘multimedya’, ‘enformasyon toplumu’, ‘teknolojik değişim’,
‘network’, ‘enformasyon otoyolu’ gibi kavramların AB söylemlerinde sıklıkla yer almaya
başladığı gözlenmektedir. Yeni medya teknolojilerinin doğuşu ve içerikle dağıtımın birbirinden
ayrılması eğilimleri, AB düzleminde yeni bir iletişim politikasını gerekli kılmış, Avrupa’da
medya sahipliğinde gözlenen hızlı değişim ve internetin hızla yayılması da durumun aciliyetini
körüklemiştir.
AB’de 1990’ların ikinci yarısından itibaren enformasyon toplumu olgusunun
altyapısından ziyade, toplumsal boyutlarına ağırlık verilmesi önem kazanmıştır. Özellikle 2324 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da toplanan Avrupa Konseyi’nin Sonuç Bildirgesi’ne göre,
bir ‘Avrupa Modeli Enformasyon Toplumu’nun tanımlanması önerilmiştir. AB’de
oluşturulmaya çalışılan enformasyon toplumu politikasının temel özelliği, ‘toplumsal
politika’nın ana çerçeve olarak baz alınmasıdır. AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelerde,
enformasyon toplumu söyleminin temel yapıtaşlarını rekabet, verimlilik ve ekonomik büyüme
oluştururken, AB’de ekonomik büyümenin niceliksel boyutunun yanısıra, niteliksel yönüne de
dikkat çekilmiştir.
1989’da yayınlanan ‘Yabancısız Televizyon’ metni, AB’nin ilk televizyon yönetmeliği
olarak kabul edilmektedir. Bu yönetmelik, TV yayıncılığında ulusal sınırların kaldırılarak tek
bir pazarda program akışını öngörmekteydi. 1997’de ‘Yabancısız Televizyon’ sözleşmesi
güncellenmiş ve dijital yayınlar, TV’den satış-alışveriş ve sponsorluk konularında eklemeler
yapılmıştır. Gazetecilik alanında da, haberlerde farklı görüşlere yer verme, şiddet, pornografi
ve azınlıkların korunması gibi konularda korumacı eklemeler yapılmıştır. En önemlisi de AB
üyesi ülkelerde üretilen programların yayımlanması için getirilen kotaların kabul edilmesidir.
Liberal Avrupa yasaması, üye ülkelerin medya sahiplik yapılarında da değişimlere yol
açacak düzenlemelere olanak tanımıştır. Güçlü medya gruplarının pazara girişiyle çapraz
medya sahipliği başlamış Almanya’dan Springer, Bertelsmann ve Kirch, Avustralya’dan
Murdoch, İtalya’dan Berlusconi, tüm Avrupa’daki ama özellikle de liberal sisteme geçen Doğu
Avrupa’daki medya gruplarını ele geçirmeye başlamışlardır.
AB’nin yine görsel medyada üretilen kültürel ürünlerle ilgili düzenlemelerine
baktığımızda ise, başlangıçtaki ‘Ortak bir Avrupa Kültürü yaratmak’ düşüncesinin, daha
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sonraları gerçekçi bir zemine çekilerek ‘Avrupa’nın kültürel farklılıklarının üretilen
programlarda yansıtılması’ olarak sunulduğunu görmekteyiz. Burada, Avrupa kültürü yaratmak
ya da Avrupa’nın kültürel çeşitliliğini yansıtmak düşüncesinin altında yatan ana etkenin, tüm
dünyada var olan ABD’nin kültürel hegemonyasına karşı bir girişim olduğunu da eklemekte
yarar vardır. Bu yolda atılan en önemli girişimlerden biri, AB’nin Media programıdır. Bu
program Avrupa çapında görsel ve işitsel ürünlerin üretimini ve dağıtımını teşvik etmek
amacıyla kuurlmuştur. MEDIA programı, özellikle Avrupa film dağıtım şirketlerini
desteklemekte ve ürünlerin topluluk içinde özgürce dolaşımını sağlamaktadır. Yine görsel
işitsel medya ürünlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bir diğer program da EUREKA’dır.
Bu program da HPTV’nin çıkışını takvime bağlayan ürünlerin üretilmesini desteklemek için
kurulmuştur. Avrupa çapında uzun metrajlı film üretimi ve dağıtımını desteklemek amacıyla
oluşturulan Euroimage ise AB düzeyinde prodüksiyonlara sağladığı mali destekle öne çıkan bir
diğer programdır.
Korunmacı Avrupa programcılığı, 1980’lerden beri AB düzeyinde tartışma konusudur.
Mesela Franszı hükümeti, Avrupa yapımı programlar için televizyonlarda yüzde 60’lık bir kota
uygulaması getirilmesini talep etmiş ve özellikle ABD’den ithal edilen programların
sınırlandırılmasını istemiştir. Bir tarafta AB’nin liberal, denetimden arındırılmış Pazar anlayışı
ile diğer yandan bu ulusalcı, kota yanlısı yaklaşımlar karşısında ABD’li yapımcılar tepki vermiş
ve bunun GATT anlaşmalarına aykırı olduğunu öne sürmüşlerdir.
AB’nin Avrupa çapında pan-Avrupa TV kanalları kurma çabaları da ne yazık ki çok
başarılı olamamıştır. AB Komisyonu’nun Avrupa Yayıncılar Sendikası ile birlikte kuruluşunu
desteklediği iki TV kanalından Eurikon, 1982’de Europa TV ise 1985’te kuruluşlarından çok
kısa bir süre sonra kapanmışlardır. Bu iki kanalın yaşamamasına neden olarak, Avrupalı
izleyicilerin ulusal televizyon kanallarına olan bağlılıkları ve ortak bir dilin olmayışı
gösterilmektedir. Ama daha ileriki yıllarda 1989’da Sky TV ve EBU tarafından kurulan
Eurosport ve 1993’te yine AB Parlamentosu’nun desteğiyle kurulan Euronews ise tutulmuş ve
izlenmeye devam etmişlerdir. Ayrıca AB’nin mali destek ve çabaları ile mesela İngiltere’deki
Channel 4 gibi kültürel içerikli programlar yayımlayan kanallar ortaya çıkmıştır.
Avrupa’da yeni teknolojiler ve medya sahipliği konularında gözlenen dönüşümden
basın sektörü de nasibini almış, bir yandan medya sahipliği ve içeriği değişirken, diğer yandan
yeni kuşak gazeteciler ortaya çıkmıştır. Gazeteciliğin profesyonel temelleri aynı kalsa da,
gazetecilerin rol algılamaları değişmiş, izlerkitlenin talepleri daha önemli hale gelmiştir.
Avrupa entegrasyonu, haber kaynaklarında çeşitlilik, muhabirlerin stratejik
konumlanması, editör yapısının değişimi ve haber içeriklerini de etkilemiştir. Brüksel’den
görev yapan diplomasi muhabirlerinin sayısı artmış, Avrupa düzeyinde ‘Avrupa gazeteciliği’
başlığı altında dersler ve programlar müfredatlara eklenmiştir.

