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Giriş
Ekonomik entegrasyonlar (bütünleşmeler) dünya ticaretini serbestleştirme çabalarının uzantısı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Dünya ticaretini serbestleştirme çabaları ise II. Dünya Savaşı sonrasında
başlamış ve iki ayrı yönde gelişmiştir. Bunlardan birincisi, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT) çerçevesinde tarife oranlarının tüm üye ülkelerde indirilmesidir. 1 Ocak 1995
tarihinden itibaren Marekeş’te imzalanan anlaşma ile GATT, yerini, Dünya Ticaret Örgütü’ne
bırakmıştır.
Ülkeler arasında gerçekleştirilen ekonomik entegrasyonlar ise dünya ticaretini serbestleştirme
çabalarının bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Genellikle bölgesel nitelikte olan bu entegrasyonların
en iyi bilinen örneklerinden biri Avrupa Birliği’dir. İktisadi bütünleşme hareketleri hem gelişmiş hem
de gelişmekte olan ülkeler arasında ortaya çıkmaktadır. Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ile
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) gelişmiş ülkeler arasındaki bütünleşme
örnekleridir; Latin Amerika Entegrasyon Birliği (LAIA), Güneydoğu Asya Ulusları Birliği
(ASEAN), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (BSEC) ile Asya ve Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ise
gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyon hareketlerine örnek olarak gösterilebilir.
Kavramsal olarak ele aldığımızca, ekonomik bütünleşme kavramının iktisat literatüründe
kullanımının çok da eskilere dayanmadığı görülmektedir. İktisatçıların bu kavram üzerinde tam bir
anlaşmaya varamadıkları ancak bununla birlikte şu üç nokta üzerinde fikir birliğine gittikleri
söylenebilir:
mik bütünleşme temelde işbölümüne dayanır,

serbestçe dolaşımı öngörülmektedir,
i bölgeye
göre ayrıcalıklı olmayan uygulama görmesini içerir.
İktisatçıların üzerinde görüş birliğine vardıkları diğer bir husus, ekonomik bütünleşmenin aşağıda
belirtilen üç şekilde görülebileceğidir:
eşmesini amaçlayan “ulusal bütünleşme”,

amaçlayan “Dünya bütünleşmesi”.
Ekonomik bütünleşme olgusu kuramsal düzeyde, Jacob Viner’in 1950 yılındaki “The Customs Union
Issue” (Gümrük Birliği Meselesi) adlı makalesinin öncülüğünde gümrük birlikleri teorisiyle
açıklanmaya çalışılmıştır.
Farklı düzeylerde de olsa ekonomik bütünleşmenin yararlarını savunan bütün görüşlerin özünde
Adam Smith ve David Ricardo’dan kaynaklanan, serbest ticaretin ülkeler arasında ekonomik rekabeti
özendirerek ve uzmanlaşmayı geliştirerek kaynak dağılımında etkinlik sağlayacağı düşüncesi
bulunmaktadır (A. Smith’in “Mutlak Üstünlükler” ve D. Ricardo’nun “Karşılaştırmalı Üstünlükler”
16

Kuramları). Bu düşünce üretimde etkinliğe dayalı bir iş bölümünün gerçekleşmesiyle dünya refahının
da maksimize olacağını ileri sürmektedir.
İktisadi bütünleşmeler, siyasal bakımdan bağımsız olan ülkeleri ekonomik yönden birbirlerine daha
bağımlı hale getirir. Ülkeler iktisadi birleşmeler yoluyla üretim kapasitelerini, kaynak verimliliklerini
ve sonuçta toplumsal refah düzeylerini artırmayı amaçlarlar. Sanayileşmiş ülkelerde hızlı üretim
artışlarına karşın iç ulusal piyasaların yetersizliği, bu gibi birlikler oluşturarak piyasa hacminin
genişletilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca geniş bir piyasa, kaynak verimliliğini yükseltmek, içsel
ve dışsal ölçek ekonomileri sağlamak, teknolojik gelişmeyi hızlandırmak ve dış rekabeti artırmak
gibi avantajlara sahiptir. Az gelişmiş ülkeler ise iç piyasalarını birleştirmek yoluyla sanayileşme
hızlarını yükseltmeye çalışırlar. Dış pazar ve üretim etkinliği gibi ekonomik faktörlerin yanı sıra
iktisadi birliklerin oluşturulmasında, ekonomik ve siyasal güçlerin bir araya getirilmesiyle bölge
dışında kalanlara karşı daha büyük dayanışma sağlamak veya uluslararası politikada daha etkin bir
rol oynamak gibi düşüncelerin de payı olabilmektedir.
Uzunca bir süre kuramsal düzeyde tartışılan ekonomik bütünleşmeler, İkinci Dünya Savaşı
sonrasında kuramdan uygulama alanına sokulmuştur. IMF gibi uluslararası parasal örgütler ile GATT
gibi uluslararası anlaşmalar, dünya ticaretinde ve ödeme sistemlerinde aksayan yönleri düzenlerken
bu düşüncelere dayandırılmıştır. Bunun yanı sıra İkinci Dünya Savaşı’nda zarar gören Avrupa’nın
yeniden inşası için oluşturulan birtakım uluslararası ekonomik kuruluşlar da uluslararası ekonomik
bütünleşmenin ilk örnekleridir. Dolayısıyla denilebilir ki, ekonomik bütünleşme konusundaki
kuramsal çalışmalar ile ilk bütünleşme uygulamaları arasında bir paralellik söz konusudur.
Günümüzde farklı düzeylerde ekonomik bütünleşme hareketleri gözlenmektedir. Bunlardan en
güçlüsü, bütünleşme yolunda en çok mesafe almış olanı ve dolayısıyla da bütünleşme ile ilgili
kuramların gelişmesinde en çok katkısı olanı kuşkusuz ki, Avrupa’daki bütünleşme hareketidir.
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1.1. Ekonomik Entegrasyon Türleri
Günümüzde ekonomik bütünleşmeler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bütünleşmenin
derecesine göre bunları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1.1.1.Serbest Ticaret Bölgesi
Serbest ticaret bölgesi şeklindeki bütünleşmelerde, birliğe üye ülkeler, aralarındaki ticarette gümrük
tarifelerini ve miktar kısıtlamalarını kaldırmakta, fakat birlik dışında kalanlara karşı her biri kendi
özel tarifesini uygulamaktadır. Yani aynı mal, birlik üyesi bir ülkeden ithal edildiğinde tarife
ödenmemekte, fakat üçüncü ülkelerden ithal edildiğinde ulusal gümrük vergisi uygulanmaktadır.
Serbest Ticaret Bölgesi şeklindeki bütünleşmelerde amaç, üye ülkeler arasında kendilerinin ürettiği
mal ve hizmetlere ilişkin ticareti serbestleştirecek ortak bir pazar yaratmaktır.
Bu bütünleşme aşamasında her ülkenin serbestçe kendi gümrük politikasını seçmesi, bütünleşmeyi
dağıtıcı eğilimlerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Serbest ticaret bölgesinde yer alan bir ülke,
sanayisinin güçlü olmadığı alanlarda çok düşük gümrük oranları kabul ederek birleşme içinde bu
malların ithalatçısı konumuna gelebilir. Bu ise, iki etki yaratabilir. Eğer bütünleşme içinde bu
malların üreticisi bir ülke varsa ve kendi üreticisini gümrük duvarlarıyla koruyorsa, bu korumayı
etkisiz hale getirir. Sistem içinde gerilemeler yaratır. Eğer serbest ticaret bölgesinde, bu dalda üretici
bir ülke yoksa gümrük tarifesini indiren ülke, bu daldaki ticareti ele geçirecektir. Çünkü bölge içine
ihracat yapan üçüncü ülkelerin, sisteme girerken düşük gümrük tarifesi uygulayan ülkeyi seçmesi ve
oradan yüksek tarifeli ülkeye mal kaydırması söz konusu olabilecektir. Bölgedeki ticareti yeniden ele
geçirmek için öteki ülkelerin de gümrük tarifelerini en aza indirmesi gerekir. Bu nedenle bütünleşme
dışına karşı uygulanan gümrük duvarlarında en alt düzeyde eşitlenme eğilimi ortaya çıkar. Serbest
Ticaret Bölgelerinde bütünleşmenin taşıdığı bu sakıncaları kaldırmak için ya ek kurallar koymak ya
da bir üst bütünleşme biçimine geçmek gerekir. EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Sahası) ekonomik
bütünleşmenin bu safhası için verebileceğimiz en iyi örneklerden biridir.

1.1.2. Gümrük Birliği
Gümrük birliğinde de, serbest ticaret bölgesinde olduğu gibi, sadece mal piyasalarında bütünleşme
amaçlanmış ve bütünleşmeye katılan ülkeler arasındaki mal akımlarını kısıtlayan gümrük vergileri
ve diğer dış ticaret kontrolleri kaldırılmıştır. Ama birinciden farklı olarak üçüncü ülkelere karşı
uygulanan gümrük vergileri eşitlenmektedir. Bu sayede üye ülkeler arasındaki mal akımları
serbestleşip artarken, diğer ülkelerden olan mal akımlarında oransal bir azalma görülecektir. Gümrük
birliğinde uluslar, üçüncü ülkelere karşı uygulanacak gümrük tarifesini saptama kararım uluslar üstü
düzeye bırakmıştır. Birliğin en önemli ve tek kararı olan ortak gümrük tarifesi düzeyinin nasıl
saptanacağı, birliği oluşturan ulusların korumacı ya da serbest ticareti savunan yaklaşımlarına göre
değişecektir.
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Korumacı görüş egemense, birlik bir korumacılık kalesi haline gelebilir. Ama genellikle bir birliğin
tek tek ülkelerin saptayacağı gümrük oranlarından daha düşük bir düzey saptayacağı ileri sürülebilir.
Bunun iki gerekçesi olabilir. İlki, birliğin doğurduğu ticaret saptırma etkisi ve yeni pazar büyüklüğü
dolayısıyla daha düşük koruma düzeyleriyle yetinilebilmesidir. İkincisi de, yine ticaret saptırma etkisi
dolayısıyla birliğe katılmayan çevre ülkelerde yaratılan olumsuz etkilerin artmasını önleme ve
dolayısıyla doğabilecek siyasal tepkileri azaltma kaygısıdır.
Ortak pazar aşamasını açıklamadan önce, son olarak Gümrük birliğinin tarihte en çok görülen
bütünleşme şekli olduğunu belirtmek gerekir. 19. yüzyılda İngiliz serbest ticaret doktrinine karşı yerli
sanayileri korumak amacıyla Alman devletçiklerinin birleşmesiyle kurulan “Zollverein” (1834) ve
ABD’de kuzey-güney birleşmesiyle oluşan bütünleşme hareketi, Benelux (Belçika, Hollanda ve
Lüksemburg) ülkelerinin kurduğu birlik ve tabi ki Avrupa Ekonomik Topluluğu, gümrük birliklerinin
en başarılı örnekleri olarak gösterilebilir.
Amerika’da Güney bölgesinin tarımsal faaliyetleri ile Kuzeyin sanayi faaliyetlerinin birleşmesiyle
iki farklı ülke olmamakla birlikte, bu iki bölgeyi ayıran bazı farklılıklar ortadan kalkmıştır. Birinci
Dünya Savaşından önce, Güney ile Kuzey arasındaki ticaret, uluslararası ticarete benzerlik
göstermekte idi. Bu iki bölge, birbirlerine yaptıkları ticarette çeşitli kısıtlayıcı uygulamaları devreye
sokuyorlardı. Bu engeller ortadan kaldırılarak piyasanın bütünleşmesi sağlanmıştır. Bu
bütünleşmenin, ABD piyasalarının bugün ulaştığı gücün temel dinamiklerini oluşturduğunu
söyleyebiliriz.
Yine, Avrupa bütünleşmesi de günümüzde bir hayli ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, gümrük
birliği temeline dayalı olarak kurulmuş olan bir bütünleşmedir. Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndaki
gelişmeler, bütünleşme kuramının temelim teşkil eden gümrük birliği kuramının diğer bütünleşme
biçimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine neden olmuştur.
Gümrük birliğinin kurumsal yapısı, birlik içinde doğabilecek eşitsiz büyümeler konusunda, eşitsizliği
düzeltmeyi amaçlayan mekanizmalara sahip değildir. Oysa gümrük birliği içinde kapitalizmin eşitsiz
büyüme yasası işlemektedir. Büyümenin eşitsizliği ise birliği dağıtacak siyasal çelişkileri
besleyebilecektir. Serbest ekonomi mantığı içinde bu eşitsizliğin üstesinden gelmenin bir çözümü
olarak, mal piyasalarındaki bütünleşmenin yanı sıra, faktör piyasalarında da bütünleşme gündeme
gelecektir. Bu da bizi üçüncü bütünleşme aşaması olan “ortak pazar”a götürür.

1.1.3. Ortak Pazar
Ortak Pazar gümrük birliğinin bütün unsurlarına ek olarak emek, sermaye, girişimci gibi üretim
faktörlerinin üye ülkeler arasındaki serbest dolaşımını engelleyen bütün unsurların ortadan kaldırılıp,
üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir bütünleşme şeklidir.
Ortak pazar bir üye ülkenin iç pazarından oluşmuş ‘genişletilmiş bir iç Pazar’dır. İç pazarın
oluşabilmesi için üye ülkelerin ulusal sınırlarında uygulanan her türlü fiziki, teknik ve mali engellerin
kaldırılması gerekmektedir.
Buna göre ortak pazar aşamasında söz konusu engelleri kaldırıcı çeşitli önlemler yürürlüğe girer. Üye
ülkeler arasında her türlü sınır kontrollerinin kaldırılması, çalışma ve oturma izni anlaşmalarının
yapılması, göçlerin denetimi ve sığınma talepleri konusundaki politikalarda uyumlaştırma
sağlanması, vergilerin, özellikle dolaylı vergilerin uyumlaştırılması, mali hizmetlerin
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serbestleştirilmesi gibi alanlarda ortak hareket noktaları belirlenir. Bu önlemlerin yanı sıra yabancı
üretim faktörlerinin ortak pazara girişini ortak ilkelere bağlayan düzenlemeler de getirilir.
Böylece ortak pazar içinde yer alan ülkelerdeki sermaye için en uygun yatırım alanını bulmak serbest
hale gelirken, aynı durum teorik olarak emek için de söz konusu olacaktır. Yani prensipte emek, üye
ülkeler arasında serbestçe dolaşarak kendi becerisine en uygun iş ve ücreti elde etme olanağı
bulacaktır. Ancak hemen ifade edilmelidir ki, sermayenin serbest dolaşımını engelleyen kuralların
kaldırılması daha kolay olurken, emek için aynı şeyi söylemek zordur. Çünkü emeğin serbest
dolaşımının sağlandığı bir konumda, durgunluk şeklindeki bunalım dönemlerinde, pazar içindeki
ülkeler birbirine işsizlik ihraç edebilirler. Bunun yanı sıra ülkeler arasında gelişmişlik farkları da söz
konusuysa, gelişmiş ülkeler büyük miktarda emek göçü ile karşı karşıya kalabilirler. İşte bu
nedenlerle üye ülkelerin siyasetçileri, seçim kampanyalarının en duyarlı konusu olan işsizlikte bir
artışa yol açabilecek düzenlemelere karşı direnç gösterirler. Ekonomilerin gelişme ve canlanma
dönemlerinde bu direnç zayıfsa da, üye ülkelerin farklı dillere sahip olmasının getirdiği engeller,
emek akışkanlığının arttırılmasını önemli ölçüde önler.
Gerek mal ve hizmet piyasalarında, gerekse üretim faktörleri piyasalarında serbest dolaşımın
sağlanması, ortak pazar içinde faktör fiyatlarının eşitlenmesi ve kaynakların etkin kullanımına yol
açar. Ancak gelişmenin üye ülkeler arasında eşit dağılması söz konusu olmamaktadır. Gelişme belli
büyüme kutuplarında odaklaşma eğilimi göstermektedir. Akışkanlığı artan emek ve sermaye de bu
odaklarda toplanacaktır. Eğer bütünleşmeye giren ülkelerin birbiriyle rekabet edecek ölçekte büyüme
kutupları yoksa sistemde büyüme eşitsiz olacak ve bazı ülkeler açısından bütünleşme bir fayda
sağlamayacaktır. Bu da bütünleşmede parçalanma eğilimlerine yol açacaktır. Bunu önlemeye yönelik
arayışlar içine girilmesi ise, bir üst bütünleşme aşamasını karşımıza çıkarmaktadır.