Transnasyonal Avrupa Haber Medyası

101

AB’nin üzerinde çalıştığı siyasal, sosyal ve ekonomik meselelerin yanında bir başka
konu da transnasyonal bir medya alanıdır. Bu çaba, kuşkusuz ortak bir Avrupa iletişim alanı
kurma çabasının ürünüdür. Bu çabanın temelinde, Avrupa çapında enformasyonun
liberalleşmesi, telekomünikasyon, medya sahipliği, medya içeriği, görsel ve işitsel kültürel
korumacılık ve idafe özgürlüğü garantisi yatmaktadır.
Transnasyonal medyanın ulusal medyadan farkları şu şekilde belirlenebilir:
1Transnasyonal medya alanı, devlet aktörlerinin siyasal ve ekonomik
gezegenlerinin ötesine geçip, yasal ve uygulamalı limitleri kaldırır.
2Çok kültürlü bir yapısı vardır ve global Pazar ilişkileriyle, ticari bir güç olan
farklı ülke ve devletlerin yönetimindeki bir yapıdır.
3Sınır ötesi bir sistemle iletişimsel ve kültürel formları yollar ve bu da
sınırlamaları ortadan kaldırır.
Enformasyon toplumunun en önemli gerekliliklerinden biri olan kültürel ve enformatif
oligarşinin baskınlığına karşı farklı ihtiyaçları motive eder.
Transnasyonal medyanın, transnasyonal entegrasyon yapısıyla AB için en uygun
iletişim platformu olduğunu savunanlar, transnasyonal iletişimin, sahiplik ve tüketim ilişkileri
ile çok uluslu anlaşmalara ve kamusal alanın genişleyip çeşitlenmesinekatkıda bulunduğunu
iddia etmektedirler. Karşıt görüşte olanlar için ise AB kamusal alanının transnasyonal medya
ile inşa edilebileceği düşüncesini, yine bu tür bir enformasyon alanının içerdiği kültürel formlar
(içerik) ve sahiplik açısından bakarak, AB’nin elit bir proje olduğunun kabulü olarak
nitelemektedirler.
Avrupa’nın transnasyonal basınına bakıldığında, öncelikle global iş dünyasının
elitlerinin hareket alanı olarak görmek mümkündür. İş dünyasının elitlerinin hareket alanı,
sıradan halk kitlelerin tersine görsel değil yazılı basındır. AB’nin iş dünyasına ve karşılıklı
siyasete ilişkin kararları ve bu kararların yaratacağı etkiler, yansımalar, global iş dünyasından
geniş bir elit kitleyi yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle transnasyonal yayınlar, AB’nin
içinden ama aynı zamanda ulusal perspektif ve hassasiyetlere kendisini kaptırarak özerkliğini
yitirmemiş bir basın ihtiyacından doğmuştur.
Bu transnasyonal yayınların başında, bugün 140 ülkede satılan ve 300 binlik tirajıyla
her gün bir milyon kişi tarafından okunan Financial Times’ı saymak gerekir. Logosunda
kendisini ‘İş dünyasının global gazetesi’ olarak tanımlayan FT, aynı zamanda dünya çapında iş
aleminin en güvenilir kaynağı olduğunu da iddia etmektedir. 1996’da yapılan bir araştırmaya
göre FT, yüzde 9 oranında elitlerin ‘en güvenilir gazetesi’dir. AB ülkelerinde, Norveç ve
İsveç’te en yaygın okunan gazetedir ve bu gazeteyi okuyan elit kesim, gelir açısından
Avrupa’nın ilk yüzde 4’lük diliminde bulunmaktadır. (Research Services Ltd, 1996: 17)
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Haftalık bir yayın olan The Economist ise yine Avrupa’da çok okunan transnasyonal
yayınlardan biridir. Merkezi Londra’daolan Economist Newspaper tarafından yayınlanan
Economist, haftalık pazarda yüzde 3’lük payla en çok okunan yayınlardan biridir.
Kendisini ‘günlük uluslararası gazete’ olarak tanımlayan International Herald Tribune