1.1.4. Ekonomik Birlik
Mal, hizmet ve üretim faktörlerinin serbest dolaşımının sağlandığı ortak pazar aşamasından sonra,
sıra, ulusal politikaların uyumlaştırılmasına gelir. Ekonomik birlikler ortak pazarın ötesinde özellikle
ekonomik ve mali politikaların koordinasyonunu gerektirir. Ülkeler arasında benimsenecek bu ortak
politikaların bir kısmı birliğe giren ülkelerin yapısal sorunlarını çözmeyi hedeflerken, bir kısmı
makroekonomik politikaların uyumlaştırılmasını sağlayacak, bir kısmı da bütün birlik üyeleri
tarafından alınması ve uygulanması gereken hususlarla ilgili olacaktır.
Monopollerin ortaya çıkardığı sorunlar ve ticarete konan engellerin kaldırılması, birinci gruba
verilecek örneklerdendir; Topluluk içinde rekabetçi yapıları ortadan kaldıran tekelleşme eğilimlerine
ve eşitsiz büyüme süreçlerine karşı önlemlerin alınması ve ortak politikaların oluşturulması gerekir.
Diğer yandan, mal ve faktör piyasalarında sağlanacak bütünleşme, sadece gümrük engellerinin
kaldırılması ya da sermaye ve emek dolaşımının serbestleştirilmesiyle gerçekleştirilemez. Üye
ülkelerin ellerinde standartlardan vergilemeye, çeşitli teşviklere kadar uzanan, bu akımları
engelleyici politika araçları kalmaktadır. Bu nedenle söz konusu alanlarda bir uyuma gitmek
gerekmektedir.
Diğer yandan mali, parasal ve ödemeler dengesi alanlarında ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik
çözümler ikinci grup içinde değerlendirilebilir. Yine çevre sorunları gibi etkileri ulusal düzeyde
kalmayan, uluslararası düzeyde politikaların izlenmesini gerektiren alanlar da bu grupta yer alır.
Diğer yandan, tek bir ülkenin kendi ekonomik gücüyle çözümleyemeyeceği, uluslararası kaynakların
harekete geçirilmesini zorunlu kılan girişimler söz konusu olabilir. Büyük ölçekli teknolojik, bilimsel
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araştırmalar ve projeler örneklerinde olduğu gibi. İşte bu gibi durumlarda da makroekonomik
politikaların uyumu önem kazanır. Makroekonomi politikalarının uyumuna yönelik olarak
verilebilecek bir diğer örnek de, bölgesel politikalarda olduğu gibi eşitsiz büyümenin sonuçlarını
hafifletmeye çalışan yeniden dağıtım mekanizmalarının oluşturulması şeklinde düşünülebilir.
Bütün bu iktisadi yapıda, unsurların farklı boyutlarını daha yeknesak hale getirecek bir dizi hukuki
müessesenin ihdasının gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede müktesebat uyumu ise son kategoriye
verebileceğimiz örnektir.
Ekonomik birlikle çok sıkı ilişki içinde olan bir diğer kavram da “parasal birlik”tir. Parasal birlikler
çoğu kez dalgalı kur sistemlerinin temel özelliği olan kur değişmelerinin, dış ticaret ve sermaye
akımları üzerindeki caydırıcı etkilerini gidermek için yapılan düzenlemelerdir. Özellikle sıkı
ekonomik ve ticari ilişki içinde bulunan ülkeler arasında, bu tür birliklerin kurulması üyelerin
yararına olmaktadır. Ancak şunu da hemen belirtmek gerekir ki, ekonomik birlikler bundan çok daha
geniş kapsamlı hareketlerdir. Çünkü burada söz konusu olan, yalnızca para politikalarının değil,
ekonomideki serbest dolaşımı engelleyici tüm makroekonomik politikaların uyumlaştırılmaya
çalışılmasıdır. Ancak bazen, Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi, ekonomik birlik kurmayı
amaçlayan ülkeler bu doğrultuda daha hızlı yol alabilmek için aynı zamanda parasal birlik kurmayı
da öngörebilirler.
Ekonomik birliklerde uyumlaştırılan makroekonomik politikaların başında para ve maliye
politikaları gelmektedir. Ortak bir para birimine geçilmesi ve tek bir Merkez Bankası’nın kurulması
söz konusudur. Bu aşamada ülkelerin bağımsız olarak para arzını arttırabilmesi, faiz politikası
izlemesi olanaksız hale gelir. Bunun gereği olarak da söz konusu politikaları yürütecek merkezi bir
otorite kurulur.
Ekonomik birliklerde, üye ülkelerin ekonomileri önemli ölçüde uyumlaştırılmıştır. Ancak üye ülkeler
makroekonomik politikalarla ilgili karar alanlarını uluslararası kurumlara terk etmemişlerdir. Başka
bir ifadeyle ortak politikalarda uygulamayı hala üye ülkeler yürütmektedir. Durum bu olunca, dünya
ekonomisinin büyüme döneminde başarılı olabilen bir ekonomik birlik, bunalım döneminde gerekli
kararları gereken hızda alamayacak ve aynı başarıyı gösteremeyecektir. Bu çerçevede çözüm daha
ziyade bir üst bütünleşme düzeyine geçişte aranacaktır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa bütünleşme hareketinin temelinde yatan teorik çerçeve, ekonomik entegrasyonlar teorisine
dayanmaktadır. Bütünleşme türleri, zincirin en zayıf halkası olan serbest ticaret bölgelerinden
başlamakta ve ekonomik birliğe doğru uzanmaktadır. Avrupa bütünleşmesi, gümrük birliği temeline
dayalı olarak kurulmuştur. Ancak nihai hedefin, Birlik üyeleri arasında malların, hizmetlerin ve
kişilerin serbestçe dolaşabildiği ortak bir Pazar yaratmak olduğu kurucu anlaşmalarla hüküm altına
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.Ekonomik entegrasyonlar, dünya ticaretini serbestleştirme çabalarının bir uzantısı olarak
değerlendirilebilir (Doğru/Yanlış) çünkü……
2.Serbest Ticaret Bölgeleri entegrasyon sürecinin en hafif halkasını oluşturur (Doğru/Yanlış)
çünkü……
3.Avrupa bütünleşmesi, ekonomik entegrasyon teorilerinden gümrük birliklerinin dünyadaki
ilk örneğidir. (Doğru/Yanlış) çünkü…….
ARAŞTIRMA KONULARI:
1.Türkiye’de gümrük birliğinin yarattığı ekonomik etkileri araştırınız.
2.Alman Devletçikleri arasında kurulan Zollverein gümrük birliğinin Almanya’nın bugünkü
gelişimindeki etkisini araştırınız.
3.Türkiye’nin AB ile gerçekleştirdiği gümrük birliğinin hangi ürünler için yapıldığını
araştırınız.
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2. GÜMRÜK BİRLİKLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Ekonomik entegrasyon teorisi, gümrük birliklerinin ekonomik etkilerinin incelenmesi ile başlamıştır.
Gümrük birliği ile ilgili ilk ciddi çalışma, Jacop Viner'e aittir. Viner, 1950 yılında yayınlanan
"Gümrük Birliği Meselesi" adlı eserinde gümrük birliğini tüm yönleriyle incelemiştir. Viner’in
çalışmasını J. E. Meade'nin 1955 yılındaki "Gümrük Birlikleri Teorisi" adlı çalışması izlemiştir.
Avrupa bütünleşmesi gümrük birliği temeline dayalı bir bütünleşme türüdür. O nedenle burada
gümrük birlikleri teorisi incelenecek ve gümrük birliklerinin ekonomik etkilerine yer verilecektir.
Gümrük birliklerinin doğurduğu etkiler öncelikle statik ve dinamik etkiler olmak üzere ikiye ayrılır.
“Statik etkiler”, teknoloji ve ekonomik yapının sabit kalması varsayımı altında, üretim faktörlerinin
yeniden dağıtımı dolayısıyla ortaya çıkacak etkileri ifade eder. Ancak, birleşme hareketi neticesinde
ortak bir geniş piyasaya geçilmesi, kaynak arzını, üretim yönetimini ve teknolojiyi değiştiren bir dizi
sonucu da beraberinde getirir. Neticede ortaya çıkan bu nitelikteki etkiler ise “dinamik etkiler” olarak
adlandırılmaktadır. Statik etkiler bir defalık ortaya çıkarken, dinamik etkiler süreklilik gösteren ve
çoğunlukla kalkınmayı hızlandıran etkilerdir.
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2.1.Statik Etkiler
Bir bölge içinde ticaret engelleri kaldırılınca, bu bölgeyi oluşturan ülkeler arasında dış ticaret hacmi
genişler ve üretim daha etkin ellerde toplanır. Buna gümrük birliklerinin “ticaret yaratıcı” etkisi denir.
Bölge içinde gümrüklerin kaldırılması ve dışarıya karşı ortak gümrük tarifesi uygulanması bölge içi
ticareti geliştirirken, bölge dışı ticareti olumsuz biçimde etkileyecektir. Böylece bölge içi ticaret,
bölge dışı ticaret aleyhine genişlemiş olur. Gümrük birliklerinin kurulmasından sonra bölge dışından
yapılan ticaretteki daralmaya da “ticaret saptırıcı” etki denilir.
Ticaret yaratıcı etki gümrük birliği nedeniyle üye ülkelerdeki yüksek maliyetli üretimin yerine birlik
içindeki daha verimli ülkenin üretiminin geçmesi dolayısıyla ortaya çıkar. Ticaret yaratıcı etkinin
büyüklüğü, gümrük birliği sonucunda birliğe katılan ülkelerin refah artışının da yüksek olacağının
bir işaretidir. Bununla birlikte net etki, ticaret saptırıcı etkinin de göz önüne alınması sonucunda tespit
edilebilir.
Gümrük birliklerinin ticaret yaratıcı etkisi, bir sayısal örnek yardımıyla açıklanabilir. A, B, C
ülkelerinin buğday ürettiklerini varsayalım. Bu ülkelerdeki birim maliyetler ve gümrük vergisi
oranları, aşağıdaki Tablo l’de yer almaktadır.
Her üç ülkede buğdayın birim üretim maliyeti sırasıyla 50.000 TL, 43,000 TL ve 46,000 TL'dir. Bu
durumda en ucuz buğday B ülkesinde üretilmektedir. A ülkesi gümrük tarifesi ile kendi buğday
üretimini korumaktadır. A ülkesinin buğday ithalatına uyguladığı %20 oranındaki gümrük vergisi ile
B'nin ürettiği buğdayın A ülkesindeki fiyatı 51,600 TL; C ülkesinin ürettiği buğdayın A ülkesindeki
fiyatı ise 55,200 TL’dir. Bu veriler, A ülkesi tüketicilerinin ucuz buğday alma şansına sahip
olmadıklarını göstermektedir.
Tablo 1: Gümrük Birliğinin Ticaret Yaratıcı Etkisi
Fiyatlar-maliyetler

A ülkesi

B ülkesi

C ülkesi

Buğday üretiminin birim fiyatı (TL)

50.000

43.000

46.000

Maliyet + (A’nın % 20 gümrük vergisi)

50.000

51.600

55.200

Maliyet + (% 10 ortak gümrük vergisi)

50.000

43.000

50.600

A ve B ülkelerinin bir gümrük birliği oluşturduklarını kabul edelim. Bu durumda A ve B ülkeleri
birbirlerinin mallarına karşı uyguladıkları gümrük vergilerini kaldıracaklar; birlik dışında kalan
ülkelere karşı ortak bir tarife uygulayacaklardır. Ortak gümrük tarifesinin %10 oranında ad-valorem
bir gümrük vergisi olduğunu kabul edelim.
Bu varsayımlar altında en düşük maliyetli buğday, B ülkesinde üretilmektedir. Daha önce Ave B
ülkeleri arasında yapılmayan ticaret, gümrük birliği kurulduktan sonra yapılmaya başlayacaktır. Bu
gelişme sonunda B ülkesinin buğday üretimi artacaktır. Ayrıca, gümrük birliğinden önce A ülkesinde
yapılmakta olan üretim, gümrük birliğinden sonra B ülkesine kayacaktır. Üretimin yüksek maliyetle
üretim yapan A ülkesinden daha düşük maliyetle üretim yapan B ülkesine kayması, gümrük birliğinin
ticaret yaratıcı etkisini göstermektedir.
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Ticaret saptırıcı etki, gümrük birliğinin kurulması ile en verimli üreticinin birlik dışında kalması ve
birlik ülkelerinin bu ülkeden yapmakta oldukları ithalatın sona ermesi dolayısıyla ortaya çıkar.
Böylece ithalat en verimli ülkeden birliğe üye daha az verimli ülkelere kaymış olur. Bu durumda
kaynakların verimliliği göreceli biçimde azalmış olacağından refah değişmeleri olumsuz yöndedir.
Yine bunu da bir sayısal örnekle açıklarsak; daha önceki örnekte ele alınan A, B ve C ülkelerinin bu
kez kâğıt ürettiklerini varsayalım. Üretimle ilgili bilgiler Tablo 2'de yer almaktadır.
Bu verilere göre, kâğıdın en pahalı üreticisi A ülkesidir. En düşük maliyetli üretici ise C ülkesidir. A
ülkesi, pahalı üretimini korumak için %25 oranında ad-valorem gümrük vergisi uygulamaktadır. Bu
durumda, B ülkesi A ülkesine hiç mal satamaz. Bununla beraber, C ülkesinin ürettiği kâğıdın A
ülkesindeki maliyeti, %25'lik gümrük vergisinden dolayı 4,750 TL olur. A ülkesinin C ülkesinden
yapılan ithalata kargı gümrük vergisi dışında herhangi bir sınırlama getirmemesi durumunda, C ülkesi
A ülkesine mal satabilir.
Tablo 2: Gümrük Birliğinin Ticaret Saptırıcı Etkisi
Fiyatlar-maliyetler

A ülkesi

B ülkesi

C ülkesi

Kâğıt üretiminin birim fiyatı (TL)

5.000

4.200

3.800

Maliyet + (A’nın % 25 gümrük vergisi)

5.000

5.250

4.750

Maliyet + (% 20 ortak gümrük vergisi)

5.000

4.200

4.560

A ve B ülkelerinin bir gümrük birliği kurduklarını; üçüncü ülkelere karşı %20 ad-valorem ortak
gümrük tarifesi uyguladıklarını kabul edelim. Ortak gümrük tarifesi, dünyadaki en ucuz üretici olan
C ülkesinin fiyatını 4,560 TL’ye yükseltir. Gümrük birliği içinde yer alan B ülkesinin maliyeti 4,200
TL olduğundan C ülkesi gümrük birliğine hiç mal satamaz. Ticaret, daha ucuz üretici olan C
ülkesinden B ülkesine kayar. Gümrük birliği sonucunda ticaretin ucuz üreticiden pahalı üreticiye
kayması, ticaret saptırıcı etkinin ortaya çıktığını gösterir.
Ticaret yaratıcı ve saptırıcı etkileri grafik üzerinde de görmek mümkündür. Ticaret yaratıcı etkinin
refah kazançları iki bölümden oluşur. Birisi yüksek maliyetli ülkede yerli üretimin azalması
dolayısıyla ortaya çıkan üretim kazançlarıdır. Diğeri ise, düşük fiyattan tüketici rantındaki artışı
gösteren tüketim kazançlarıdır. Bu iki etkinin toplamı ticaret yaratıcı etkinin doğurduğu refah artışını
ifade eder.
A, B ve C diye üç ülke ve bir mal ele alalım. Bu malın söz konusu ülkelerdeki fiyatı sırasıyla 225,
150 ve 100 TL olsun. Demek oluyor ki bu malın en verimli üreticisi C’dir. Analizleri A ülkesi
açısından ele alalım.
A ülkesinin, ilk aşamada yüksek maliyetli yerli üretimini korumak için yüzde 100 oranında bir advalorem vergi uygulamakta olduğunu varsayalım. Böylece bu ülkede B malının fiyatı 300, C malının
fiyatı ise 200 TL ye yükselir. Dolayısıyla A ülkesi B’den hiç ithalat yapamaz. Tüketiminin bir
bölümünü kendi üretimi ile bir bölümünü de en verimli ülke durumundaki C’den yaptığı ithalatla
karşılar.
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Aşağıdaki grafikte, SS ve DD ele alınan malın A ülkesindeki arz ve talep eğrileridir. Grafiğe göre ilk
durumda, yani tüm ülkelere yüzde 100 oranında bir tarife uygulandığında A’nın tüketiminin OR
olduğu, bunun OK kadarının yurtiçi üretimle sağlandığı, geri kalan KR kadarının C ülkesinden ithal
edildiği görülmektedir.
A ve B’nin bir gümrük birliği kurduklarını ve C’nin bu birliğin dışında kaldığını varsayalım. Bu
durumda B’nin malı A ülkesine gümrüksüz gireceğinden, fiyatlar B’nin fiyat düzeyi olan 150 TL’ye
iner. Birlik dışına karşı uygulanacak ortak gümrük tarifesinin A ülkesinin birleşmeden önceki tarife
oranı ile aynı olduğunu kabul edersek, C malının A’daki ithal fiyatı eskisi gibi 200 TL olarak kalır.
Bu değişikliklerden sonra, birlik içinde B’nin fiyatları geçerli olacağından, C ülkesi artık birliğe mal
satamaz. Birlik içinde gümrüklerin kalkması ile A ülkesinin ithalatı TL’ye yükselir ve bu ithalat
tümüyle B’den yapılır, ithalattaki artışın LK kısmı, A’nın kendi pahalı üretiminin azalması ve yerine
göreceli olarak daha verimli durumdaki B’nin üretiminin geçmesi, RT kısmı da fiyat düşüşünün
tüketimi artırması dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Böylece ithalattaki toplam artış LK+RT olmaktadır;
ticaret yaratıcı etki bunu ifade eder. Diğer yandan, eskiden C ülkesinden yapılan KR miktar ithalat
ise şimdi B ülkesine kaymıştır; bu da ticareti saptırıcı etkidir.

Miktardaki bu değişmeler ekonomik refahı da etkileyecektir. Buna göre LK miktar yerli üretimin
yerine B’nin üretiminin geçmesi dolayısıyla sağlanan refah artışı MVI üçgeninin alanına ve fiyat
düşüşü sonucu tüketimde ortaya çıkan RT miktar artışının refahı yükseltici (tüketici rantındaki artış)
etkisi de JYN üçgeni alanına eşittir. Böylece gümrük birliğinin ekonomik refahı artırıcı etkisi bu iki
üçgen alanının toplamı kadardır.
Diğer yandan C ülkesinin üretim maliyeti B’den birim başına El kadar daha düşük olduğu için bu
ülkeden KR miktarındaki bir ticaret sapmasının doğuracağı refah düşüşünün de EIJH dikdörtgenin
alanına eşit olduğu anlaşılır. O halde gümrük birliğinin refah üzerindeki net etkisi alanların
karşılaştırılmasına bağlıdır. Ancak MVI+JYN alanı EIJH alanından büyük ise; gümrük birlikleri,
birliğe katılan ülkeler,
dolayısıyla da dünya ekonomisi için net bir refah artışı sağlar. Tersi durumda ise bir refah düşüşü
vardır.
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2.2.Dinamik Etkiler
Gümrük birliğinden asıl beklenen, dinamik yararlardır. Gümrük birliklerinin en belirgin dinamik
yararları; (i) dış rekabetin artması, (ii) ölçek ekonomileri, (iii) teknolojik ilerleme, (iv) yatırımları
özendirme ve (v) kaynak hareketliliğidir.

2.2.1.Dış Rekabetin Artması
Ülkeler gümrük birliğine girmeden önce yerli sanayilerini yüksek gümrük duvarları arkasında
koruyabilirler. Yüksek gümrük duvarları, dış rekabeti önlediğinden yerli sanayi ağırlaşmaya ve
hantallaşmaya başlar. Gümrük birliğinin kurulması ile gümrük birliğine giden ülkeler arasında
tarifelerin ve diğer dış ticaret kısıtlamalarının kaldırılması, rekabeti uyarır. Rekabet baskısı altında
verimli çalışmayan işletmeler, bulundukları sektörü terk ederek verimli oldukları alanlara kaymak
zorunda kalırlar. İthal edilen mallarla rekabet edebilen işletmeler ise daha etkin çalışarak
maliyetlerini düşürürler. Böylece gümrük birliği sonunda ortaya çıkan rekabet, etkinliği artırır,
monopollerin gücünü azaltır.
Ekonomik entegrasyonun rekabet etkisini ortaya koyan çeşitli örnekler mevcuttur. Örneğin; 1860
İngiliz-Fransız Ticaret Anlaşmasının Fransa'da sanayi devrimine yol açtığı ileri sürülmektedir. Bu
görüşü ileri süren bilim adamlarına göre, bu anlaşma demir ocaklarını odun kömüründen maden
kömürüne; dokuma sanayiini el tezgâhlarından enerji ile çalışan tezgâhlara dönüştürerek Fransa'yı
sanayi devrimine yöneltmiştir.

2.2.2. Ölçek Ekonomileri
İktisadi birleşmeler, üretimin büyük çaplı bir piyasa için yapılmasına ve böylece ölçek
ekonomilerinin ortaya çıkmasına yol açarlar. Ölçek ekonomileri içsel ölçek ekonomileri ve dışsal
Ölçek ekonomileri olarak iki grupta ele alınmaktadır. İçsel ölçek ekonomileri; üretim hacmindeki
genişleme sonucunda firma içinden kaynaklanan maliyet düşürücü etkilerdir. Dışsal ölçek
ekonomileri ise, faaliyette bulunulan endüstri dalının genişlemesi sonunda firma dışından
kaynaklanan tasarruflardır.
Ekonomik entegrasyon sonunda ortaya çıkan büyük piyasanın ileri üretim tekniklerinin araştırılması
ve uygulanmasına elverişli olması, piyasada artan rekabet ve büyük piyasada belirsizliğin azalması
sonunda üreticilerin daha uzun dönemi kapsayan yatırım planı yapabilmeleri, içsel ölçek
ekonomilerine yol açar. Gümrük birliğine bağlı olarak beklenen dışsal ekonomiler ise şu şekilde
sıralanabilir;
-Gümrük birliği içinde malların ve üretim faktörlerinin herhangi bir gümrük tarifesine tâbi olmadan
dolaşımı, malların nihai tüketicilere daha düşük fiyattan ulaşmasını sağlayacaktır.
-Bilgi ve teknoloji faktörlerinin ülkeler arasında serbest dolaşımı, gümrük birliği içinde geri kalmış
bölgelerin gelişmesini sağlayacaktır.
-Gümrük birliği sonunda ortaya çıkan büyük piyasa, riski ve belirsizliği azaltarak yatırımları daha
kârlı hale getirecektir.
-Büyük bir piyasa, firmaların optimum üretim ölçeğine ulaşmalarına yardımcı olacaktır.
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2.2.3.Teknolojik İlerleme
Gümrük birlikleri, üye ülkelerin teknolojik ilerleme hızlarını yükseltir. Geniş bir piyasada, büyük
işletmelerin kurulmasına yol açar. Bu ise bir yandan yurt dışından ileri tekniklerin aktarılmasına, öte
yandan da işletmelerin bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine daha büyük fonlar
ayrılmasına olanak verir.