de Paris’ten yönetilen ama dünyanın pek çok yerinde basılan İngilizce transnasyonal
yayınlardan biridir. 2.1 milyonu bulan tirajıyla 181 ülkede satılan gazetenin yarım milyonluk
okurunu Avrupalı ve ABD’li iş eliti, zengin ve sık seyahat eden elit kitle oluşturmaktadır.
Kendilerini uluslarüstü olarak konumlayan ve Avrupa’dan tarafsız, bağımsız haberler verdiğini
iddia eden International Herald Tribune, Financial Times Europe, The Economist ve Wall
Street Journal Europe gibi transnasyonal yayınlar, ancak Avrupa iş elitinin ekonomi-siyaset
dünyasından doğru ve güncel haber alma ihtiyacını gidermektedir. Ancak AB üyesi ülkelerde
sıradan vatandaşın temel enformasyon kaynağı hala ulusal medyadır. O tanıdıkları, bildikleri,
anne babalarının okuduğu gazeteler, alıştıkları Tv kanallarıdır. AB’ye üye ülkelerde halkın
yüzde 60’ı haber almak için TV kanallarını, yüzde 40’ı ise gazeteleri tercih ettiklerini
söylemektedirler.
Bu medya kanallarının büyük çoğunluğunun ulusal kanallar olmasındaki temel etken,
kuşkusuz anadilde yayın yapılıyor olmasıdır. Oysa Avrupa medyası olduğunu iddia eden
gazeteler ve TV kanallarında baskın olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca yayın
yapılmaktadır. Bu durum AB üyesi olup da, mesela ana dilleri İspanyolca, Yunanca, İtalyanca,
Portekizce veya Macarca olan ulusların kendileri için gereki enformasyonu alabilmek için bu
uluslarüstü medya kanallarına rağbet etmemesi sonucunu getirmektedir.
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Giriş
Bu haftanın konu içeriğinde Avrupa’ya yönelik yapılan haberciliğin mahiyetinin nasıl
olduğu üzerinde durulmuş, ayrıca AB haberciliğinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, onu diğer
gazetecilik pratiklerinden ayıran unsurların ne/neler olduğu üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
Ayrıca AB haberciliği yapan gazetecilerin mesleki uygulamalarında ne gibi sorunlarla
karşılaştıkları, ulusal bakış açısıyla AB haberi yapmanın sonuçları, uluslarüstü bir mekanizma
olan AB’ye yönelik bir habercilik anlayışının ulusal bakış açısıyla nasıl oluşturulabileceği ya
da bu konuda ne gibi hataların yapılabildiğine dair açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.
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AB ORTAMINDA AVRUPA GAZETECİLİĞİ
Avrupa medyasında sahiplik küreselleşirken, basın yerelleşmekte, bölgesel veya yerel
medyanın önemi giderek artmaktadır. Avrupa genelinde milliyetçiliğin yükselişinde olduğu
gibi, pek çok gazetecinin de lokalist olduğu iddia edilmektedir. TV programları küreselleşirken,
haber bültenleri giderek yerelleşmekte, izlerkitle de global dünyadan veya Avrupa’dan haberler
yerine lokal haberleri talep etmektedir.
Avrupa boyutunda medya sahipliğinde yoğunlaşma belli gruplarda kendisini
göstermektedir. Bugün Bertelsmann, Pearson, Berlusconi ve Kirch şirketlerinin Avrupa’da TVradyo yayıncılığının imparatorları olduğunu söylemek mümkündür. Doğu Avrupa ülkelerinin
pek çoğu, daha AB’ye tam üye olmadan önce Batı Avrupalı medya devlerinin medya sömürgesi
haline gelmişlerdir bile. İskandinav kökenli bazı medya gruplarının Baltık ülkelerinde
yatırımları vardır.
Günümüz gazetecilik literatüründe Avrupalı Gazetecilik Merkezi veya benzeri