2.2.4.Yatırımları Özendirme
Gümrük birliğinin yatırımları artırması beklenir. Gümrük birliğine giden ekonomilerde yatırımların
artması çeşitli nedenlere bağlıdır; bunlardan ilki, gümrük birliğine bağlı olarak milli gelirde ortaya
çıkan artışın tasarrufları ve yatırımları artırmasıdır. İkincisi, gümrük birliklerinin tarifelerin yeniden
yükseltilmeyeceği konusunda yatırımcılara bir güvence vermesidir. Gümrük tarifelerinin birlik içinde
kaldırılması ve üçüncü ülkelere karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulanması, yatırımların kârlılığını
artıracak, yatırım riskini azaltacaktır. Üçüncü olarak, birlik içine akan yabancı sermaye sayesinde
yatırımlar artacaktır. Bu şekilde yatırımların artması, gümrük birliğine giden ülkelerin üçüncü
ülkelerden gelen yabancı sermayeyi engellememelerine bağlıdır.

2.2.5.Kaynak Hareketliliği
İster gümrük birliği, ister ortak pazar biçiminde olsun, birlik çapında emek ve sermayenin
hareketliliğindeki artış, bölge içinde kaynakların daha iyi kullanılmasına yol açar. Bu da verimliliği
ve refahı yükseltici bir etki yaratır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gümrük birliklerinin yarattığı iki tür etki bulunmaktadır. Bunlardan birincisi statik etkiler, diğeri ise
dinamik etkilerdir. Statik etkiler, teknoloji ve ekonomik yapının sabit kalması varsayımı altında,
üretim faktörlerinin yeniden dağıtımı dolayısıyla ortaya çıkacak etkileri içerir. Bütünleşme hareketi
neticesinde ortak bir geniş piyasaya geçilmesi, kaynak arzını, üretim yönetimini ve teknolojiyi
değiştiren bir dizi sonucu da beraberinde getirir. Neticede ortaya çıkan bu nitelikteki etkiler ise
“dinamik etkiler” olarak adlandırılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1.Gümrük Birliklerinin statik etkileri ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etkilerilerin sonucu
olarak ortaya çıkar. (Doğru/Yanlış) çünkü……
2.Gümrük birliğinin başarılı olabilmesi için birliğe üye olan ülkelerin ekonomik gelişmişlik
açısından benzer yapıda olmaları önem taşır. (Doğru/Yanlış) çünkü……
3.Gümrük birliğinin dinamik etkileri teknolojik gelişimden ayrı düşünülemez. (Doğru/Yanlış)
çünkü…….
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. Türkiye’de gümrük birliğinin yaratmış olabileceği ölçek ekonomisi etkisini araştırınız.
2. Türkiye’de gümrük birliği neticesinde hangi ülkeler ile ticaretimizin arttığını araştırınız?
3. Gümrük birliğinin statik etkilerinin mi yoksa dinamik etkilerinin mi daha ölçülebilir
olduğunu tartışınız.
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3. AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.
3.2.
3.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

45

Giriş
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3.1. Avrupa’da Bütünleşme Fikrinin Doğuşu
Avrupa’nın birleştirilmesine yönelik fikirlerin ortaya çıkışını, Eski Yunan’a ve Roma’ya kadar
götürmek mümkündür. Zira, ‘Avrupa’ sözcüğü ilk kez M.Ö. yedinci yüzyılda Yunanlılar tarafından
kullanılmıştır. Yunanlılar, yaşadıkları bölgednin kuzeyindeki bilmedikleri bölgeye ‘Avrupa’
demişlerdir. Bununla birlikte birleşik bir Avrupa’nın yaratılması kavramının ilk kullanılmaya
başlaması Ortaçağ’a rastlamaktadır. Daha sonraki dönemlerde de Birleşik Avrupa kurulması yönünde
pek çok görüş ileri sürülmüşse de, 19. Yüzyıla gelinceye kadar hepsi düşünce aşamasının ötesine
geçememiştir.
Avrupa’nın dağınık devletlerinin birleştirilmesine yönelik bir Avrupa Birliği’nin oluşturulması
düşüncesi gerçek anlamda 19. Yüzyılda şekillenmiştir. 1819 yılında Prusya’da dahili ticarete ilişkin
engellerin kaldırılması ve 1834 yılında Alman devletleri arasında gümrük birliği kurulması, Avurpa
bütünleşmesi konusunda ileride atılacak adımlara örnek teşkil etmiştir.
Birleşik Avrupa sevdası, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet politikalarında uzun
vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yer
almıştır. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıdır. Fransız yazar Victor
Hugo, 1849 yılında Paris’te yaptığı konuşmasında birleşik Avrupa’ya duyduğu özlemi şu sözlerle
ifade etmiştir: "ABD nasıl yeni bir dünyayı taçlandırdıysa, bir gün gelecek Avrupa Birleşik Devletleri
de eski dünyayı süsleyecektir. İster benimsensin, ister reddedilsin, Birlik fikri, hiç durmadan yakılıp
yıkılan, kasılıp kavrulan bir kıtanın bin yıllık hülyası olarak her zaman varlığını
sürdürmektedir..................... Bir gün gelecek, siz Fransa, siz Rusya, siz İtalya, siz Almanya, bu
kıtanın bütün ulusları, ayırıcı özelleiklerinizi ve parlak bireyselciliğinizi kaybetmeden daha üstün bir
birimin şemsiyesi altında birleşeceksiniz".
Avrupa'da bir Birlik yaratma düşüncesi, bu kıtada devletlerin ortaya çıkmasıyla eş zamanlıdır. Kıta
Avrupası'ndaki ülkelerin kendi aralarındaki savaş sonucunda imzalanan barış antlaşmalarında,
Avrupa'da bir "birlik” veya "federasyon" kurma düşüncesi gündeme gelmiştir. 17'nci yüzyılda
Immanuel Kant, "Avrupa Birleşik Devletleri" fikrini ortaya atmış ve bu fikir zamanla diğer
düşünürler tarafından da benimsenerek geliştirilmiştir. Fakat Avrupa'da birlik yaratma konusundaki
çabalar, 18'nci yüzyılın sonuna doğru sanayii devriminin başlamasıyla artan sanayi üretimine pazar
arayışlarıyla birlikte hız kazanmıştır. Avrupa’da büyüyen üretim için gümrük tarifelerinin indirilmesi
ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla, 1886 yılında Fransa ile İngiltere, bir ticaret antlaşması imzalayarak
bu konudaki ilk adımı atmışlardır. Ancak araya Fransız Devrimi'nin girmesi, antlaşmanın hayata
geçmesine imkan tanımamıştır.
Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne olmuştur. Avrupa’da yüzyıllardır
tekrarlanan kanlı savaşlar özellikle Almanya ve Fransa’yı iki büyük komşu düşman ülke haline
getirmiştir. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaşmışlar ve bu savaşlarda birçok
insan yaşamını kaybetmiştir. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürler, barışın
sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine
varmışlardır. Yüzyıl içinde iki büyük savaş yaşayan Avrupa’nın büyük devletleri 2. Dünya Savaşı’nı
izleyen dönemde kıtada bütünlük sağlamanın kaçınılmaz olduğu görüşünde birleşmiştir. Hareket
noktalarını öncelikli olarak ekonomi ve ekonomik bir bütünleşme modeli oluşturmuştur.
Avrupa’da bir birlik yaratma düşüncesi, ciddi olarak ancak 2. Dünya Savaşı içinde ortaya çıkmıştır.
Çünkü, Avrupa’daki devletler arasındaki çıkar çatışmaları, Avrupa’da çok büyük ölçekli, bir savaşın
47

çıkmasına neden olmuştur. 2. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı yıkımın çok büyük boyutlarda
olması Avrupa’da kalıcı bir barış ortamının sağlanması için ülkeler arasında siyasal ve ekonomik
bütünleşme projelerini arttırmıştır. Zira, ikinci dünya savaşı, Avrupa’da 30 milyondan fazla insanın
hayatını kaybetmesiyle, ülkelerin altyapılarının ortadan kalkmasıyla ve Avrupa ülkelerinin toplam
Gayrı Safi Milli Hasılalarının ortalama % 25 oranında düşmesiyle sonuçlanmıştır.
İkinci dünya savaşı sonrasında Batı Avrupa’nın birleşmesinde önemli kilometre taşlarından biri,
Winston Churchill’in 19 Eylül 1946 tarihli konuşması olmuştur. Churchill, İsviçre’nin Zürih şehrinde
yaptığı konuşmada, bir Avrupa Birleşik Devleti kurulmasını önermiştir. Churchill bu konuşmasında;
“ağır işler gören yüz milyonlarca insana, hayatı yaşanmaya değer yapan basit sevinç ve umutlarını
yeniden kazandırma amacıyla Avrupa Birleşik Devletleri’ni kurma” söylemiyle çağrıda
bulunmuştur.
Avrupa’da birlik yaratma konusunda en önemli girişimlerden biri, savaş sonrasında Fransa Planlama
Teşkilatı Başkanı Jean Monnet'den gelmiştir. Monnet, savaş sonrası Avrupa'da düzenin korunmasının
güvencesinin, Almanya’nın büyümesinin sınırlanmasında değil, Almanya'yı Avrupa içinde "asimile"
etmekte görmüştür. II.Dünya Savaşı Avrupa’nın dünyadaki geleneksel egemenliğini sona erdirirken
ABD ve Sovyetler Birliği’ni ekonomik, siyasi ve askeri bakımdan birbirine zıt kutuplarda yer alan
iki süper güce dönüştürmüştür. Savaş sonrasında Avrupalılar kendilerine ekonomik ve siyasal ağırlık
kazandıracak yeni bir denge ve bütünleşme arayışına yönelmişler ve savaş sonrasının ekonomik
koşulları da buna uygun zemin hazırlamıştır.
Savaş sonrası yıllarda Avrupa’lı ülkeler arasında gerek askeri gerekse ekonomik alanda farklı ittifak
hareketleri olmuştur. Örneğin, 5 Eylül 1944 yılında Benelüx ülkeleri olarak da adlandırılan Belçika,
Hollanda ve Lüksemburg, kendi aralarında bir ekonomik birlik kurulması gerektiğini kabul
etmişlerdir. Yine, İngiltere ve Fransa 9 Mart 1947 tarihinde savunma amaçlı olarak Dunkirk
Anlaşması’nı imzalamışlardır. Bu Anlaşmayı 17 Mart 1948 tarihinde Belçika, Fransa, Lüksemburg,
Hollanda ve İngiltere arasında imzalanan Brüksel Anlaşması izlemiştir. 16 Haziran 1948 tarihinde
Avrupa Ekonomik işbirliği Örgütü (OEEC), 4 Nisan 1949 tarihinde Washington Anlaşması’yla ABD
ve Kanada’nın da katılımıyla merkezi Brüksel’de olmak üzere Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü
(NATO) ve 5 Mayıs 1949 tarihinde Avrupa Konseyi kurulmuştur. Bu ekonomik, askeri ve siyasi
örgütler Avrupa’nın bütünleşmesi yolundaki ilk adımlar olarak değerlendirilebilir.
Avrupa Topluluklarının fiili oluşum süreci 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Planı ile başlar. Schuman
sunduğu deklerasyonda, Avrupa bütünleşmesi için daha önce farklı alanlarda yapılan uygulamaların
istenilen sonuca ulaştırmadığını, bu nedenle öncelikle ekonomik bütünleşme olgusu üzerinde
durulması gerektiğini ifade etmiştir. Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, kendi adı ile anılan
bu planında, Jean Monnet'in Federal Avrupa düşüncesinden esinlenmiştir. Buna göre, Schuman
Planı, Fransa ve Almanya arasında kömür ve çelik kaynaklarının birleştirilmesini, savaş sanayinin
temel girdileri olan bu maddelerinin kullanımının uluslarüstü bir "Yüksek Otorite"nin sorumluluğuna
bırakılmasını içermektedir. Savaş yıkıntıları üzerine kurulan yeni Avrupa’da barış ve istikrarı sürekli
kılmak amacıyla en önemli hedef olarak ulus devletler arasındaki tehlikeli rekabetin ve milliyetçiliğin
aşılmasını sağlayacak yeni bir uluslarüstü siyasi düzenin kurulması öngörülmüştür. Böylece, kömür
ve çeliğin üretimi ve dolaşımında ortak kurallar ve gümrük birliği sağlanmış olacak ve barışın
korunması için elzem olan Avrupa Federasyonunun oluşturulması yönündeki ilk somut temel
atılacaktır.
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3.1.1.Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
Schuman Bildirisinin ilan edilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, 18 Nisan 1951 tarihinde Federal
Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, Fransa’da imzaladıkları “Paris
Antlaşması” ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kurmuşlardır. Böylece AKÇT ile
devletler, tarihte ilk defa, kendi iradeleri ile ulusal egemenliklerinin bir kısmını uluslarüstü bir
kuruma devretmişlerdir. AKÇT’nin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra çelik üretiminde
önemli bir artış sağlanarak, savaş öncesinde yirmi milyon tonu Almana’ya ait olmak üzere otuz
milyon ton Avrupa çelik üretimi, AKÇT üyesi ülkeler dahilinde yetmiş üç milyon tona ulaşmıştır.
Sonuçta AKÇT, ekonomik açıdan kısa sürede büyük bir başarı elde etmiştir.
2. Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış, milyonlarca vatandaşını kaybetmiş, ekonomik ve siyasi yıkım
yaşayan Avrupa’da entegrasyonun başta savaş sanayi olmak üzere o dönemdeki endüstriyel gelişim
için büyük önem taşıyan bu iki sektörde başlaması tesadüf değildir. Nitekim kömür ve çelik
sektöründe başlayan bu ekonomik entegrasyon Avrupa’da sürekli barışın sağlanmasının ilk adımı
olmuş ve bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli böylece atılmıştır. Söz konusu Topluluğun Yüksek
Otoritesi'nin ilk başkanı, Schuman Planı'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet olmuştur.
Avrupa bütünleşmesinde Schuman Planı oldukça önemli bir yer tutar. İlerleyen yıllarda, bu
bildirgenin okunduğu 9 Mayıs gününün her yıl “Avrupa Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir.
AKÇT, imzalanan Paris Anlaşması’nm 1952 yılında yürürlüğe girmesiyle oluşturulmuş ilk Avrupa
Topluluğu’dur. AKÇT’yi kuran anlaşmanın 2. maddesine göre, Topluluğun kuruluş amacı; üye
ülkelerin genel ekonomik durumları ile uyum içinde ve ortak bir pazarın kurulması ile üye ülkelerde,
ekonomik genişlemeye, istihdam ve yaşam standardının yükselmesine katkıda bulunmaktır.
Topluluk, istihdamın sürekliliğini koruyarak ve üye ülkelerin ekonomilerinde önemli ve sürekli
bozulmalara meydan vermekten kaçınarak, üretimin mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesinde
en rasyonel dağılımını oluşturacak şartları aşamalı olarak gerçekleştirmekle yükümlü kılınmıştır.
AKÇT’yi kuran Paris Anlaşması’nda temel olarak, kömür ve çelik gibi politik açıdan stratejik önemi
olan ekonominin iki temel maddesi ele alınarak, bunların altı üye ülke arasında serbestçe değişimi
amaçlanmıştır. Bu çerçeveden bakıldığında, AKÇT çatısı altında Avrupa bütünleşmesini yaratan
düşüncenin temeli sadece ekonomik kaynaklı değil aynı zamanda politik kaynaklıdır. Birliğe katılan
ülkelerin yüzyıllar boyu süren rekabetini ortadan kaldırmak için temel çıkarlarını birleştirmeleri ve
ekonomik bir bütünleşme oluşturmaları bölünmüş olan Avrupa halkları arasında bir kaynaşmayı da
beraberinde getirmiştir.
Kömür ve çelik ile başlayan işbirliğinin boyutu, 1957 yılında aynı üyeler tarafından kurulan iki ayrı
Toplulukla genişletilmiştir. Söz konusu Topluluklar, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu’dur.

3.1.2.Avrupa Ekonomik Topluluğu
AKÇT’nin kurulması, üye ülkelerin ekonomik gelişmelerine olumlu etkiler yapmakla birlikte Avrupa
bütünleşmesi projesi ekonomik işbirliği projeleri ile sınırlı olmayan çok yönlü bir proje idi. Bu
nedenle AKÇT’nin başarısı, askeri ve siyasal alanlarda da bütünleşme yolundaki çabaları artırmıştır.
Askeri alanda yapılan ilk girişim, bir Avrupa Savunma Topluluğu’nun kurulması yönünde olmuştur.
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Bir diğer ifade ile, AKÇT’nin kurulmasının ardından, Avrupa'da bütünleşme çabaları devam etmiştir.
Bu çerçevede Avrupa Savunma Topluluğu’nun oluşturulmasına yönelik girişimlerde bulunulmuş
ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Söz konusu başarısızlık bir anlamda altı üye ülkenin devlet
adamlarının AKÇT modeline daha sıkı sarılmalarına neden olmuştur. Bir taraftan NATO’nun
kurulması, diğer taraftan Avrupa bütünleşmesinin önce ekonomik alanda gerçekleşmesinin daha
gerçekçi olacağı düşüncesi, çabaları ekonomik alanda yoğunlaştırmıştır. Bu çerçevede, 1955 yılında
İtalya'nın Messina kentinde bir araya gelen AKÇT üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, yapılan
görüşmeler sonucunda, ekonominin tüm sektörlerini kapsayacak bir anlaşmanın taslağını hazırlamak
üzere, Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henri Spaak başkanlığında bir komite oluşturulmasına karar
vermişlerdir.
Temmuz 1955 ve Mart 1956 tarihleri arasında Brüksel’de toplanan Spaak Komitesi, ülkelerin tarım,
bölgesel gelişim ve sanayi ürünleri için Ortak Pazar gibi alanlarda birbirlerine ödün vererek
anlaşmaya varmalarını sağlayacak bir rapor hazırlamıştır. 21 Haziran 1956 tarihinde çalışmalarını
tamamlayan Komite ortaya iki yeni örgüt taslağı çıkarmıştır. Hazırlanan bu taslaklar daha sonra, 25
Mart 1957 tarihinde, İtalya'nın başkenti Roma’da üye devletler tarafından imzalanmıştır. Böylece
Roma Antlaşmalarıyla, AKÇT yanında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu (AAET) kurulmuştur. AKÇT üyesi altı ülke, bu kuruluşlar için de "kurucu üye"
sıfatı taşımaktadırlar.
Böylece altı üye devlet tarihi bir kararla, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına
dayanan bir ekonomik topluluğun temellerini atmışlardır. Bu çerçevede, kömür ve çeliğin yanısıra
diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla ilk olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu
(AET) kurulmuş ve 1 Ocak 1958’den itibaren yürürlüğe girmiştir.
AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın
kurulması ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesi olmuştur.
AKÇT’de üye ülkeler uluslarüstü bir oluşuma sadece kömür ve çelik alanında haklarına devrederken
AET, çok daha geniş bir alanı içeren bütünleşme fikrini ifade etmektedir. AET Anlaşması ile üye
ülkeler arasında ortak bir pazarın kurulması, gümrük birliğinin oluşturulması ve ortak politikaların
geliştirilmesi konuları yeni bütünleşme oluşumunun temel çıkış noktaları olarak belirlenmiştir.
AET'nin nihai hederi Roma Antlaşmasının 2. maddesinde şöyle özetlenmiştir: "Topluluğun görevi
ortak pazarın kurulması ve üye ülkelerin ekonomi politikalarının giderek yaklaştırılması suretiyle
Topluluğun bütünü içinde ekonomik etkinliklerin uyumlu olarak gelişmesini, sürekli ve dengeli bir
yayılmayı, artan bir istikrarı, yaşam düzeyinin hızla yükseltilmesini ve birleştirdiği devletler arasında
daha sıkı ilişkileri gerçekleştirmektir."
Roma Antlaşmasında ifade edilen üye devletler arasında bir ortak pazar kurularak, ekonomi
politikalarının zaman içinde birbirlerine yaklaştırılması yoluyla pazar içinde ekonomik etkinliklerin
uyumlu geliştirilmesi, istikrarlı büyüme ile yaşam düzeyinin yükseltilmesi, topluluğun ekonomik
amaçlarıdır. Üye ülkelerin daha sıkı ilişki kurmalarının sağlanması amacı ise siyasi amaçtır. Bu
amaçlara ulaşmada kullanılacak araçlar ise ortak pazarın kurulması ve üye ülkelerin ekonomi
politikalarının giderek yaklaştırılmasıdır.
Roma Anlaşması ile altı çekirdek ülke zamanla aralarındaki gümrükleri kaldırmayı, üçüncü ülkelere
karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulamayı, Topluluk içinde malların, insanların, hizmetlerin ve
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sermayenin serbestçe dolaşabilmesini amaçlamışlardır. Üye ülkeler sözü edilen amaçlarını
gerçekleştirebilmek için yapılması gereken faaliyetleri şu şekilde belirlemişlerdir (Roma Anlaşması
Madde 3):

etkili diğer tüm önlemlerin ortadan kaldırılması,
nin ve ortak bir ticaret politikasının oluşturulması,

ortadan kaldırılması,

rtak bir politikanın oluşturulması,

giderilmesine olanak sağlayacak düzenlemelerin uygulanması,

yaklaştırılması,

bulunmak amacıyla bir Avrupa Sosyal Fonu’nun (ASF) kurulması,
rupa
Yatırım Bankası’nın kurulması,

ülke ve topraklar ile bir ortaklık kurulması.
AKÇT üyelerinin dışındaki diğer Avrupa ülkelerinin katılımına da açık olan AET, kuruluşunda olası
bir genişlemenin nasıl düzenleneceğini karara bağlamamıştır. Ancak 1959 yılında bu konu
tartışmaların merkezinde yer almıştır. Türkiye ve Yunanistan’ın başvuruları ve sonrasında
İngiltere’nin üyelik başvurusu, genişlemeyle bağlantılı sorunların daha sık gündeme gelmesine neden
olmuştur.

3.1.3. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Roma Anlaşması ile hayata geçirilen bir diğer kurum da Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu’dur. AAET'nin temel hedefi, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli
biçimde kullanılmasını sağlamak olarak belirlenmiş ve Anlaşma'nın ilgili maddesinde, “nükleer
endüstrinin süratle kurulması ve gelişmesi için gerekli şartların gerçekleştirilmesi yoluyla üye
ülkelerin hayat standartlarının yükseltilmesi ve diğer ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi” ifadelerine
yer verilmiştir.
8 Nisan 1965 tarihinde üye devletler Füzyon Anlaşması (Birleşme Anlaşması) imzalamışlar ve
imzalanan bu anlaşma ile 1 Temmuz 1967 tarihinden itibaren AKÇT, AET ve AAET’nin yürütme
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organları birleştirilmiştir. Her toplulukta ayrı ayrı bulunan Konsey ve Komisyon sayısı bire indirilmiş
ve bunların her üç topluluk için de hizmet vermesi kabul edilmiştir. Bu tarihten itibaren AKÇT, AET
ve AAET için tek bir Konsey, Komisyon ve Parlamento oluşturulmuş, bütçeleri birleştirilmiş ve artık
örgüt için ‘Avrupa Toplulukları’ terimi kullanılmaya başlanmıştır. Füzyon Anlaşması, kurucu
antlaşmalarda önemli değişiklikler yaratan ilk anlaşma olma özelliğini taşımaktadır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa bütünleşmesinin temelini 18 Nisan 1951 tarihinde Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda,
Belçika ve Lüksemburg tarafından imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu oluşturmaktadır.
Bütünleşmenin temelinde yatan temel dinamik, Avrupa ülkeleri arasında uzunca bir süre devam eden
savaşlardır. Özellikle Almanya ve Fransa arasında yoğun bir biçimde yaşanan kanlı savaşlar, bu
alandaki iki temel malzeme olan kömür ve çeliğin üretim ve kontrolünün uluslar üstü bir kuruluşa
devredilmesi düşüncesiyle çözüme kavuşturulmuştur.

55

Bölüm Soruları
1. Avrupa bütünleşmesinin tarihçesi 1900’lerin başına uzanır. (Doğru/Yanlış) çünkü……
2. Gümrük birliklerinin teorik temeli Jacob Viner tarafından ortaya konulmuştur.
(Doğru/Yanlış) çünkü……
3. Avrupa Ekonomik Topluluğu malların, hizmetlerin, emek ve sermayenin serbest dolaşımını
öngörmüştür. (Doğru/Yanlış) çünkü…….
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. Avrupa bütünleşme sürecinde Almanya ve Fransa’nın fonksiyonlarını araştırınız.
2. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun hedeflerini tartışınız.
3. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun neden ekonomik anlamda pozitif bir etki yarattığını
araştırınız.
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4. AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNDE DERİNLEŞME SÜRECİ

57

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

59

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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4.1.Gümrük Birliği
Gümrük Birliği, Avrupa bütünleşmesinin temel unsurunu oluşturmaktadır. Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nu kuran Roma Anlaşması’nda gümrük birliği tanımlanmamış ancak 9. maddede gümrük
birliğinin uygulama alanına yer verilmiştir. Buna göre, üye ülkeler arasında gümrük tarifeleri ve
kotalarının ve eş etkili bütün engellemelerin kaldırılarak bölge içi ticaretin serbestleştirilmesi, yani
malların serbest dolaşımı ve dışarıya dönük ortak bir gümrük tarifesinin uygulanması esas
alınmaktadır. Malların serbest dolaşımı kuralı, üye devlet menşeli malların yanında, üçüncü
ülkelerden Topluluğa giren ve ithal işlemleri üye devletlerden herhangi birinde tamamlanmış mallara
da uygulanacaktır.
Roma Anlaşmasında ortak pazarın 1969 yılı sonuna kadar aşamalı olarak tamamlanması için 12 yıllık
bir takvim öngörülmüştür. Gümrük birliği açısından bakıldığında hedefe, planlanandan yaklaşık bir
yıl önce, 1 Temmuz 1968 yılında ulaşıldı. Bu tarihte üye ülkeler arasındaki ticarette gümrük vergileri
ve miktar kısıtlamaları tamamen kaldırılmış, üçüncü ülkelerle yapılan ticarette uygulanacak ortak
gümrük tarifesi kabul edilerek gümrük birliği sağlanmıştır.
Gümrük Birliği'nin amacına ulaşması için, topluluk içinde ticareti engelleyen bütün vergi, tarife ve
kotaların yanında, bunlara "eşdeğer etkili önlemler" ve "görünmez engeller" olarak nitelenen
kısıtlamaların da kaldırılması gerekmektedir. Roma Antlaşması’nın da çeşitli maddelerinde bu
konuya özel olarak değinilmiştir. Görünmez engeller olarak nitelendirilen kısıtlamalar, (sağlığın,
çevrenin, tüketicinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması vb.) görünüşte hukuka uygun olarak
üye devletler tarafından bazı amaçların gerçekleştirilmesi için konulmaktadır. Ancak bu sınırlamalar,
yöneldikleri amacın gerçekleştirilmesinden çok, ticareti kısıtlayıcı nitelik taşıyabilmektedirler.
Topluluk içinde gümrük vergileri hızla kaldırılmış olsa da,"görünmez engeller"in kaldırılması o kadar
kolay olmamıştır. Bu engellerin kaldırılması ulusal mevzuatların uyumlaştırılmasına bağlı olduğu
için, tarifeler açısından gümrük birliği 1968 yılında kurulsa da, söz konusu engeller uzunca bir süre
varlığını devam ettirmiştir.

4.2. İç Pazarın Tamamlanma Süreci: Avrupa Tek Pazarı
Üye ülkeler arasında oluşturulacak iktisadi birleşmenin türü, Roma Anlaşması’nın ikinci maddesinde
belirtilmiştir. Buna göre, üye ülkeler arasındaki iktisadi birleşmenin “ortak pazar” şeklinde olması ve
ülkelerin ekonomi politikalarının giderek birbirine yakınlaştırılması öngörülmüştür. Bununla birlikte,
üye ülkelerin ekonomi politikalarının birbirine yakınlaştırılması için Anlaşma’da herhangi bir tarih
belirtilmemiştir. Ancak 1970’li yıllardaki gelişmeler, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun, hızla
ekonomik ve mali politikalarının birbirine yakınlaştırıldığı büyük bir iç pazar (tek pazar) olarak
bütünleşmesini zorunlu kılmıştır. İç pazarın hukuki temeli, Tek Avrupa Senedi’ dir.
Avrupa Topluluğu tek bir Pazar oluşturma yönünde 1958 yılında başlattığı ilk önemli aşamayı, 1
Temmuz 1968 yılında tamamlamıştır. Bu çerçevede, yukarıda da belirttiğimiz gibi, üye ülkeler
arasındaki ticarette gümrük vergileri ve miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını öngören gümrük birliği
yürürlüğe girmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, bazı gümrük formaliteleri sürmesine rağmen Topluluk
içi ticaret hızla artmıştır. Gümrük birliğinden sonra, dünya ekonomisindeki olumlu gelişmelerin de
etkisiyle Avrupa Topluluğu üyeleri arasındaki bütünleşme süreci hızlanmış ve 1969 yılında
ekonomik ve parasal birlik yönünde harekete geçme kararı alınmıştır. Dünya ekonomisindeki olumlu
gelişmelerin 1973 yılındaki ilk petrol krizi sebebiyle tersine dönmesi ve Avrupa Topluluğu’nun
İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılımıyla yarattığı genişleme sorunlarıyla karşı karşıya kalması
63

sonucunda, bütünleşme süreci duraklama dönemine girmiş, ekonomik ve parasal birlik yönündeki
ilerleme imkansızlaşmıştır. Üye ülkeler, karşılaştıkları ekonomik sorunların etkisiyle, geniş bir iç
pazara sahip olmanın getireceği uzun dönemli kazançları göz ardı ederek, bağımsız korumacı
politikalara yönelmişler ve kendi aralarındaki ticareti çok sayıda tarife dışı engel ile kısıtlamışlardır.
1980’li yılların başlarında, iç bütünleşmenin henüz tamamlanmamış olması sonucunda, Topluluk
üyesi ülkelerin sanayicileri açısından, farklı milli bürokratik gereklerin daha yüksek idari giderlere
yol açtığı, sınırlardaki formalitelerin zaman kaybına ve daha yüksek taşıma giderlerine sebep olduğu,
farklı milli standartların geçerli olması ve küçük ölçekli piyasalar için üretim yapılmasının
maliyetlerinin daha yüksek olması sonucunu doğurduğu, birbirinden ayrı ve kopuk araştırma ve
geliştirme hizmetlerinin de maliyetlerde çifte artışlara yol açtığı görülmüştür. Bütün bu sebeplerden
dolayı, Topluluk sanayisinin Japon ve ABD sanayileri ile rekabet edecek seviyeye ulaşamadığı, kalite
ve miktar bakımından yetersiz seviyede üretim yapmak zorunda kalındığı görüşü ağırlık kazanmıştır.

4.3.İç Pazar ve Beyaz Kitap
İç pazarın hızla oluşturulması gereği ilk kez 1983 Stuttgart Zirve’sinde gündeme gelmiş ve Avrupa
Topluluğu Konseyi, Komisyon’ndan iç pazarın 1992 yılına kadar gerçekleştirilmesi için somut
önerilerde bulunmasını istemiştir. Bunun üzerine hazırlanan ve "Beyaz Kitap” olarak da anılan
Rapor, 1985 yılının Haziran ayında Milano’da toplanan Bakanlar Konseyi’nin gündeminde
incelenerek kabul edilmiştir.
Beyaz Kitap, Avrupa’nın içinde bulunduğu karmaşadan çıkmak için ihtiyaç duyduğu kapsamlı bir
programdır. Burada Komisyon ‘Ortak Pazar’ yerine ‘İç Pazar’ deyimini kullanmıştır. Çünkü ortak
pazar kavramı, bir tek pazarı yansıtmaktan aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı uzaktır:
bir etken
olması,

metlerin, özellikle fmansal hizmetlerin Topluluk içinde özgürce dolaşımında ve belli
faaliyetler için müessese-kurum kurma özgürlüğünde görülen sınırlamalar,

farklılıklar, "Varış Yerinde Vergilendirme" prensibi ve malın geldiği yerin gümrük kapılarında tespit
edilmesinin sınırlarda yol açtığı yığılmalar,

cılık lisansı uygulaması ve araçların ulusal standartlara uygunluğu.
İşleyen bir iç pazar için üye ülke mevzuatlarında yer alan farklılıkların giderilmesi ve mal faktör
akışkanlığına engel teşkil eden düzenlemelerin kaldırılması gerekmektedir. Beyaz Kitap, iç pazarın
işlemesine engel olan tüm fiziki, teknik ve mali engelleri tanımlamakta ve bunların yok edilmesini
düzenleyen 300 civarında (daha sonra 279'a düşürüldü) yasa önerisi getirmektedir. Bunun için 1992
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yılına kadar süre konulmuş, bu yılın sonunda iç pazarın tamamlanacağı açıklanmıştır. Beyaz Kitap’ta
öngörülen iç Pazar 1 Ocak 1993 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
İç pazarın oluşumunda “Beyaz Kitap” kadar önem taşıyan bir diğer belge de “Tek Avrupa
Senedi’dir”.