kuruluşlar tarafından var olduğu iddia edilen veya yaratılmaya çalışılan bir ‘Avrupalı
gazetecilik’ kavramı dikkat çekmektedir. Bu kavramın içinin doldurulabilmesi için de belli
paradigmalar ortaya atılmaktadır. Avrupalı gazetecilik veya Avrupa gazeteciliği kavramının
içinin doldurulabilmesi için, öncelikle Avrupa genelinde AB haberlerinin sayısal olarak artıyor
olmasının gerekliği üzerinde durulmaktadır. Her ne kadar Avrupa medyasında AB politikaları
ulusal politikalar ve hükümetler nezdinde aktarılıyor olsa da, haberlerde gözle görülür bir artış
olması bir gösterge olarak sayılabilecektir.
Avrupa çapında yayın yapan kaliteli gazete ve dergilerde gözle görülür bir
‘Avrupalılaşma’dan söz edilmektedir. Yüksek gelir grubundan ve iyi eğitim almış bir okura
seslenen bu yayınlarda, Avrupa haberleri, sayısal olarak artmaktadır. İçeriksel olarak da, mesela
İspanya’da kaliteli gazeteler olarak tanımlayabileceğimiz El Pais, La Republica’nın İtalya’da
Corriere della Sera’nın AB yanlısı haberciliği bu Avrupalılaşmaya örnek olarak gösterilebilir.
Fransa’da Le Monde, Almanya’da Neue Zürher Zeitung, ile Polonya’da yayımlanan Gazeta
Wyborcza bu AB yanlısı uzlaşmaya bağlı gazeteler olarak tanımlanmaktadır.
Bu tekil örneklere rağmen, Avrupa genelinde bu konsensüsün yaygın olduğunu
söylemek zordur. Ulusal, kültürel, lokal bağlılıklar ve aidiyetlerle ideolojik duruşlar biraraya
geldiğinde, Avrupa ve AB haberlerinin sunumunda, özellikle ve AB Anayasası ve Avrupa para
birimi euronun çıkış aşamalarında ciddi bir AB karşıtlığını da görmek mümkündür.
Avrupa olaylarının habere dönüşmesi sürecinde partizan, ulusal, kültürel ve ideolojik
farklılıklar rol oynamakta ve Avrupa genelinde ortak bir Avrupalı gazetecilik bakışını görmek
mümkün olamamaktadır. AB haberlerinin oluşum sürecindeki gazetecilik pratiği veya mesleki
algılar açısından da durum çok farklı değildir. Gazetecilerin gazetecilik algılarında ulusal
sınırların kalkmamış olduğu gözlenmektedir. Her ülke gazetecisinin kendine özgü bir AB
gazeteciliği anlayışı vardır ve bu genellikle mevcut ulusal hükümet politikalarına direkt olarak
bağlıdır.
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Gazeteciler, ulusal hükümetleri bazen AB’de üretilen politikalar, başarılar veya
başarısızlıklardan ötürü övmekte veya yermektedirler. Ama burada temel nokta, henüz tek ve
birleşmiş Avrupa idealine bağlı bir gazetecilik pratiğini ulusal medya kanallarında çalışan
gazetecilerde gözlemlemenin zorluğudur.
Bunun yanında, Brüksel’de görev yapan farklı ülke gazetecilerinin birbirinden farklı
gazetecilik algılamaları ve mesleki pratikleri vardır. Bu fark, en güzel ve net şekilde İngiliz ve
Fransız gazetecilerin pratiğinde görülmektedir.
Fransız gazeteciler, kurumsal gazetecilikle araştırmacı gazetecilik arasında kar ma bir
yapıya sahiptirler ve çoğunlukla AB yanlısıdırlar. İngiliz gazetecilerde ise araştırmacı
gazetecilik tavrı daha yaygındır ve çoğunlukla Ab karşıtıdırlar. Buna rağmen sorulduğunda
Fransız gazeteciler merkezdeki editörlerinin baskısını üzerlerinde hissetmediklerini ve
bağımsız habercilik yapabildiklerini söylerken, İngiliz gazeteciler üzerlerinde Londra’nın
yoğun baskısı olduğunu ve editörlerin haber içeriklerine müdahalesinin yaygın olduğunu ifade
etmektedirler.