4.4. İç Pazar ve Tek Avrupa Senedi
Beyaz Kitabın sonrasında, 1986 yılında kabul edilen ve 1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe giren
Tek Avrupa Senedi ile 1992 yılı sonu hedefi kesinleştirilmiştir. Tek pazar burada, “Bu Antlaşma’nın
hükümleri doğrultusunda malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının
sağlandığı iç sınırların olmadığı bir alan” olarak tanımlanmıştır. Tek Avrupa Senedi, 1992 yılında
yürürlüğe giren tek pazarın hukuksal temelini oluşturmaktadır.
Tek Avrupa Senedi, tamamiyle serbest ve sosyal bir pazar yaratmak için karar alan organların
yapısının güçlendirilmesini ve daha kolay karar alarak işlevsel duruma gelmelerini
öngörmektedir.Tek Avrupa Senedi'nin temelinde yatan düşünce, bir türlü gerçekleştirilemeyen
malların, sermayenin, kişilerin ve hizmetlerin serbestçe dolaşabildiği Ortak Pazar'ın
gerçekleştirilmesinin önündeki engelleri kaldırmaktır.
Topluluğu kuran Roma Antlaşması, çeşitli açılardan zamanla erozyona uğramış, genişleyen
Topluluğun sağlıklı işleyişini engellemeye başlamıştı. Roma Antlaşması, Tek Avrupa Senedi’nde
düzenlenen maddelerle Topluluğun ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir. Tek Senet, 1 Temmuz 1987
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tek Senette yer alan düzenlemelerle Roma Antlaşmasında yapılan
değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:
-Avrupa Parlamentosu'nun yetkileri artırılmıştır.
-Oy birliği ilkesinin zorunlu olduğu bazı Konsey kararlarında nitelikli çoğunluk ilkesi
benimsenmiştir.
-Tek Pazar'ın oluşturulabilmesi için Roma Antlaşması’na bazı maddeler eklenmiştir.
Tek Senet Parlamento’nun Konsey üzerindeki yetkilerini artırmıştır. Buna göre, Konsey bazı
konularda Parlamento ile İşbirliği içinde bulunacak, bazı konularda ise Parlamento’nun onayını
alacaktır.Parlamento'nun işbirliği içinde bulunması gereken konulardan biri, işçilerin serbest
dolaşımının sağlanmasıdır. Parlamento’nun onayını gerektiren konu ise, tam üyelik başvurusudur.
Buna göre, tam üyeliğe başvuran devletlerin kabulü için Konsey kararından önce, Parlamento mutlak
çoğunluk ile üyeliği onaylamalıdır.
Avrupa Topluluğunun karar organı Konsey’dir. Tek Senetten önce, Konsey kararlan genellikle basit
çoğunluk ya da oy birliği ile alınmakta idi. Tek Senet çerçevesinde, Konsey’deki oy birliği ile karar
alma ilkesi gözden geçirilmiştir, zira Topluluk genişledikçe oybirliği ile karar almak güçleşmiş, daha
geniş bir alanda nitelikli çoğunluk ilkesine duyulan ihtiyaç giderek artmıştır.
Nitelikli çoğunluk ilkesi, üye ülkelere ekonomik ve politik ağırlıklarına göre tahsis edilen oyları ifade
etmektedir. Nitelikli çoğunluk, bazı istisnalar dışında oybirliği ilkesinin yerini almıştır. İç pazarı
ilgilendiren alanlarda (ortak gümrük tarifesi, sermayenin serbest dolaşımı, deniz ve hava taşımacılığı,
ekonomik ve sosyal politikalar, araştırma ve teknoloji geliştirme vb.) politika kararları oy birliği
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yerine artık "nitelikli oy çokluğu” koşuluna bağlanmıştır. Avrupa Tek Senedi sonrası "oy birliği" ile
karar alma kuralının hala geçerli olduğu alanlar, ortak dış politika ve antlaşmaların revizyonu, mali
konular ve çevrenin ve tüketicinin korunması, genişleme ve ortaklık antlaşmaları gibi alanlarla sınırlı
tutulmuştur.
Tek Senet ile getirilen düzenlemelerden biri de tek pazarın oluşturulması için Roma Anlaşması’na
bazı maddelerin eklenmesidir. Tek Senedin 13, 14 ve 15. maddeleri, Tek Pazar’ın tanımının yapıldığı
ve bu pazarın kuruluşu ile ilgili prensiplerin düzenlendiği maddelerdir. Bunlar sırasıyla şöyledir: Tek
Senedin 13. maddesinde, Topluluğun amacının, 31 Aralık 1992 tarihinde sona erecek dönem içinde
Tek Pazar’ın aşamalı olarak kuruluşunu sağlamak olduğu ifade edilmiş ve Tek Pazar’ın "mal ve
hizmetlerin, insan gücü ve sermayenin serbest dolaşıma kavuşturulduğu, iç sınırlardan arındırılmış
bir alan" olduğu şeklinde bir de tanımı yapılmıştır.Tek Senedin 14 ve 15. maddelerinde
Komisyon’dan belirli tarihlerden önce, bu tarihlere kadar olan gelişmeler hakkında Konsey’e rapor
sunması istenmiştir.
Tek Avrupa Senedi’nin özelliği, tek pazarın başlatılmış olmasının yanısıra, kurucu Antlaşmaların ilk
revizyonunun da bu belge ile yapılmış olmasıdır. Tek Senet ile birlikte, Tek Pazarın
gerçekleştirilmesi için gerekli hukuki ve siyasi dayanak oluşturulmuş, Tek Pazar’ın tamamlanması
hedefi güçlendirilmiş ve Beyaz Kitapta yer alan programın kapsamı genişletilmiştir. Topluluk 1993
yılı başı itibariyle tek pazarı büyük ölçüde kurmuş bulunmaktadır. Tek pazarın nihai amacı, fiziki,
teknik ve mali engellerin aşamalı olarak kaldırılması suretiyle ekonomide daha fazla büyüme imkanı,
yeni istihdam olanakları, ölçek ekonomileri, yüksek verimlilik ve karlılık, sağlıklı rekabet, iş ve
meslek hareketliliği, istikrarlı fiyat ve tüketici tercihine ulaşılmasıdır.
Tek Senette elde edilen başarı sonrasında, dünya politik gündemini belirleyen uluslararası gelişmeler,
Avrupa’nın geleceğine yönelik tercihlerin şekillenmesinde etkili olmuştur. Berlin duvarının yıkılması
ve iki Almanya'nın birleşmesi, Sovyetler Birliğinin dağılması ve eski demir perde ülkelerinde
liberalizasyon hareketleri sonucunda, Avrupa'da ekonomik ve parasal birlik ve siyasi entegrasyon
çalışmaları hız kazanmıştır.
Avrupa Toplulukları, 1991 yılında Hollanda'nın Maastricht şehrinde yapılan Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi ile iç bütünleşme yolunda tarihi bir dönüm noktasından geçmişlerdir. "Ekonomik
ve Parasal Birlik" ile "Siyasi Birlik" alanında düzenlenen iki Hükümetlerarası Konferans yoluyla
Roma Anlaşmasında değişiklikler yapılması ve 1992 yılı sonunda Tek Pazara daha bütünleşmiş bir
şekilde ulaşılması amaçlanmıştır. Uluslararası alanda seslerini daha çok duyurmak arzusundaki
Topluluk ülkeleri, Ekonomik ve Parasal Birliğin yanısıra Siyasi Birlik hedefleri doğrultusunda ortak
bir dış güvenlik politikası oluşturmaya yönelmiştir. 15 Aralık 1990 tarihinde çalışmalarına başlayan
bu iki Hükümetlerarası Konferans, Maastricht Zirve’sinde' kurulan yeni Avrupa Birliği'nin
temellerini atmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa bütünleşmesi gümrük birliği temeline dayalı bir bütünleşme türüdür. Ancak üye ülkeler nihai
hedef olarak ortak Pazar oluşturmayı öngörmüşlerdir. Roma Anlaşmasında ortak pazarın 1969 yılı
sonuna kadar aşamalı olarak tamamlanması için 12 yıllık bir takvim öngörülmüştür. Gümrük birliği
hedefine, planlanandan yaklaşık bir yıl önce, 1 Temmuz 1968 yılında ulaşılmıştır. Bu tarihte üye
ülkeler arasındaki ticarette gümrük vergileri ve miktar kısıtlamaları tamamen kaldırılmış, üçüncü
ülkelerle yapılan ticarette uygulanacak ortak gümrük tarifesi kabul edilerek gümrük birliği
sağlanmıştır. Ancak özellikle 1970’li yıllardaki bazı gelişmeler bütünleşme sürecini duraklatmış ve
yeni bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. 1970’li yıllar, Avrupa bütünleşmesinde durgunluğun yaşandığı yıllar olmuştur.
(Doğru/Yanlış) çünkü……
2. Tek Senet, Beyaz Kitaptan esinlenilerek hazırlanan bir öneriler raporudur. (Doğru/Yanlış)
çünkü……
3. Tek Avrupa Senedi, Avrupa bütünleşme hareketinde büyük bir önem taşır. (Doğru/Yanlış)
çünkü…….
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. Petrol şokunun, Avrupa bütünleşme süreci üzerindeki etkilerini araştırınız.
2. ABD ve Rusya’nın ekonomik anlamda hızlı yükselişlerinin, Avrupa bütünleşme süreci
üzerindeki etkilerini tartışınız?
3. Gümrük birliği sonrasında, Topluluk içi ticaretteki gelişmeyi nedenleri ve boyutu
çerçevesinde araştırınız.
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5. AVRUPA TOPLULUKLARINDAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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5.1.Maastricht Anlaşması
Tek Senette elde edilen başarı sonrasında, dünya politik gündemini belirleyen uluslararası gelişmeler,
Avrupa’nın geleceğine yönelik tercihlerin şekillenmesinde etkili olmuştur. Berlin duvarının yıkılması
ve iki Almanya'nın birleşmesi, Sovyetler Birliğinin dağılması ve eski demir perde ülkelerinde
liberalizasyon hareketleri sonucunda, Avrupa'da ekonomik ve parasal birlik ve siyasi entegrasyon
çalışmaları hız kazanmıştır.
Avrupa Toplulukları, 1991 yılında Hollanda'nın Maastricht şehrinde yapılan Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi ile iç bütünleşme yolunda tarihi bir dönüm noktasından geçmişlerdir. "Ekonomik
ve Parasal Birlik" ile "Siyasi Birlik" alanında düzenlenen iki Hükümetlerarası Konferans yoluyla
Roma Anlaşmasında değişiklikler yapılması ve 1992 yılı sonunda Tek Pazara daha bütünleşmiş bir
şekilde ulaşılması amaçlanmıştır. Uluslararası alanda seslerini daha çok duyurmak arzusundaki
Topluluk ülkeleri, Ekonomik ve Parasal Birliğin yanısıra Siyasi Birlik hedefleri doğrultusunda ortak
bir dış güvenlik politikası oluşturmaya yönelmiştir. 15 Aralık 1990 tarihinde çalışmalarına başlayan
bu iki Hükümetlerarası Konferans, Maastricht Zirve’sinde kurulan yeni Avrupa Birliği'nin
temellerini atmıştır.
Maastricht Zirvesi 9-10 Aralık 1991 tarihinde Hollanda'nın aynı isimli şehrinde yapılmıştır. Burada
alınan kararlar, Avrupa Birliği Anlaşması (Maastricht Anlaşması) ismi altında 7 Şubat 1992 tarihinde
imzalanmıştır. 53 Maddeden oluşan Anlaşmanın yürürlüğe girişi 1 Kasım 1993’tür.
Maastricht Anlaşması ile o zamana kadarki ekonomik amaçlı işbirliğine, bu amaç dışında iki yeni
alan ilave edilmiş ve üç sütundan oluşan Avrupa Birliği kurulmuştur. Bu çerçevede, söz konusu
Anlaşma ile Avrupa’da kurumsal yapı önemli ölçüde değiştirilmiştir. 1952 Paris ve 1958 Roma
Anlaşmaları ile 1987 Tek Avrupa Senedi’ne dayanan kurumsal yapı, Avrupa Topluluğu olarak
adlandırılmıştır. Maastricht Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Avrupa Topluluğu, yeni oluşturulan
Avrupa Birliği’nin üç temel ayağından birisi olmuştur. İkinci temel ayak 1987’de Tek Avrupa Senedi
ile kurumsal bir yapıya kavuşan Avrupa Siyasal İşbirliğinin daha geliştirilmiş bir şekli olan Ortak
Dışişleri ve Güvenlik Politikasıdır. Üçüncü temel ayak ise Adalet ve İçişleri Alanlarında İşbirliği'dir.
Avrupa Topluluğu’nun aksine, Avrupa Birliği’nin bir hukuki kimliği yoktur. Dolayısıyla AB,
uluslararası ilişkilerde herhangi bir bağlayıcı taahhütte bulunamaz. Anlaşma imzalama yetkisi,
AB'nin bir parçası olan Avrupa Topluluğu tarafından, kendi alanına giren konularda kullanılabilir.
Yine Avrupa Topluluğu’nun aksine AB'nin kendine ait bir bütçesi de yoktur.
Maastricht Anlaşması bir çok düzenlemeyi içermekle birlikte özellikle “Ekonomik ve Parasal Birlik”,
“Avrupa Vatandaşlığı” ve “Ortak Güvenlik ve Dış Politika” alanlarında önemli yenilikler getirmiştir.
Aşağıda Anlaşma ile getirilen hükümler şu şekilde özetlenebilir:

5.1.1.Ekonomik ve Parasal Birlik
Ekonomik ve Parasal Birlik kurma çalışmaları aslında 1980’li yıllara uzanmaktadır. 1985 yılında Tek
Pazar gerçekleştirmeyi hedefleyen Topluluk, Tek Pazar ile Avrupa Para Sistemini birlikte ele
almıştır. Beyaz Kitap, Ekonomik ve Parasal Birlik, ulusal ekonomilerin bütünleştirilmesinin temel
şartıdır hükmünü getirmiştir. 1988 yılında gerçekleştirilen Hannover Zirvesi’nde, parasal birliğe
geçiş ile ilgili bir rapor oluşturulması için, o dönemki Komisyon Başkanı Delors başkanlığında bir
komite oluşturulmuş ve Haziran 1989 Madrid Zirvesi’nde Komite raporunu sunmuştur. Bu raporda
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parasal birliğin üç aşamada gerçekleştirilmesi benimsenmiştir. Delors raporu ile benimsenen, parasal
birliğe geçiş ile ilgili üç aşamalı süreç, Maastricht Antlaşması ile resmi hale getirilmiş ve 1999 yılında
Avrupa Merkez Bankası ile tek paranın oluşturulmasını öngören kesin bir takvim düzenlenmiştir.
Ekonomik Birlik daha çok ekonominin reel yönü ile ilgili bütünleşme hedefleri öngörmektedir.
Bunlar;

eşgüdüm sağlamaktır.
Parasal Birliğin sağlanması için ise üç şart gereklidir. Bunlar;

Paraların değerindeki dalgalanma marjlarının kaldırılması ve kurların geri dönülemez biçimde
sabitleştirilmesidir.
Genel olarak ifade edilecek olursa, Ekonomik ve Parasal Birliğin amacı, AT ülkelerinin ekonomik
standartlarını birbirlerine yaklaştırmak ve Topluluk bünyesinde sağlıklı gelişmeyi destekleyecek
kalıcı bir fiyat istikrarı sağlamaktır.
a-) Ekonomik ve Parasal Birliğin Aşamaları:
Ekonomik ve Parasal Birliğe üç aşamada ulaşılacaktır.
Birinci Aşama: 1 Temmuz 1990 tarihinde başlayan ve 31 Aralık 1993 tarihinde sona eren bu ilk
aşamada yerine getirilmesi öngörülen en önemli husus, Birlik içinde sermayenin serbest dolaşımını
engelleyen bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasıdır. Bu aşamada ülkeler arası sermaye
hareketlerinde tam liberalizasyon sağlanmış, bankacılık ve diğer mali piyasaların entegrasyonu
hızlanmıştır. Bu aşama boyunca üye ülke paraları arasında sabit kurların belirlenmesini mümkün hale
getirmek ve tek para birimi oluşturmak için, üye ülkeler ekonomik performanslarının
yakınlaştırılmasını sağlamak üzere uyum programları hazırlamışlardır. İkinci aşamaya geçiş tarihi
olan 1 Ocak 1994 tarihine kadar her üye devlet;
-Kendi aralarında ve üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasında sermaye hareketlerine ilişkin tüm
kısıtlamaları kaldıracak,
-Fiyat istikrarını sağlayacak,
-Kamu maliyesini sağlamlaştıracak,
-Merkez Bankalarını bağımsızlaştıracaklardır.
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İkinci Aşama: 1 Ocak 1994’te ikinci aşamaya geçilmiş ve bu aşamada tek paraya geçiş sürecine uyum
amaçlanmıştır. Bu aşamaya ilişkin en önemli kurumsal düzenleme ise Avrupa Para Enstitüsü'nün
kurulmasıdır. Avrupa Para Enstitüsü, Avrupa Merkez Bankası’nın ön kuruluşudur. Görevi, üçüncü
aşamada Avrupa Merkez Bankası’nın faaliyetlerine başlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri
yapmak, üye ülke para politikaları arasında koordinasyonu sağlamaktır. Avrupa Para Enstitüsü, 1994
yılında Frankfurt’ta açılmıştır. Avrupa Merkez Bankası ve üye ülke Merkez Bankaları, Topluluk
organlarından ya da kendi ülkelerinin hükümetlerinden hiçbir şekilde talimat alamayacaktır. İkinci
aşama, üye ülkeler arasında birleşme çabalarının sürdürüldüğü bir "geçiş dönemi" olmuştur.
Üçüncü Aşama: Üçüncü aşamaya geçiş tarihi en erken 1 Ocak 1997, en geç 1 Ocak 1999 olarak
belirlenmiştir. Üçüncü aşamanın başlaması ile birlikte bağımsız Avrupa Merkez Bankası kurulacağı
hüküm altına alınmıştır. Ekonomik ve Parasal Birliğin bu son aşamasına geçiş öncesinde üye
ülkelerin mali ve parasal makro ekonomik büyüklükleri bakımından farklılıklarının giderilmesi için
Maastricht Antlaşmasında “Yakınlaşma Kriterleri” belirlenmiştir. Bu kriterler şu şekilde
özetlenebilir:
-Fiyat İstikrarı: Avrupa Birliği içinde en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç
ülkenin yıllık enflasyon oranları ile ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı
geçmemelidir.
-Borç: Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sine oranı %60’ı geçmemelidir.
-Bütçe Açığı: Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sine oranı %3’ü geçmemelidir.
-Faiz Oranları: Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibarıyla,
fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmamalıdır.
-Kur İstikrarı: Son 2 yıl itibarıyla üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş
olmamalıdır.
Bu kriterleri 1996 yılı sonuna kadar yerine getirmeyen ülkelerin, 1998 yılı ortasında yapılacak
değerlendirme sonucu tek para bölgesine dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.
b-)Avrupa Merkez Bankalara Sistemi ve Avrupa Merkez Bankası
Avrupa bütünleşmesinde Parasal Birliğin gerçekleştirilmesi bakımından, para politikasının ve onu
kontrol eden kurumun önemli bir rolü olacaktır. AB'de parasal sistem, tek bir merkez bankası üzerine
kurulmayacaktır. Üye ülkelerin ulusal merkez bankalarının yanında merkezi, fakat federal yapıda bir
organ olacaktır. Maastricht Anlaşması Parasal Birliğin 2000 yılından önce kurulmasını öngörmüştür.
Anlaşma'da, hedefi fiyat istikrarını sağlamak olan, ortak bir para politikası belirleyip uygulamaktan
sorumlu bir Avrupa Merkez Bankaları Sistemi kurulması öngörülmüştür. Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi, Avrupa Merkez Bankası ve üye ülke Merkez Bankalarından oluşacaktır. Avrupa Merkez
Bankaları Sistemi hem Topluluk kuramlarından, hem de üye ülke hükümetlerinden bağımsız
olacağından, fiyat istikrarı hedefinin farklı siyasi düşüncelerle içeriğinden saptırılması böylece
engellenecektir. Bu sistemin en temel hedefi, fiyat istikrarını sağlamak olacaktır.
c-)Tek Para
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Para birliğinin oluşturulması ile birlikte AB'de tek bir para birimi geçerli olması ve üye ülke
paralarının yerini alması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, üye ülkelerin para ve kambiyo politikalarının
tek merkezden belirlenmesi gerekecektir. Bir AB ülkesinden, cebinde 100 DM ile yola çıkan ve
ziyaret ettiği diğer ülkelerde bu parayı gittiği ülke parasına çeviren bir AB vatandaşı, bu sürede
herhangi bir kur dalgalanması olmasa bile, işlem gideri olarak paranın yarısından çoğunu
kaybetmekte ve elindeki para böylece 50 DM'nin altına düşmektedir. Euro’nun en büyük faydası, bu
tip riskleri yok ederek, fiyat istikrarının sağlanmasına yapacağı katkıdır.
Ayrıca, tek para Avrupa piyasasına fiyat istikrarının yanısıra ekonomik büyüme, ihracat artışı ve
güven getirecektir. Tüketiciler ise, daha düşük faizlerden ve daha ucuz mal ve hizmet fiyatlarından
yararlanabileceklerdir. Tek paraya geçiş AB’nin uzlaşmayı arzu ettiği bir sonraki hedef olan Siyasal
Birliğin de en önemli unsurlarından birisi olacaktır.

5.1.2.Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Avrupa Siyasi İşbirliği sistemi yerini Maastricht Antlaşması ile hükümleri belirlenen Ortak Dış
Politika ve Güvenlik Politikası (ODGP)’na bırakmıştır. ODGP’nin Antlaşma’da belirtilen hedefleri
şunlardır:
-Ortak değerlerin, temel menfaatlerin ve AB’nin bağımsızlığının korunması,
-Üye ülkelerin güvenliklerinin güçlendirilmesi,
-Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Helsinki Senedi çerçevesinde barışın korunması ve uluslar arası
güvenliğin güçlendirilmesi,
-Demokrasinin geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması, hukuka, insan haklarına ve temel özgürlüklere
saygı.
ODGP ile gelen en önemli yeniliklerden birisi, dış politika bütünleşmesi kapsamının ilk kez savunma
konularını da içerecek biçimde genişlemesi ve AB’nin sivil güç kimliğinin ötesinde yeni bir güvenlik
aktörü sürecinin başlatılmasıdır. Bu kapsamda, Ortak Savunma Politikası’nı uygulama görevi Batı
Avrupa Birliği’ne (BAB) verilmiştir. BAB, AB’nin, ayrılmaz bir parçası haline getirilmiş ve savunma
yönü bulunan AB kararlarının ve ortak eylemlerinin yürütülmesi görevini üstlenmiştir.Topluluk üyesi
ülkelerin BAB’a üye olması, NATO üyesi diğer Avrupa ülkelerinin de ortak üye olması
kararlaştırılmıştır.

5.1.3.Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği
Maasticht Antlaşması ile özellikle insan hakları ile yakından bağlantılı olan vize, sığınma ve göç
politikalarıyla kolluk ve yargı alanında işbirliği alanları da kapsanmıştır. Maastricht’e gelen süreçte
serbest dolaşımın önündeki engeller azaltılıp, bir taraftan üye ülkeler arasındaki sınırlar kaldırılırken,
bu serbestiden suçluların da faydalanabileceği ihtimaline karşın, suçla mücadelede de ortak
yaklaşımların benimsenmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu bağlamda Maastricht ile Adalet ve
İçişleri alanında üye ülkeler arasında hükümetlerarası işbirliğinin geliştirilmesi, uyuşturucu
kaçakçılığı, silah ticareti, insan ticareti ve çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadele, örgütlü ve
örgütsüz suçların önlenmesi, yolsuzluğun önlenmesi konularında ortak düzenlemelerin yapılması
benimsenmiştir.
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Adalet ve içişleri alanındaki Birliğin hedefleri arasında:
-Kişilerin serbest dolaşımının gerçekleştirilmesi ve üçüncü ülke vatandaşlarının iltica sistemlerine
karşı ortak politika belirlenmesi,
-Uyuşturucu alışkanlığı ile mücadele,
-Gümrüklerde ve polisiye konularda işbirliği bulunmaktadır.
Adalet ve içişlerinde işbirliği politikasının bileşenleri ise: i-Vizeler ve sınır kontrolleri, ii-Göç
politikası, iii-İltica politikası, iv-Medeni hukuk alanında işbirliği, v-Ceza hukuku alanında işbirliği,
vi-Polis ve gümrüklerde işbirliği konularıdır.

5.1.4.Avrupa Vatandaşlığı
AB vatandaşlığı kavramı kapsamında, her bir AB vatandaşının Birlik içinde serbest dolaşım ve
ikamet etme hakkına sahip olması ve Konsey’in bu hakların uygulamasını kolaylaştırıcı kararlar
alabilmesi benimsenmiştir. Aynca bir AB vatandaşı, kendi ülkesi dışında bir yerde ikamet ediyorsa,
ikamet ettiği ülke vatandaşı olmasa bile söz konusu ülkedeki belediye seçimlerine ve Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılabilecektir.

5.1.5.Uyum Fonu
1994 yılında yapılan düzenleme ile GSMH’leri ortalama Topluluk GSMH’sinin %90’ından düşük
olan Topluluğun dört daha az gelişmiş ülkesinin (Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İrlanda) ekonomik
ve parasal birliğe hazırlanması amacıyla Topluluk genel bütçesinden karşılanmak üzere “Uyum
Fonu” kurulmuştur.
Getirilen düzenlemede Fon'dan faydalanabilme şartları da hüküm altına alınmıştır. Buna göre
Fon’dan faydalanmaya ehil olan ülkelerde kamu açığının büyümesi durumunda, bu ülkelerden
gelecek yeni projelere, Fon'dan destek sağlanması mümkün değildir. Kamu açıkları kontrol altına
alınırsa, ilgili ülkeden gelen talepler değerlendirmeye alınmaktadır. Uyum Fonu, kamu veya özel
ayırımı yapmaksızın, özellikle Çevre ve Ulaşım-Altyapı alanlarındaki her türlü projeye mali destek
sağlamakta toplam kamu harcamalarının % 80-85'ine kadar kısmını karşılamaktadır.
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Uygulamalar

82

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Topluluklarından Avrupa Birliği’ne geçişin en önemli aşamalarından biri Maastricht
Anlaşması ile gerçekleşmiştir. Söz konusu anlaşma Avrupa bütünleşmesinin kurumsal yapısını
önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu çerçevede, Maastricht Anlaşması ile o zamana kadarki ekonomik
amaçlı işbirliğine, bu amaç dışında iki yeni alan ilave edilmiş ve üç sütundan oluşan Avrupa Birliği
kurulmuştur. Maastricht Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Avrupa Topluluğu, yeni oluşturulan
Avrupa Birliği’nin üç temel ayağından biri olmuştur. İkinci temel ayak 1987’de Tek Avrupa Senedi
ile kurumsal bir yapıya kavuşan Avrupa Siyasal İşbirliğinin daha geliştirilmiş bir şekli olan Ortak
Dışişleri ve Güvenlik Politikasıdır. Üçüncü temel ayak ise Adalet ve İçişleri Alanlarında İşbirliği'dir.
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Bölüm Soruları
1. Maastricht Anlaşması üç sütunlu bir Avrupa bütünleşmesini beraberinde getirmiştir.
(Doğru/Yanlış) çünkü……
2. Maastricht kriterleri, üye ülkelerin bazı ekonomik göstergelerine ilişkin kritik sınırları
ortaya koymaktadır. (Doğru/Yanlış) çünkü……
3. Maastricht Anlaşması, göç konusunda da önemli bazı düzenlemeler getirmiştir.
(Doğru/Yanlış) çünkü……
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. Ekonomik ve Parasal birliğin Avrupa bütünleşmesindeki önemini araştırınız.
2. Maastricht kriterlerinin bağlayıcılığını tartışınız?
3. Uyum Fonundan yararlanan ülkelerin, Fondan yararlandıktan sonraki ekonomik
gelişimlerini araştırınız.
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6. AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNDE LİZBON SÜRECİ VE GENİŞLEME
HAREKETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.
6.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
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edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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6.1. Lizbon’a Giden Süreç
6.1.1.Amsterdam Anlaşması
1991 yılı Maastricht Zirvesi’nden sonra, Topluluk’la ilgili önemli kararların alındığı bir başka zirve,
16-17 Haziran 1997 tarihinde yapılan Amsterdam Zirvesi’dir. Bu zirve sonuçları 2 Ekim 1997
tarihinde imzalanan Amsterdam Anlaşması ile yasal metin haline getirilmiş ve bu Anlaşma 1 Mayıs
1999 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.
Amsterdam Anlaşması ile, Avrupa Birliği’nin Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerine doğru genişleme
hedefi de dikkate alınarak, Topluluğun kurumsal ve siyasal yapılarının güçlendirilmesi
amaçlanmıştır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, Avrupa Birliği’nin genişlemesine zemin
hazırlayan yapısal anlamda bir farklılığa yer verilmemiş, “daha sıkı işbirliği” gibi bazı
mekanizmaların sisteme eklenmesiyle yetinilmiştir. Diğer taraftan, yapılan değişikliklerle mevcut
bazı Anlaşmalar’da sadeleştirmeye gidilerek basitlik sağlanmıştır. Bu basitleştirme çerçevesinde,
madde numaraları da tamamen yeniden belirlenmiştir. Avrupa Birliği ve Avrupa Topluluğu
Anlaşma’larının maddeleri, içerikleri değiştirilmeksizin yeniden numaralandırılmış ve her iki
Anlaşmaya da yeni hükümler eklenmiştir. Bu çerçevede, Avrupa Topluluğu Anlaşması’na
“istihdama”, “vize iltica, göç ve serbest dolaşıma”; Avrupa Birliği Anlaşması’na ise “cezai alanda
polise ilişkin hususlarla adli konularda işbirliği”ne dair hükümler ilave edilmiş, her iki Anlaşmada
da çevre politikasına, kadın erkek eşitliğine, sosyal güvenliğe “güçlendirilmiş hedefler” olarak yer
verilmiştir. Amsterdam Anlaşması ile, Kopenhag zirvesinde kabul edilen ve bu sebeple Kopenhag
kriterleri diye anılan Avrupa Birliği’ne üyelik şartları kanunlaştırılmış ve bu şartların mevcut üyelere
de uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu hüküm gereği üyeler, söz konusu şartlardan bazılarına uyum
gösteremez hale gelmişler ise üyeliklerinin askıya alınması söz konusu olabilecektir. Amsterdam
Anlaşması ile ayrıca, üye ülkeler arasındaki sınır kontrollerinin kaldırılarak kişilerin serbest
dolaşımının sağlanması amacıyla kabul edilen Schengen Anlaşması, Topluluk hukukunun bir parçası
haline getirilmiştir.

6.1.2.Nice Anlaşması
Avrupa’daki bütünleşme süreci, 7-9 Aralık 2001 tarihinde gerçekleştirilen Nice Zirvesi ile bir adım
daha ileriye gitmiştir. Bu Zirve’de tartışılan taslak metin 1 Şubat 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe
girmiştir. Nice Anlaşması ile Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısında önemli bazı değişikliklere
gidilmiş, Topluluk’ta karar alma süreçleri, temel hak ve özgürlükler, güvenlik ve savunma politikaları
gibi konularda düzenlemeler yapılmıştır. Anlaşma’ya eklenen “Genişleme Hakkında Protokol”de,
üyelik müzakereleri başlayan ülkelerle, muhtemel aday ülkelerin kurumsal yapıda nasıl yer alacakları
hususu detaylı bir biçimde ele alınmış, genişleme ile birlikte Topluluk kurumlarında sahip olunacak
temsilci sayıları ülke bazında belirlenmiştir. Bu sayılar belirlenirken 12 aday ülkenin durumları
dikkate alınmış, Türkiye hesaplamalara dahil edilmemiştir. Zirve’de en çok tartışılan konular,
kurumsal reform, oyların dağılımı ve nitelikli çoğunluk sistemi ile ilgili olmuştur.
Konsey’deki oy ağırlıklarına göre nitelikli ve basit oy çoğunluk oylaması sistemleri Nice Zirvesi’nde
yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre genişleme ile birlikte 27 üyeli Avrupa Birliği
Konseyi’nde, nitelikli çoğunluk eşik seviyesi 258 olarak (toplam 345 oyda) belirlenmiştir.
Yine Nice Zirve’sinde oybirliği ilkesinin uygulama alanı daraltılmış ve bu ilkenin geçerli olduğu
yaklaşık 70 konudan 29’unda nitelikli çoğunluk sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Ancak genel
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olarak mali konuların ve özellikle de vergileme konusunun kesinlikle bu çerçevede yer
alamayacağına özellikle vurgu yapılmıştır.

6.1.3.Lizbon Anlaşması
2001 yılı Aralık ayında yapılan Avrupa Birliği Laeken Zirvesi’nde, Avrupa bütünleşmesinin
geleceğine ilişkin önemli kararlar alınmış ve bu çerçevede Avrupa Anayasası oluşturulması için
hazırlık yapmak üzere bir Konvansiyon oluşturulmuştur. Bütünleşme yolundaki çabaların Anayasal
düzlemde devam ettirmek isteyen Avrupalı ülkeler, 29 Ekim 2004 tarihinde Roma’da bir araya
gelerek yoğun çabalar neticesinde hazırlanan “AB Anayasası”nı imzalamışlardır. 25 üye ülke ve o
gün için aday statüsünde olan 3 ülke tarafından imzalanan Anayasa metni 16 Aralık 2004 tarihinde
Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Anayasanın yürürlüğe girmesinin, üye ülkeler
tarafından 2 yıl içinde onaylanmasının (Meclis onayı veya halkoylaması) ardından gerçekleşmesi
hedeflenmiştir. Ancak Hollanda ve Fransa’da yapılan halkoylamalarında Anayasa reddedilmiş ve
böylelikle Avrupa genelinde bir Anayasa oluşturma çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Avrupa
Birliği’ne üye ülkelerin liderleri, Anayasal Antlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, 13
Aralık 2007 tarihinde, “Reform Antlaşması” olarak da anılan Lizbon Antlaşması’nı imzalamışlardır.
Lizbon Anlaşması, oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip olmakla birlikte orijinal bir metin
değildir.Anlaşma'nın içeriği, Anayasa Anlaşması'ndan alınmış, Anayasa Anlaşması'nın birçok
maddesi hiçbir değişiklik yapılmadan Lizbon Anlaşması'na aktarılmıştır. Lizbon Anlaşması’nda
federalizm çağrıştıran ve üye devletler arasında çok tepki çeken bayrak, marş, yasa ve ulusal gün gibi
devletle ilgili kavram ve sembollere yer verilmemiştir.
Lizbon Anlaşması ile, kurumsal yapıda önemli değişikliklere gidilmiş ve Avrupa Topluluğu, Avrupa
Birliği ile birleştirilmiştir. Bir diğer önemli husus ise, Kurucu Anlaşmaların yeniden düzenlenmesiyle
daha açık hale getirilmesidir. Anlaşma, Avrupa hukuk birliğine katkı sağlamakta ve tek birlik modeli
güçlendirilmektedir. Avrupa Topluluğu ile Avrupa Birliği'nin birleşmesi, Birliğin karmaşık sütunsal
yapısından kaynaklanan belirsizlikleri gidermesi açısından önemlidir.
Avrupa Birliği'ne dış politikada tüzel kişilik kazandıran ve Birlik üyelerinin bu tarihe kadar
imzalamış olduğu tüm anlaşmaları bünyesinde toplayan Lizbon Anlaşması, 1 Aralık 2009 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Anlaşma karar alma sürecinde önemli reformlar getirerek AB'nin kurumsal
yapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Lizbon Anlaşması ile Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri güçlendirilmiştir. Lizbon Anlaşması
Parlamento'ya yasa koyma, bütçe ve uluslararası anlaşmalarda daha fazla yetki vermektedir. Ortak
karar alma yöntemi (co-decision) doğal yasama yöntemi olarak yeniden isimlendirilmiş ve birçok
yeni alan yönteme dahil edilmiştir. Böylece Parlamento önceden görüş bildirme veya yetkisi olmadığı
belirli alanlarda Konsey kadar yasa yapma gücüne sahip olmuştur. Bu alanlar arasında yasal göç,
polis işbirliği, ticaret politikasının bazı yönleri ve tarım yer almaktadır. Anlaşma ile Parlamento'nun
mali onay yetkisi güçlendirilmiştir. Komisyon ve Parlamento'nun ayn onay verdikleri harcamalar
birleştirilerek iki kurumun birlikte çalışması öngörülmüş, Komisyon ve Parlamento arasında yeni bir
denge yaratılmıştır. Lizbon Anlaşması ile uluslararası anlaşmalar için Parlamento'nun onay şartı
getirilmiştir.
Lizbon Antlaşmasıyla birlikte getirilen bir diğer önemli yenilik nitelikli çoğunluk oylama
sistemindeki değişikliktir. Yeni sistem nitelikli çoğunluğu sadece üye ülkelerin sayısı ve sahip
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oldukları ağırlıklı oya göre tanımlamamakta, ülkelerin nüfuslarını da hesaba katmaktadır. 2014
yılından itibaren AB Bakanlar Konseyi kararlarında çifte çoğunluk şartı aranacaktır. Bu çerçevede,
Lizbon Antlaşması uyarınca 2014 yılından itibaren aşamalı olarak yürürlüğe girmesi öngörülen yeni
nitelikli çoğunluk sistemi AB nüfusunun en az % 65’ini oluşturacak şekilde üye ülkelerin en az %
55’inin (27 ülkeden 15’i) karar alınabilmesi için onay vermesi şartını getirmektedir. Bu yeni nitelikli
çoğunluk sistemine “çifte çoğunluk” adı verilmiştir. Polonya’nın itirazları nedeniyle bu sistemin 1
Kasım 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi de Lizbon Antlaşmasıyla karara bağlanmıştır.
Diğer taraftan 1 Kasım 2014 ile 31 Mart 2017 tarihleri arasında bir üye ülkenin talep etmesi halinde
eski nitelikli çoğunluk yöntemi uygulanmaya devam edecektir. Ancak 31 Mart 2017 tarihinden sonra
nitelikli çoğunlukla karar alınabilecek konularda çifte çoğunluk sistemi uygulanacaktır.
Yeni düzenleme ile Ulusal Parlamentoların rolü arttırılmıştır. Anlaşma, Avrupa Birliği ve üye ülkeler
arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemektedir. Lizbon Anlaşması ile ulusal parlamentolara
Avrupa'nın oluşumunda önemli roller verilmiş, Avrupa kurum ve kuruluşlarına katılım konusunda
daha fazla imkan tanımıştır. Lizbon Anlaşması ile ulusal parlamentolara AB'nin aldığı kararlara
müdahale edebilme yetkisi tanımıştır. Ulusal parlamentoların üçte biri, Komisyon'da görüşülen
herhangi bir önerinin yeniden değerlendirilmesi, değiştirilmesi veya tamamen kaldırılması talebinde
bulunabilir. Ayrıca Anlaşma ile, isteyen üye ülkelere Birlik'ten aynlma imkanı da ilk kez yazılı olarak
tanınmıştır. Anlaşma, Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısını değiştirmemekle birlikte, Birlik kurum
ve kuruluşlarını daha etkin ve saydam yapacak unsurlara yer vermiştir. Avrupa Parlamentosu'nun
milletvekili sayısı 750 olarak belirlenmiş ve kalabalık ülkelerin milletvekillerinin daha fazla kişiyi
temsil etmesi sağlanmıştır. Tek bir üye ülkenin en az 6 ve en çok 96 milletvekili olabilecektir. Avrupa
Konseyi yeniden yapılandırılmıştır. Yapılanmada dönem başkanlığı yerine ilci buçuk yıl süreyle
başkan seçilmesi sistemine geçilmiştir. Konseyin yetkileri değişmezken, AB'nin Ortak Dış Politika
ve Güvenlik Politikası ve ekonomi politikaların belirlenmesindeki merkezi konumu güçlendirmiştir.
Karar alma sürecinde ise Anlaşma ile kültür ve göç gibi birçok yeni konuda çoğunluk ilkesi kabul
edilmiştir.

6.2. Avrupa Birliği’nde Genişleme Süreci
Avrupa Birliği’nin temelleri 6 çekirdek ülke tarafından atılmış ancak kuruluştan itibaren gerçekleşen
genişleme hareketleri ile çok sayıda yeni Avrupa’lı ülke bütünleşmenin parçaları haline gelmişlerdir.
Altı üye ile başlayan entegrasyon hareketi, günümüzde 27 üye ile yoluna devam etmektedir.

6.2.1.Birinci Genişleme Hareketi: İngiltere, İrlanda ve Danimarka
Avrupa Birliği'nin ilk genişlemesi İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın 1973 yılında tam üye olmaları
ile gerçekleşmiştir. Topluluğun kuruluş sürecinde dışarıda kalmayı tercih eden ve EFTA'nın
kurulmasında başı çeken İngiltere kısa bir süre sonra resmi başvuruda bulunmuştur. İngiltere'nin tam
üyelik başvurusu iki kez Fransa'nın vetosu ile karşılaşmıştır. Bu durum İngiltere'nin tam üyelik
sürecinin, İrlanda ve Danimarka'nın tam üyelik süreçlerine göre daha sancılı olmasına yol açmıştır.
İngiltere'nin tam üyeliğinin iki kez veto edilmesi, siyasi ve ekonomik olmak üzere iki sebebe dayanır.
Siyasi neden, Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle'ün İngiltere'ye duyduğu antipatidir. General de
Gaulle, II. Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline karşı koymak için bir donanma hazırlatmıştır. Bu
donanmanın İngilizler tarafından batırılması, de Gaulle'ün İngiltere'ye antipati ile bakmasına neden
olmuştur. Ekonomik neden, Topluluk bütçesinin yeniden yapılandırılması sırasında ülkeler arasında
ortaya çıkan görüş ayrılıkları ile ilgilidir.
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İngiltere, 1967-1970 yıllan arasında Topluluğa giriş için pek istekli davranmamıştır. 1970 yılında
kurulan hükümette Topluluğa üye olmaktan yana olanların çoğunlukta olması, İngiltere ile
görüşmelerin yeniden başlamasına yol açmıştır. 23 Haziran 1971'de görüşmeler tamamlanmış; 22
Ocak 1972'de İngiltere ile katılma antlaşması imzalanmıştır.

6.2.2.İkinci Genişleme Hareketi: Yunanistan
Birliğin ikinci genişlemesi, güneye doğru olmuştur. Yunanistan, 1 Ocak 198l'de Topluluğa tam üye
olarak katılmıştır. Yunanistan, Topluluğa ilk başvurusunu 1959 yılında yapmıştır. Yapılan
görüşmeler sonunda Topluluk ile Yunanistan arasında 9 Temmuz 1961 tarihinde bir ortaklık
antlaşması imzalanmıştır. 1 Kasım 1962'de yürürlüğe giren Antlaşmaya göre, Yunanistan 22 yıl sonra
Topluluğa tam üye olabilecekti.
Yunanistan'da 21 Nisan 1967 tarihinde meydana gelen askeri darbe, bu ülkenin Topluluk ile olan
ilişkisini dondurmasına neden olmuştur. Yunanistan'da Temmuz 1974'de Albaylar Cuntası'nın
yönetimden düşmesi, demokratik rejime geçiş sürecini hızlandırmış; bu ülkenin Topluluk ile olan
ilişkileri yeniden başlamıştır. Bu gelişmeler sonunda Yunanistan 12 Haziran 1975 tarihinde
Topluluğa tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. Komisyon'un bu başvuru ile ilgili görüşü,
ekonomik gerekçelerle olumsuz olmuş ancak Konsey konuyu 9 şubat 1976 tarihinde yeniden
görüşerek, politik sebeplerle olumlu yönde değiştirmiştir. 28 Mayıs 1979'da Atina'da Yunanistan'ın
tam üyeliği ile ilgili katılma antlaşması imzalanmıştır. Böylece, Yunanistan 1 Ocak 1981 'de
Topluluğun tam üyesi olmuştur. Katılma antlaşması, 5 yıllık bir uyum dönemi öngörmüştür. Bu süre
içerisinde gümrük tarifeleri kaldırılmış, topluluğun ortak gümrük tarifesine uyum sağlanmıştır.