AB Gazeteciliği
AB haberlerinin siyasallaşma sürecine bakmak ve ulusal medya sistemleri ile Avrupa
medya sisteminin işleyişini karşılaştırabilmek için bu süreçte aktif ve kilit rol oynayan
gazetecilerin pratiğine bakmak gerekmektedir. Bugün sadece Avrupa’nın değil, Avrupa
haberciliğinin de merkezi olarak adlandırabileceğimiz Brüksel, gerçekten habercilik açısından
da dünyanın en hareketli şehirlerinden biridir. Her yıl çok sayıda gazeteci ve medya mensubu,
dünya haber gündeminde yer alacak önemli olayları ortaya çıkarmak için bu şehre akın
etmektedir. Bugün sayıları 4 bine yakın bir yabancı gazeteci ordusu, AB habercisi olarak
akredite olmuş durumdadır. AB haberlerini izleyen ve ulusal medyalara aktaran bu
gezetecilerin mesleki pratikleri çok karmaşık ve bir o kadar da problemlidir.
AB haberlerini düzenli olarak izleip aktarmanın geleneksel diplomasi muhabirliğine
benzer ve farklı yanları da vardır. AB muhabirliğine yeni başlayanlar açısından öncelikle AB
dilini öğrenmek ve AB haber stiline hâkim olmak gerekmektedir. AB kurumlarının işleyişini
ve aralarındaki farkları anlamak be haber kaynaklarını bu doğrultuda sınıflandırarak çalışmak
çok önemlidir.
AB muhabirliğini geleneksel diplomasi muhabirliğinden ayıran en önemli özellik, belki
de kurumsal sürü gazeteciliği özelliğidir. Açmak gerekirse, AB muhabirleri, aynı ulusal
parlamento muhabirleri gibi, genellikle belli kurumlara bağlı olarak enformasyon almakta, o
kurumun basın toplantılarını hep beraber izlemekte ve belli lobilerin kokteyllerinde,
toplantılarında bulunmaktadırlar.
AB haberlerinde, gazeteci-haber kaynağı ilişkisinin irdelendiği çalışmalarda, farklı
yapılardan söz edilmektedir. Buna göre AB’de haber kaynakları üç şekilde karakterize
olmaktadır;
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•