6.2.3.Üçüncü Genişleme Hareketi: İspanya ve Portekiz
Birliğin üçüncü genişlemesi, İspanya ve Portekiz'in 1986 yılında tam üye olmaları ile meydana
gelmiştir. Bu genişleme, ikinci genişlemeye iki yönden benzemektedir. Bu benzerliklerden ilki, her
iki genişlemenin de Avrupa'nın güneyine doğru olmasıdır. İkincisi ise, ekonomik gelişme seviyeleri
diğer üyelere göre düşük olan iki ülkenin bu ülkelerde demokrasi ve barışın gelişmesi gibi daha çok
siyasi nedenlerle Topluluğa kabul edilmeleridir.
İspanya'nın Topluluk İle olan ilişkileri Haziran 1970 tarihinde imzalanan "Tercihli Ticaret
Antlaşması" ile başlamıştır. 20 Kasım 1975'de diktatör Franco'nun ölümü, İspanya'nın yeniden
demokratik rejime geçmesini sağlamıştır. İspanya 28 Temmuz 1977'de Topluluğa tam üye olmak için
başvurmuştur. İspanya, Franco'nun ölümü sonunda geçilen demokratik rejimi garanti altına almak
amacıyla tam üyelik başvurusunda bulunmuştur.
Komisyon ekonomik nedenlerle bu ülkenin tam üyeliği konusunda olumsuz görüş bildirmiştir.
İspanya'nın Topluluk ortalamasının gerisinde kalan gelir seviyesi ve kalabalık nüfusu, bu ülke ile
olan tam üyelik görüşmelerinin sık sık kesilmesine neden olmuştur. Görüşmeler sırasında ortaya
çıkan güçlükler, İspanyolların tam üyeliğe dört elle sarılmasıyla aşılmıştır.
Ancak daha sonra Komisyonun ekonomik nedenlerle ileri sürdüğü olumsuz görüş, dikkate alınmamış
ve Bakanlar Konseyi, bu ülkenin tam üyelik başvurusunun altında yatan siyasi nedeni göz önüne
alarak Topluluğa alınmasını kabul etmiştir. 12 Haziran 1985 yılında Madrit'te imzalanan katılma
antlaşması ile İspanya 1 Ocak 1986'da Topluluğa tam üye olmuştur. Katılma Antlaşması ile yedi
yıllık bir "uyum dönemi" öngörülmüştür.
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Portekiz, İspanya ile karşılaştırıldığında daha az gelişmiş bir yapıya sahiptir. Ülkede 1974 yılında
diktatörlük rejimi yıkılmış, demokrasiye geçiş süreci başlamıştır. Portekiz, 28 Mart 1977 tarihinde
İspanya'nın dayandığı siyasi sebeple tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. Topluluk, İspanya ve
Yunanistan'ın tam üyelik başvurularında olduğu gibi Portekiz'in başvurusuna da siyasi sebeple
olumlu bakmıştır. Bu ülkede demokratik rejimin yeniden kurulması, tam üyelik müzakerelerinde
ekonomik problemlerin Topluluk tarafından göz ardı edilmesini sağlamıştır.
Portekiz'in tam üyelik başvurusunda bulunması, Topluluğa giriş öncesi ekonomik yapının
güçlendirilmesi sorununu da gündeme getirmiştir. 12 Haziran 1985'de Lizbon'da Topluluk ile
Portekiz arasında bir katılma antlaşması imzalanmış, 1 Ocak 1986'da Portekiz Topluluğun tam üyesi
olmuştur. Katılma antlaşması ile Portekiz'e yedi yıllık bir uyum süresi tanınmıştır.

6.2.4.Dördüncü Genişleme Hareketi: Avusturya, İsveç ve Finlandiya
Birliğin dördüncü genişlemesi, Avusturya, İsveç ve Finlandiya'nın tam üyeliği ile gerçekleşmiştir.
Topluluk, bu ülkelerin tam üye olmasından önce, iki Almanya'nın 3 Kasım 1990'da birleşmesi ile
zorunlu olarak genişlemiştir. Bu genişlemede üye sayısı artmamış; ancak daha geniş bir Almanya,
Topluluk içinde yer almıştır. Böylece, Almanya'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki üye sayısı 81'den
99'a yükselmiştir. Birleşme sonucunda Doğu Almanya da gümrük birliği sürecine dahil olmuş, bu
ülkenin üçüncü ülkelerle ticaretinde Topluluk mevzuatı uygulanmaya başlamıştır.
Almanya'nın birleşmesi ile 1990'larm başında zorunlu olarak genişleyen Topluluk, 1995 yılında
Finlandiya, Avusturya ve İsveç'in katılımıyla son genişleme sürecini tamamlamıştır. Son katılan
ülkelerden Avusturya, 17 Temmuz 1989 tarihinde tam üyelik için Konsey'e başvurmuştur. Aynı
dönemde, Topluluğa başvuran Finlandiya ve İsveç'in başvuruları da dikkate alınmış, 1 Şubat 1993'de
üç ülke ile Topluluk arasında katılma müzakereleri başlamıştır.
Avrupa Parlamentosu, 4 Mayıs 1994 tarihinde aldığı karar ile Topluluğun kapılarını İsveç, Norveç,
Finlandiya ve Avusturya'ya açmıştır. Norveç'te yapılan halk oylamasında hayır oylarının çokluğu, bu
ülkenin tam üyeliğini engellemiştir. Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te yapılan halk oylamalarında
elde edilen sonuçlar, bu ülkelerin 1 Ocak 1995 tarihinde Topluluğa tam üye olmalarını sağlamıştır.
İsveç, Finlandiya ve Avusturya'nın ekonomik gelişmelerini tamamladıktan sonra AB'ne katılmaları,
dördüncü genişlemeye en sorunsuz genişleme özelliği kazandırmıştır. İsveç'in Euro alanına
girmekten kaçınması, bu genişlemenin tek pürüzü olmuştur.

6.2.5.Beşinci Genişleme Hareketi: Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri
Avrupa Birliği, 1993 yılı Haziran ayında yapılan Kopenhag’ta yapılan toplantıda, tam üye olmak
isteyen adaylar için yeni bazı kriterler getirmiştir. Dolayısıyla beşinci ve daha sonraki genişleme
hareketleri bu kriterler çerçevesinde gerçekleşmiştir ve gelecekteki genişleme süreçleri de bu kriterler
çerçevesinde şekillenecektir.

6.2.5.1.Kopenhag Kriterleri
1993 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen ve ekonomik, siyasi ve Topluluk müktesebatının kabulü
ile ilgili 'Kopenhag Kriterleri' olarak bilinen ölçütler, aday ülkelerin AB'ye üye olmak için yerine
getirmeleri gereken koşullardır. Kopenhag Kriterleri üç başlık altında toplanmıştır.
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•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 dâhil olmak üzere, Avrupa Birliği mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine
sahip olmalıdır. Bunlar arasında siyasi kriterler, yani demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları
ve azınlıklara saygı AB'ye üyelik görüşmelerinin başlaması için önkoşuldur. Bu kriterleri yerine
getirmeyen bir ülke ile müzakere süreci başlatılmamaktadır.
AB'ye katılım sürecinde Komisyon, aday ülkelerin Kopenhag kriterlerini karşılama yönünde
kaydettikleri ilerlemeleri düzenli olarak izlemekte ve 'İlerleme Raporu' ile ortaya koymaktadır.

6.2.5.2.Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Birliğe Katılımı
Soğuk Savaş düzeninin sona ermesi ile AB öncelikle bağımsızlığını yeni kazanan Merkez ve Doğu
Avrupa Ülkeleri'ne (MDAÜ), planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine ve komünist rejimden
çoğulcu demokrasiye geçişlerini sağlayabilme yönünde destek olmuştur. MDAÜ'lere yönelik ilk
önemli karar 14-15 Aralık 1990 tarihinde Roma Zirvesi’nde alınmıştır. AB Konseyi bu Zirve'de
MDAÜ'lere ilişkin bir mali yardım paketini yürürlüğe koymuştur. MDAÜ'lerin talepleri ekonomik
yardım ve kolaylaştırılmış ticaret imkânlarının ötesinde olmuştur. MDAÜ'ler AB dışında bir 'üçüncü
yola' yönelmenin bölgede daha büyük istikrarsızlıklar yaratabileceğini belirterek, AB'nin bu ülkelerle
daha sıkı bir işbirliği geliştirmesi gerektiğinin altını çizmiştir. AB-MDAÜ ilişkileri, 21-22 Haziran
1993 tarihlerinde Danimarka Dönem Başkanlığı sonunda yapılan Kopenhag Zirvesi ile yeni bir
döneme girmiştir. Bu Zirve'de MDAÜ'lerin AB üyeliğine aday olabilecekleri ilk kez ve en üst
düzeyde vurgulanmış, AB üyesi olmak isteyen Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin, gerekli
ekonomik ve siyasi koşulları yerine getirerek üyelik sorumluluklarını karşılamaları durumunda
AB'ye katılabilecekleri ifade edilmiştir.
Beşinci genişleme sürecinde, siyasi kriterleri yerine getirmiş olan 10 ülkeden 'İlk dalga ülkeler' ya da
'Lüksemburg Grubu' olarak adlandırılan Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs, Macaristan,
Polonya ve Slovenya ile müzakerelere başlama kararı Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi’nde
alınmıştır. 'İkinci dalga ülkeler' ya da 'Helsinki Grubu' olarak adlandırılan Bulgaristan, Romanya,
Malta, Letonya, Lituanya ve Slovakya için Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi'nde oybirliği ile karar
verilmiştir.
Aralık 1997 tarihli Lüksemburg ve Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirveleri, 5’inci genişlemenin
sistematiğini ve katılım öncesi süreç ile müzakere sürecine ilişkin çerçeveyi de ortaya koymuştur.
Lüksemburg Zirvesi'nde, 5’inci genişlemenin, geçmişin bölünmüş Avrupası'na son verecek yeni bir
dönemin başlangıcı olacağı, Avrupa bütünleşme modelinin bütün Avrupa kıtasını kapsayacak şekilde
genişlemesinin gelecekteki istikrar ve ilerlemenin teminatı olacağı ifadeleriyle Birliğin bu sürece
verdiği önem vurgulanmıştır. Zirve'de, genişlemenin kapsamlı, kapsayıcı ve devamlılık arz eden bir
süreç olduğu, bu sürecin, her aday ülkenin hazırlanma derecesine göre aşamalar halinde ilerleyeceği
belirtilmiş, 10 MDAÜ, Malta ve Güney Kıbrıs için başlatılan katılım müzakerelerinde bütün bu
ülkelerin aynı kriterler temelinde ve eşit şartlar altında AB'ye üye olmaya teşvik edildiği ifade
edilmiştir
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12-13 Aralık 2002 tarihlerinde AB Bakanlar Konseyi’nin gerçekleştirdiği Kopenhag Zirvesi Avrupa
Birliği'nin genişleme sürecinde bir diğer önemli dönüm noktası olmuştur. Zirvede, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, Polonya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Güney Kıbrıs ve Malta ile
yürütülen müzakerelerin sonuçlandırılmıştır. 16 Nisan 2003 tarihinde Atina'da Katılım
Antlaşması'nın imzalanmasının ardından 10 aday ülke 1 Mayıs 2004 tarihinde Birlik üyesi
olmuşlardır.

6.2.6.Altıncı Genişleme Hareketi: Bulgaristan ve Romanya
Avrupa Birliği, altıncı genişlemesini 1 Ocak 2007 tarihinde Bulgaristan ve Romanya'nın tam üyeliği
ile gerçekleştirmiştir. 22 Haziran 1995 tarihinde Romanya Birliğe üyelik başvurunda bulunmuş ve
15 Şubat 2000 tarihinde de müzakerelere başlamıştır. Bulgaristan ise üyelik başvurusunu 14 Aralık
1995 tarihinde yapmış, 15 Şubat 2000 tarihinde de müzakerelere başlamıştır. Bu iki ülkenin katılım
antlaşmaları 25 Nisan 2005 tarihinde Lüksemburg'da imzalanmıştır. İki ülke ile 2000 yılında başlayan
üyelik müzakereleri 2004 yılı Aralık ayında tamamlanmıştı. Müzakereleri tamamlamalarına rağmen
reform sürecindeki eksiklikleri, bu ülkelerin tam üyeliğinin 2007 yılına ertelenmesine yol açmıştır.
Avrupa bütünleşmesi, kuruluş yıllarından bu yana gerçekleştirdiği genişleme hareketleri neticesinde
27 üyeli büyük bir Birlik haline gelmiştir. Ancak günümüzde genişleme çalışmaları aday ve
potansiyel aday ülkelerle yürütülen ilişkiler çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye, Hırvatistan,
Makedonya, Karadağ ve İzlanda aday ülke statüsünde iken, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve
Kosova potansiyel aday ülkeler olarak genişleme sürecinde yol almaktadırlar.

6.2.7. Yedinci Genişleme Hareketi: Hırvatistan
Avrupa bütünleşmesindeki son genişleme hareketi 1 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu
tarihte Hırvatistan Birliğe katılmış ve böylelikle Birliğin üye sayısı 28’e yükselmiştir.
Avrupa bütünleşmesi, kuruluş yıllarından bu yana gerçekleştirdiği genişleme hareketleri neticesinde
28 üyeli büyük bir Birlik haline gelmiştir. Ancak günümüzde genişleme çalışmaları aday ve
potansiyel aday ülkelerle yürütülen ilişkiler çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye, Makedonya,
Karadağ ve İzlanda aday ülke statüsünde iken, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan ve Kosova
potansiyel aday ülkeler olarak genişleme sürecinde yol almaktadırlar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa bütünleşme sürecinde önem taşıyan önemli Anlaşmalar bulunmaktadır. Bunlar; Amsterdam
Anlaşması, Nice Anlaşması ve Lizbon Anlaşması’dır. Özellikle kurumsal yapı değişikliği anlamında
Lizbon Anlaşması’nın bütünleşme sürecindeki önemi bir hayli büyüktür.
Avrupa Birliği, altılar Avrupası’ndan günümüzde yirmisekizler Avrupası’na ulaşmıştır. Yaşanan
yedi genişleme hareketinin her biri kendine öz bir takım özellikleri içermektedir.
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Bölüm Soruları
1. Lizbon Anlaşması çok sütunlu Avrupa sürecini sona erdirmiştir.
(Doğru/Yanlış) çünkü……
2. Amsterdam Anlaşması Avrupa Birliği’nin genişleme sürecini düzenlemeye yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. (Doğru/Yanlış) çünkü……
3. Avrupa bütünleşme sürecindeki en büyük genişleme hareketi Merkez ve Doğu Avrupa
ülkelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. (Doğru/Yanlış) çünkü…….
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. Lizbon Anlaşması’nın Avrupa bütünleşme sürecindeki önemini araştırınız.
2. Avrupa bütünleşmesinde derinleşme ile genişleme kavramları birbirleri yerine
kullanılabilir mi? Araştırınız.
3. Avrupa bütünleşmesinde Romanya ve Bulgaristan’ın, neden diğer Merkez ve Doğu Avrupa
ülkelerinden iki yıl sonra Birliğe katıldıklarını araştırınız.
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7. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KURUMSAL YAPI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.
7.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

105

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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7.1.Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu, başlangıçta danışma organı niteliğinde kurulmuş ancak zaman içinde yapılan
düzenlemelerle karar organı olma yönünde yetkileri genişletilmiştir. Parlamento’nun görevleri;
i-yasama sürecinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak,
ii- bütçeyi görüşmek ve kabul etmek,
iii- Komisyon ve Konseyi denetlemek şeklinde özetlenebilir.
Avrupa Parlamentosu, Birlik kurumları içinde doğrudan doğruya halk tarafından seçilen bir organdır.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşları beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde
oy kullanmak suretiyle Parlamenterleri seçerler. Son Parlamento seçimi 2009 yılında
gerçekleştirilmiştir. Parlamento, bugün için Avrupa Birliği'ne üye 27 devletin toplamda 736
temsilcisinden oluşmaktadır. Bu rakam, 2014 seçimleri sonrası 750 üye ve bir başkanı içerecek
şekilde 751 olarak belirlenmiştir.
Her üye ülkenin göndereceği milletvekili sayısı o ülkenin nüfusu ile orantılıdır. Böylece, seçilen
Parlamento üyelerinin sayısı ile üye devletlerin halklarının uygun şekilde temsilinin sağlaması
amaçlanmaktadır. Parlamento’ya en çok üye gönderen ülke, 99 üye ile Almanya’dır. Onu 78’er üye
ile Fransa, İngiltere ve İtalya izlemektedir. En az üye gönderen ülke ise 5 üye ile Malta’dır.
Avrupa Parlamentosu, üye devlet vatandaşlarının demokratik menfaatlerini ve siyasi görüşlerini
temsil eden bir organdır. Bundan dolayı, Avrupa Parlamentosu'nda üyeler ülkelerine göre değil, siyasi
görüşlerine göre grup oluştururlar. Parlamenterler ülkelerini değil, kendilerine oy veren Avrupa
vatandaşlarının siyasi görüşlerini temsil ederler. Avrupa Parlamentosu'nda, bugün için 7 siyasi parti
grubu ve bağımsız üyeler yer almaktadır.
Avrupa Parlamentosu üyeleri Strasburg, Brüksel ve Lüksemburg’da görev yapar. Parlamento’nun iki
Meclis binası ve bir sekreterliği bulunmaktadır. Parlamento Genel Kurulu kural olarak her ay bir
hafta Strazburg'da toplanır. Parlamento'nun siyasi grupları ve komiteleri Brüksel'de toplanır,
sekretaryası ise Lüksemburg'dadır. Parlamento'ya görüşülmek üzere gelen konular öncelikle farklı
görev alanlarına sahip 24 adet komiteden konuyla ilgili olanında tartışılır ve ulaşılan sonuç, bir
raporla Genel Kurul'a sunulur. Genel Kurul'daki görüşmeler de bu çerçevede yapılır.
Avrupa Parlamentosu’nda üyeler, ulusal gruplar halinde değil, Avrupa çapında oluşturdukları siyasî
gruplar halinde oturmaktadırlar. Bu siyasî gruplar esasen üye devletlerin politik sistemlerindeki
çeşitli siyasî ve ideolojik yönelimleri ve farklılıkları yansıtmaktadır. Siyasî gruplar her seçiminden
sonra ve hatta parlamento dönemi içinde değişikliğe uğrayabilmektedir. Siyasî gruplar Parlamento
çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptirler. Parlamento üyeleri seçildikleri üye devletlerin
değil Birlik vatandaşlarının temsilcileri olup kendi siyasî görüşleri doğrultusunda oluşturdukları
gruplar aracılığıyla seçmenlerin seçimlerdeki siyasî tercihlerini Parlamentoya ve dolayısıyla Birlik
politikalarına yansıtmaktadırlar.
Bir siyasî grup kurabilmek için üye devletlerin en az beşte birinden seçilen yirmi üyenin bir araya
gelmesi gerekmekteydi. Ancak, 2009 seçimlerinden itibaren geçerli olmak üzere, siyasi grup kurmak
için üye devletlerin dörtte birinden seçilen yirmi beş üyenin bir araya gelmesi şartı kabul edilmiştir.
Grupların oluşturulması için yeter sayının sağlanmasından sonra ikinci önemli nokta ise, “siyasî
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benzerlik” koşulunun sağlanmasıdır. Avrupa Kömür Çelik Toplulugu Ortak Meclisi üyeleri ilk olarak
1953 yılında, dönemin geleneksel siyasî eğilimleri yansıtan Hıristiyan Demokratlar, Sosyalistler ve
Liberaller olmak üzere üç siyasî grup oluşturmuşlardı. Bugün ise 736 sandalyeli Parlamento
bünyesinde yedi siyasî grup bulunmaktadır. Bu partiler şunlardır:
PP): EPP, yirmi yedi üye devletten temsilcileri
içinde barındıran tek grup olup, 265 sandalyeyle Parlamentodaki en büyük siyasî gruptur (2009
seçimlerindeki oy oranı %36’tür.)
muş olan grup, 2009
seçimlerinde oy oranını %25’e düşürmüş ve 184 sandalye kazanabilmiştir. Ancak Parlamentodaki
ikinci büyük siyasî gruptur.