Kaynakların farklılığı ve çokluğu,

•

Kaynaklara ulaşmakta rekabet,

•

Eski-yeni gazeteci hiyerarşisi,

Gazeteciler arasındaki rekabet, Brüksel’de fiziki olarak da her an gözlenmektedir. AB
haberciliğinde ‘kolay girilen alanlar’ olarak tanımlanan bölgesel sorunlar, sosyal ve dış politika
olayları veya tarım gibi alanlarla, ‘Avrupa entegrasyonunun yüksek siyaseti’ olarak
nitelendirilen karar alma mekanizmasına ilişkin ‘zor girilen alanlar’ ayrımı yapılmaktadır. Ne
zaman AB’de bir politika çatışma yaratsa, orada enformasyona giriş zorlaşmakta ve ‘sızıntı
haber’ alabilen gazeteciler rekabette öne geçmektedirler.
Brüksel’de olmak, AB gazetecilerinin bilgiye öncelikli ulaşmaları için bir avantajdır.
Çünkü AB’nin kalbindeki gazeteciler, bilgiye ulaşmak için ön ilişkiler kurma şansına
sahiptirler. Haber kaynakları ile direkt ilişki kurulması için ise, her ne kadar haber kaynağına
yakın olsanız bile, telefonda değil, yüz yüze olmak gerekir. Böylelikle uzmanlığı körükleyen
bir mesleki şebekeler zinciri oluşmaktadır. Özellikle teknik kararlar verildiğinde bunları
anlamak veya basitleştirilmesini sağlamak için Brüksel’de olmak gerekmektedir.
İngiltere’nin 1973’te Danimarka ve İrlanda ile birlikte AB üyesi olması, Brüksel’deki
gazetecilik faaliyetini de büyük oranda değiştirmiştir. İngiltere medyasının o güne kadar
görülmemiş sayıda gazeteciyi Brüksel’e yollaması, Berlaymont’ta ciddi bir şok yaratmıştır.
Bazı uzmanlara göre, İngiliz basını farklı, Avrupa kuşkuculuğu baskın olan ve kurumsal
olmayan bir gazetecilik anlayışını taşımıştır AB başkentine.. genel bir eğilim olarak Brüksel’de
çok uzun süre kalırlarsa eleştirel bakışlarını yitirecekleri gerekçesiyle İngiliz gazeteciler, AB
başkentinde ortalama 3-4 yıl kalmakta ve arkasından yerlerine yeni muhabirler atanmaktadır.
Bu görev devir zorunluluğu, Brüksel’e yeni tür bir AB gazeteciliği anlayışını getirmiştir. Bunun
yanında, 1951’den bu yana AB söyleminde hâkim olan Fransızca ve Almanca’nın egemenliği
sarsılmış ve AB kurumlarında gözle görülür bir İngilizce hegemonyası başlamıştır. İngiltere ile
birlikte, Danimarka ve İrlanda’nın, arkasından Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın AB’ye girişi
ve son genişleme sürecinde üye olan ülkelerin entegrasyon süreci ile birlikte, Fransızca AB
kurumlarında baskın dil olma özelliğini kaybetmiştir. Bu durum, eski gazetecilerle yeni
gazeteciler arasında da yabancı dil kullanımı açısından belirgin bir farka neden olmuştur. 1015 seneden fazla bir süre Brüksel’de muhabirlik yapan gazeteciler Fransızca konuşurken, artık
İngilizce konuşan gazetecilerin sayısı artmış ve resmi açıklamalar da Fransızca yerine ağırlıklı
olarak İngilizce hazırlanmaya başlanmıştır. Böylelikle AB Komisyonu’nun resmi dili, 1995’e
kadar Fransızca iken, bu tarihten sonra Frankofonların hâkimiyeti sona ermiş, genel eğilim
İngilizceden yana olmaya başlamıştır. Endüstri, ticaret, sosyal araştırmalar, para politikaları ve
dış ilişkiler gibi konularda çeviriler, bültenler, memoların sadece İngilizce hazırlandığı ya da
kötü çevirilerle diğer dillere aktarıldığı yeni bir döneme geçilmiştir. Bu durum, kuşkusuz bu
kez de İngilizce bilmeyen gazeteciler açısından zorluklar yaratmış, özellikle Fransızca’nın
hâkimiyetine alışmış olan Fransız gazeteciler için toplantıları izlemek ve resmi belgeleri
anlamak açısından güçlük oluşturmuştur. Brüksel merkezli, sadece AB’den haber veren,
‘Avrupa medyası’ olarak gösterebileceğimiz European Voice ve EU Reporter gibi yayınların
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tek dilde, İngilizce olarak yayın yapması da günümüzde artık AB’nin resmi dilinin İngilizce
olarak değişmiş olduğunun bir kanıtıdır diyebiliriz.
Brüksel’den bildiren gazetecilerin statüsü, çalıştıkları kurum veya hangi ülkenin
gazetecisi olduklarına göre değişmektedir. Ulusötesi yayınlarda çalışan gazeteciler açısından
haber kaynaklarına ulaşmak, bilgi almak ve bu bilgilerin çapraz kontrolü çok daha kolaydır.
İngiliz, Fransız ve Alman gazetecilerin haber kaynaklarına erişim ve bu kaynaklarla kurdukları
ilişkiler açısından diğer ülke gazetecilerine oranla daha başarılı oldukları gözlenmektedir.
Lokomotif ülkelerin çok satan yayın organları veya TV kanallarının muhabirleri yanında,
Brüksel’de çok sayıda free-lance gazeteci de yer almaktadır. Kimi kaynaklara göre free lance
gazeteciler, Brüksel’deki gazeteci ordusunun yüzde 20’sini oluşturmaktadır.
Ab gazeteciliği konusunda üzerinde durulması gereken konulardan biri de AB
gazeteciliğinin, belli konularda uzmanlık gerektiren teknik bir gazetecilik türü olduğudur.
Tarım ve hayvancılıktan, insan haklarına, uluslararası ticaretten AB diplomasisine, kadın
sorunlarından sendikacılığa kadar hemen hemen her alanda tüm AB müktesebatına hakim
olmak, yazılı metinleri okumak ve tüm deyatları bilmek mümkün değildir. Bu nedenle
muhabirler, belli alanlarda derslerini çalışarak uzmanlaşmakta ve mesela sadece tarım ve
hayvancılık haberlerini takip eden veya sadece ticarete ilişkin haberleri veren muhabirler
başarılı olmaktadır. Mesela Reuters, muhabirlerini bu anlayışla, uzmanlık alanlarına göre
seçmektedir.

AB Gazeteciliğinde Farklı Eğilimler
Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelip Brüksel merkezli olarak AB haberlerini
siyasallaştıran gazetecilerde, üç farklı mesleki eğilim olduğundan söz edilebilir:
A)
Kurumsal gazeteciler: Ab gazeteciliğinde, tarihsel ve geleneksel olarak
kurumsal gazetecilik anlayışı hakimdir. Kurumsal gazetecilikten kasıt, bir gazetecinin
profesyonel pratiğinin AB aktivitelerinin belgelenmesi, günlük olay ve açıklamaların
raporunun haber merkezlerine sunulması olarak özetlenebilir. Bu tarz bir gazetecilik, siyasetten
çok politikalar üzerine kuruludur. Kurumsal gazeteciler adeta AB’nin kampanyacısı,
savunucusu gibidirler. AB ideallerine körü körüne bağlıdırlar. Bu gazetecilerin haberlerinde,
AB’nin sivil çalışanları, lobicileri, bürokratları ve politikacıları arasındaki çatışmalar yer almaz.
Daha çok, farklı ülkelerin hükümetleri arasındaki pazarlıklar habere dönüşür. Kurumsal
gazeteciliğin temelleri, ilk AB gazetecilerinin Brüksel’e geldiği 1960’lı yıllara dayanır. Bu
gazeteciler, bir yandan kendilerini ‘AB’nin ilk kamusu’ olarak görme eğilimindeyken, diğer
yandan da ‘AB’nin bilgiye öncelikli erişmede ayrıcalıklı kitlesi’ olarak görmektedirler. Uzun
yıllardır Brüksel’de yerleşmiş ve AB olaylarını izlemekte olan kurumsal gazeteciler, aynı
zamanda kıdemli AB uzmanı da olmuşlardır. Haber kaynakları çok ve çeşitlidir.
B)
Araştırmacı gazeteciler: 1990’ların başına kadar araştırmacı gazetecilik
Brüksel’de görülmemiş, burada görev yapan gazeteciler de ortak Avrupa’yı kurmak için çalışan
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sivil görevliler gibi algılanmışlardır. Ancak 90’lardan sonra AB bürokrasisinde ortaya çıkmaya
başlayan skandallar, kurumsal gazetecilikten taviz vermeyen AB haberciliğinde yeni bir
yapılanmaya gitmeyi gerekli kılmıştır. Araştırmacı gazeteciler, 1992’den sonra geldikleri
Brüksel’de, tanıma, öğrenme, oryantasyon sağlama aşamasını geçip, haber kaynakları
edinmelerinden hemen sonra, çatışma içerikli haberlere imza atmaya başlamışlardır. Onlara
göre AB sürekli değişen, büyüyen ve durmadan yeni çatışma alanları yaratan bir yapıdır ve
dolayısıyla AB’ye eleştirel yaklaşılmalıdır. Resmi söylemlerle yetinilerek AB haberciliği
yapılamayacağına inanan bu gruptaki gazetecilerin büyük bir çoğunluğunun Avrupa
kuşkuculuğu ile bilinen İngiliz medyasından çıkıyor olması bir rastlantı değildir.
C)
AB haberlerini ulusal bakış açısıyla siyasallaştıranlar: Bu gruptaki gazeteciler,
AB haberlerini ‘Ortak Avrupa’, ‘büyük Avrupa’, veya ‘Avrupa’nın geleceği’ perspektifinden
değil, tamamen mensup oldukları ulusun kendi hassasiyetleri çerçevesinden hazırlamaktadırlar.
Onlar için AB haberleri dendiğinde, ‘bizim için ne önemli?’ sorusunun yanıtını vermek birinci
sıradadır.
Türkiyeli gazetecilerin de içinde bulunduğu bu grup, aynı zamanda haber merkezlerinde
AB olaylarına hakim olmayan kurumun işleyişini bilmeyen editörlerle çalışmaktan duydukları
rahatsızlığı dile getirmekte ve birçok önemli AB haberlerinin sadece ulusal kamuoyunu
ilgilendirmediği gerekçesiyle çöpe atılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirmektedirler.
Gazetecilerin ulusal kimlikleri ile profesyonel kimlikleri arasındaki bir alana hapsolmuş
oldukları söylenebilir. Bir tarafta gazetecilerin haberlerde olgusal, objektif ve dengeli olmasını
direten profesyonel kodlar vardır, diğer tarafta ise gazetecinin dahil olduğu ulusal, kültürel ve
cemaatsel aidiyetleri koruma talepleri vardır.
AB liderleri ile Avrupa halkı arasındaki kopukluk, gazetecilerin de Brüksel’den sürekli
bir çatışma haberciliği sergilemelerine neden olmaktadır. Editörlerin baskısı, okurdan gelen
tepkiler ve kendi bireysel bakış açısı arasında sıkışıp kalan gazeteci, çareyi ya kurumsal
habercilikte ya da AB karşıtı, çatışma haberciliğinde bulmaktadır.
Günümüz kültürel çalışmalar okulu, medyanın direkt etkilerinden çok , sosyokültürel
işlevlerine eğilmişler ve bu anlamda toplumu şekillendirme, kanaat oluşturmada rol oynayan
gazetecilik pratiklerine de bakmışlardır. Kültürel çalışmalar ekolünün dayandığı eleştirel
yaklaşım, iletişim sürecini bir tür pazarlıklar zincirine benzetir ve burada gazetecilerle izlerkitle
arasında olayların ortak algılanması söz konusu edilir. Bu ortak algılama, ancak ortak bir dil ve
kültürle söz konusu olabilir. Yani gazeteciler gerçekliği kendilerine vahiy yoluyla gelen dış bir
bakış açısıyla algılamazlar, içinden çıktıkları toplumun bir temsilcisi olarak, aynı kültürü
paylaşan ve o kültürün işlenmesinde rol oynayan bir kişi olarak algılarlar ve haber kaynakları
da genellikle aynı kültürün elemanlarıdır.
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Uygulamalar

119

Uygulama Soruları
AB gazeteciliği hakkında bilgi veriniz.
Araştırmcaı gazeteciler ile kurumsal gazetecilerin görev tanımları nasıl yapılabilir?
Karşılaştırmalı olarak analiz ediniz.

120

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa’ya yönelik yapılan haberciliğin mahiyetinin nasıl olduğu üzerinde durulmuş,
ayrıca AB haberciliğinin ne olduğu, nasıl yapıldığı, onu diğer gazetecilik pratiklerinden ayıran
unsurların ne/neler olduğu üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Ayrıca AB haberciliği yapan
gazetecilerin mesleki uygulamalarında ne gibi sorunlarla karşılaştıkları, ulusal bakış açısıyla
AB haberi yapmanın sonuçları, uluslarüstü bir mekanizma olan AB’ye yönelik bir habercilik
anlayışının ulusal bakış açısıyla nasıl oluşturulabileceği ya da bu konuda ne gibi hataların
yapılabildiğine dair açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) AB gazeteciliği hakkında bilgi veriniz.
2) Araştırmcaı gazeteciler ile kurumsal gazetecilerin görev tanımları nasıl yapılabilir?
3) Karşılaştırmalı olarak analiz ediniz.
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