ALDE’nin %11, 4 oy oranına bağlı olarak seksen dört üyesi bulunmaktadır.

grubunu oluşturan EFA’nın 2009 yılındaki oy oranı % 7.5’tur ve 55 üyeye sahiptir.
cular Grubu (ECR): Mayıs 2009’da EPP’den ayrılan İngiliz
Muhafazakar partisi üyelerinin kurmuş olduğu grup, % 7,3’luk oy oranı ile elli dört üyeye sahiptir.

üye devletten gelen otuz beş Parlamento üyesiyle altıncı büyük gruptur, oy oranı % 4,3’tür.

oranı ile dokuz üye devletten otuz iki üye ile Parlamentoda temsil edilen yedinci gruptur.

7.2.Avrupa Zirvesi
Asıl ismi Avrupa Konseyi (The European Council) olan bu kurum, Avrupa Birliği Konseyi ile
karıştırılmaması için Avrupa Zirvesi olarak anılmaktadır. Birliğin en üst düzeyde yetkili siyasi
kurumu konumundadır.
Avrupa Zirvesi, Avrupa Birliği'ne üye devletlerin başbakanları veya devlet başkanları ile Avrupa
Komisyonu Başkanı'nın katılımıyla oluşur. Yılda dört defa toplanan Zirve, Birliğin gelişmesi ve
Avrupa'nın bütünleşmesi doğrultusunda öncelikleri ve temel politikaları belirleyen kararlar alır.
Avrupa Zirvesi'nin herhangi bir yasama yetkisi yoktur. Buna rağmen, AB üyesi tüm devletlerin en
üst düzey yetkililerinin bir araya geldiği ve temel politikaları belirlediği kurum olmasından dolayı
siyasi bir ağırlık ve yönlendirme gücü taşır. Çoğu durumda uzlaşıyla, istisna olarak nitelikli
çoğunlukla karar alır. Zirveye, üye devletler tarafından 2,5 yıllığına atanan ve görev süresi bir defa
uzatılabilecek olan AB Zirvesi Başkanı başkanlık eder.
AB Zirvesi, dünyayı ve Toplulukları ilgilendiren geniş kapsamlı ekonomik ve politik konularda resmi
karar almaksızın "görüş alışverişinde" bulunur. Görüşmeler, karar almaya yöneliktir. Bakanlar
Konseyi'nin çözümleyemediği konular Zirve’de bir sonuca bağlanır. Haziran 1983'de yapılan
Stuttgart Zirvesi'nde Avrupa Birliği konusunda kabul edilen Solemn Bildirisi'nde (resmi bildiri) AB
Zirvesi’nin görev alanı belirlenmiştir. Buna göre AB Zirvesi, Avrupa Toplulukları ile ilgili konularda
rehberlik edecek, yapıcı uyarılarda bulunacak, yeni faaliyet alanlarında işbirliğini teşvik edecek ve
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dış ilişkilerde Topluluğun ortak tavrını belirleyecektir. Böylece Zirve, Avrupa Birliği amacına hızla
ilerleyen Toplulukların en üst düzeyde politik yetkili otoritesi olmuştur.

7.3.Avrupa Birliği Konseyi (The Council of the European Union)
Avrupa Birliği (Bakanlar) Konseyi (The Council of the European Union) üye devletlerin temsil
edildiği bir AB kurumudur. Üye devletlerin bakan seviyesindeki temsilcilerinden oluşur. AB
Bakanlar Konseyi yasama faaliyetini nihai olarak gerçekleştiren kurum olarak AB kurumsal yapısı
içinde çok güçlüdür.
Bakanlar Konseyi, ülke hükümetlerine mensup ülkeyi taahhüt altına sokma yetkisine sahip bakan
seviyesindeki birer temsilciden oluşur. AB'nin yasama ve karar alma kurumudur. Parlamenter
demokrasilerdeki parlamentonun yetkilerine eşdeğer yetkilere sahiptir. Karar alma sürecinde,
Komisyon tarafından hazırlanan tasarıları ele alarak yasalaştırır. Parlamanto'nun değişiklik
önerilerini karara bağlar. Birliği şekillendirir, yönetir ve dış politikasını belirler. Konsey, üye
ülkelerin ekonomik politikalarının koordinasyonunu sağlar ve Anlaşmalar ile verilen diğer karar alma
görevlerini yerine getirir. Konsey gündemine göre, toplantıya katılacak bakanlar belirlenir. Bazı
durumlarda iki veya üç bakan da Konsey'e katılabilir.
Bakanlar Konseyi'nin altı temel sorumluluğu şunlardır:

ile uluslararası anlaşmaları sonuçlandırmak,

ak.
Konsey üç değişik usul çerçevesinde karar almakta olup bunlar; oybirliği, oy çokluğu ve nitelikli
çoğunluktur. Lizbon Antlaşması sonrasında Konsey'de esas oylama usulü nitelikli çoğunluk olarak
düzenlenmiş; oybirliği ve basit oy çokluğunun istisna niteliği taşıdığı ortaya konmuştur. Ortak Dış
ve Güvenlik Politikası bugün hala büyük ölçüde üye devletlerin oybirliği ile karar aldığı en önemli
istisna alanını oluşturur. Yeni üyelerin katılımı ve vergileme konusu da yine Konsey'de oybirliği
aranan alanlardır. Basit çoğunlukla alınan kararlarda üye ülkelerin Konsey'de birer oyu vardır.
Nitelikli çoğunluk gereken durumlarda ise oylar, üye ülkelerin nüfus ve ekonomik güçlerine göre
farklı ağırlıklarda belirlenmiştir.
Avrupa Birliği'nin son genişlemesiyle birlikte, Bakanlar Konsey'indeki oy sayısı değişmiştir. Dört
büyük ülkenin (Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere) oy sayısı 29, İspanya ve Polonya'nın 27,
Romanya'nın 14, Hollanda'nın 13, Belçika, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Portekiz'in
12, Avusturya, Bulgaristan ve İsveç'in 10, Finlandiya, İrlanda, Danimarka, Litvanya ve Slovakya'nın
7 ve Lüksemburg, Kıbrıs, Estonya. Letonya (Latviya) ve Slovenya'nm 4, Malta'nın 3 oyu vardır.
Toplam oy sayısı 345'tir.
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Nitelikli çoğunluk yöntemine göre karar alınabilmesi için toplamı 345 olan oyların 255'inin olumlu
olması gerektiği gibi üye devletlerin yarıdan fazlasının da olumlu görüş bildirmesi gerekir. Konsey'de
nitelikli çoğunlukla karar alınırken, herhangi bir üye devlet gerekli görürse, alınan karara olumlu oy
verenlerin, Birlik nüfusunun %62'sine karşılık gelip gelmediğinin kanıtlanmasını talep edebilir. Bu
durumda %62 oranına ulaşılamamışsa söz konusu karar kabul edilmemiş sayılır.
Bakanlar Konseyi aşağıdaki farklı alandaki bakanlarla toplantı yapabilir. Bunlar;
-Genel İşler,
-Ekonomi ve Maliye İşleri,
-Adalet ve İçişleri,
-İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketim İşleri,
-Rekabet (İç Pazar, Sanayi ve Araştırma),
-Ulaşım, Haberleşme ve Enerji,
-Tarım ve Balıkçılık,
-Çevre,
-Eğitim, Gençlik ve Kültür'dür.

7.4.Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Komisyonu, AB politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörüdür. Mevzuat önerileri
hazırlar, Parlamento ve Konsey'e sunar. Birliğin yürütme organı olarak Avrupa Birliği müktesebatını,
Parlamento ve Konsey tarafından hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlüdür.
Topluluk anlaşmalarının koruyucusudur. Adalet Divanı ile birlikte AB hukukunun doğru
uygulanmasını sağlar.
Komisyon, Kurucu Anlaşmaların koruyucusudur. Kurucu Anlaşmaların ve organların almış olduğu
kararların usulünce uygulanıp uygulanmadığını ve ilgili tarafların yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini izlemekle görevlidir. Roma Anlaşmasından kaynaklanan yürütme yetkilerinin yanı
sıra, ortak politikaların oluşturulması ve yürütülmesi görevini de üstlendiğinden, yetkilerinde bir artış
olmuştur. AB'yi hukuken temsil eder. Birlik fonlarının yönetim görevi de Komisyon'a aittir.
Komisyon'un bürokratik, bağımsız ve uluslarüstü niteliği vardır. Komisyon, karar önerilerini
hazırlama ve sunma yetkisine sahiptir.
Komisyon, ulusal devletlerde hükümetlere denk gelir ve Konsey'in aldığı kararları uygular.
Topluluğu dış ilişkilerde temsil eder, Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesini denetler. Konsey'de
Topluluğun çıkarlarını korur ve Konsey'e uygulamalar konusunda bilgi verir. Çalışmalarından dolayı
Avrupa Parlamentosu'na karşı sorumludur. Üye ülkelerin Topluluk mevzuatlarına uygun olmayan
davranışlarının iptali için Adalet Divanı'na başvurabilir. Komisyon'un idari personelinin çoğu
Komisyon merkezinin bulunduğu Brüksel'de, bir kısmı ise Lüksemburg'da görev yapar. Komisyon'un
ve diğer kurumların faaliyet giderleri toplam Birlik bütçesinin yüzde beşini geçemez.
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Komisyon'un görev süresi beş yıldır. Komisyon, sorumluluklarını yerine getirirken bağımsızdır. Üye
devletlerden herhangi birine karşı Anlaşma ihlali soruşturması başlatabilir ve gerekli gördüğünde
konuyu Avrupa Adalet Divanı'na götürür. Avrupa Birliği'nin rekabet kurallarını ihlal etmeleri
durumunda kişilere ve şirketlere para cezası verebilir. Yasama sürecini başlatmada tek yetkilidir.
Komisyon, üye devletlerce atanan 27 üyeden (komiser) oluşan yürütme organıdır. Her üyenin
sorumlu olduğu bir veya birkaç alan vardır. Komisyon üyeleri hiçbir hükümetten, kurumdan ve
kuruluştan talimat almazlar. Sorumlulukları veya görevlerini yerine getirmeleri ile bağdaşmayan her
türlü faaliyetten kaçınırlar. Komisyon üyeleri, görevlerini yerine getirirken kendi ulusal
hükümetlerinden bağımsız olarak davranmak ve sadece Avrupa Birliği'nin çıkarlarını gözetmekle
yükümlüdürler. Komisyon'un her üyesinin bir veya birkaç politika alanında sorumluluğu vardır.

7.5.Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin yargı organıdır. Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve
Uzmanlık Mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur. Adalet Divanı'nın temel amacı, Avrupa
Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını
sağlamaktır. Divan, Birlik hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı
sağlama, ulusal hukuk düzenleri ile AB hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki
denetim, yorum, uyuşmazlık çözme, hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini yerine getirir.
Divan, her üye devletten bir yargıçtan, Genel Mahkeme ise yine her üye devletten en az bir yargıç
olmak üzere 27 yargıçtan oluşur. Yargıçlar, üye devlet hükümetlerinin mutabakatı ile altı yıl için
atanırlar ve yeniden atanmaları mümkündür. Divan yargıçlarının bağımsızlıkları, statülerini
düzenleyen çeşitli hükümler aracılığıyla güvence altına alınmıştır. Ayrıca Divan müzakereleri gizli
olup, açıklanmaz, kararlar çoğunluk oyuna göre oluşur ama tüm yargıçlar tarafından imzalanır ve
karşı oylar yayınlanmaz.
Avrupa Birliği Adalet Divanı AB hukukundan kaynaklanan bir takım davalara bakmaya yetkilidir.
Bunlar genel olarak üye devletlerin ve AB kurumlarının AB hukukuna uyup uymadığının
denetlenmesine yönelik davalar ile ulusal mahkemelerde görülmekte olan davaların çözüme
bağlanması için gerekli olduğunda AB hukukunun yorumlanmasına ilişkin davalardır. Avrupa Birliği
Adalet Divanı Lüksemburg'da faaliyet göstermektedir.

7.6.Avrupa Sayıştayı
Avrupa Sayıştayı, Birliğin tüm gelir ve giderlerini inceler, işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu
garanti altına alır. Sayıştay denetimi, gelir ve giderlerin hukuka uygunluğu ile düzenliliğini ve iyi bir
mali idareyi sağlamaya yöneliktir.
Avrupa Sayıştayı her bir üye devletten birer üye olmak üzere 27 üyeden oluşmaktadır. Üyeler,
Konsey tarafından Parlamento'ya danışıldıktan sonra, 6 yıllık bir süre için tayin edilir. Bu üyeler,
kendi ülkelerinde denetim kurumlarında çalışan veya çalışmış ve bu görev için özel niteliğe sahip
kişilerin arasından seçilir. Sayıştay üyelerinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı güvence altına alınmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu kısımda Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısı ele alınacaktır. Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Zirvesi, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Adalet Divanı ve
Avrupa Sayıştayı incelenecektir. Bütünleşme sürecinde kurumsal yapıda önemli değişiklikler
olmuştur. Avrupa Parlamento’su ve Konsey Birliğin karar alıcı organları olup bir anlamda yasama
organı olarak değerlendirilebilir. Komisyon ise yürütme organıdır.
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Bölüm Soruları
1. Avrupa Birliği’nin yürütme organı Komisyon’dur. (Doğru/Yanlış) çünkü……
2. Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri ilk kurulduğu yıllarda daha dar kapsamlı idi.
(Doğru/Yanlış) çünkü……
3. Avrupa Birliği’nin mali denetim organı Avrupa Sayıştayı’dır. (Doğru/Yanlış) çünkü…….
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. Avrupa Birliği’nde oybirliği ile alınabilecek kararların neler olduğunu araştırınız.
2. Avrupa Birliği’nde Parlamento’nun değişen rolünü araştırınız?
3. Avrupa Birliği’nde ‘Zirve’ Toplantılarının önemini ve etkinliğini araştırınız.
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8. AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
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8.1.Avrupa Birliği Bütçesine Genel Bakış
Avrupa Birliği, 28 Avrupa ülkesinden oluşan uluslarüstü niteliğe sahip bir örgütlenmedir. Söz konusu
örgütlenme ile kurucu devletler ulusal güçlerini birleştirmek suretiyle bir takım ortak hedeflere
ulaşmayı amaç edinmişlerdir. Söz konusu ortak hedefler, Birlik tarafından belirlenen ortak politikalar
aracılığıyla yerine getirilmeye çalışılmaktadır.
Kurucu üye ülkeler tarafından kabul edilen ortak politikaların gerçekleştirilmesindeki en önemli araç
ise bütçedir. Birlik bütçesi ulusal bütçelerden bağımsız, uluslarüstü düzeyde merkezi olarak
uygulanan bir politika aracıdır. Avrupa bütünleşmesinin ilk yıllarında Birlik bütçesinin oldukça
küçük çapta olduğu ve genellikle Birliğin idari harcamalarına yönelik giderleri finanse ettiği
görülmektedir. Ancak, bütünleşme ile varılmak istenen nihai hedeflere ulaşmak üzere zaman içinde
yeni ortak politikaların geliştirilmesiyle bütçenin yapısı da değişikliğe uğramış, bütçe harcamaları
nitelik ve nicelik itibariyle değişmeye başlamıştır. Ortak politikalar arasında ön plana çıkan Tarım
Politikası ve Bölgesel Politikalar, bütçenin nitelik ve nicelik bakımından yaşadığı değişimin
temelinde yer alan iki önemli politikadır.
Birlik bütçesi, bütçeleme ilkeleri bakımından ulus devletler tarafından uygulanan bütçelere
benzemekle birlikte yapısı ve fonksiyonları itibariyle söz konusu bütçelerden ayrışmaktadır. Söz
konusu farklılıklardan ilki bütçenin büyüklüğü ile ilgilidir. Birlik bütçesi, ulusal bütçelere göre bir
hayli küçük bir bütçedir. Bütçe kanalıyla gerçekleştirilen Birlik harcamaları, Avrupa Birliği’nin
toplam GSMH’sinin % 1’i civarındadır. Üye ülkelerin ulusal harcamalarına bakıldığında bu
büyüklüğün GSMH’ye oran bakımından % 45’ler seviyelerine çıkabildiği görülmektedir. Görüldüğü
gibi, ulusal bütçelerle karşılaştırıldığında söz konusu oran ciddi ölçüde küçük kalmaktadır.
Bütçenin temel prensiplerinden biri denklik ilkesidir. Söz konusu ilke klasik iktisadi çerçevesinde
mali denkliği ifade ederken, Keynesyen yaklaşımla birlikte mali denklik yerine ekonomik denkliğin
esas alınması gerektiği fikri yaygınlaşmıştır. Günümüzde, bir çok ülkede ekonomik denklik esas
alınırken, Avrupa Birliği bütçesinde mali denkliğin esas alındığı görülmektedir. Birlik bütçesini
ulusal bütçelerden ayırıan bir diğer özellik de bu noktada ortaya çıkmaktadır.
Birlik bütçesini ulusal bütçelerden ayıran temel özelliklerden biri de, bütçenin fonksiyonları ve buna
bağlı olarak harcamaların niteliği bakımından ortaya çıkmaktadır. Avrupa Birliği bütçesi yalnızca
Birliğin idari giderleri ile belirlenen ortak politikaların finansmanına kaynak ayırırken, ulusal
bütçeler çok daha geniş bir alana hizmet etmektedir. Ulusal bütçelerde askeri harcamalar ve sosyal
nitelikli harcamalar önemli bir yer kaplarken Birlik bütçesinde bu tür harcamaların yer almadığı
görülmektedir.
Avrupa Birliği bütçesinin tarihsel kökenleri, bütünleşme hareketinin başlangıç yıllarına kadar
uzanmaktadır. Kurucu Anlaşmaların imzalanarak Avrupa’daki bütünleşme hareketinin fiili
temellerinin atılmasıyla birlikte, o zamanki kurumsal yapıya uygun bir biçimde bütçe uygulamaları
da başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde, Birliğin kurumsal yapısındaki değişiklikler çerçevesinde
bütçe uygulamasında da zaman içinde değişikliklere gidildiği görülmektedir. Avrupa Birliği’nde,
1967 yılına kadar çoklu bütçe uygulamasının geçerli olduğu görülmektedir. Bu tarihten önce, Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu
bütçeleri ayrı ayrı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Söz konusu kurumların birbirinden bağımsız
nitelikli kurumlar olmaları ve faaliyet alanlarının farklı olması nedeniyle her birinin bütçesi
birbirinden ayrı ve bağımsız olarak hazırlanıp uygulanmıştır. 1967 yılında yürürlüğe giren "Füzyon
124

Anlaşması" Avrupa Toplulukları’nın bütçe sürecindeki önemli dönüm noktalarından birisidir.
"Füzyon Anlaşması" ile Avrupa Toplulukları birleştirilmiş ve bu tarihe kadar ayrı ayrı hazırlanıp
uygulanan Topluluk bütçelerinin büyük bir kısmı, “Avrupa Toplulukları bütçesi” adı altında tek bir
çatıda birleştirilmiştir. “Füzyon Anlaşması” neticesinde, 1967 yılından itibaren üç Topluluğun
bütçeleri birleştirilerek bütçesel anlamda mevcut olan dağınık yapı ortadan kaldırılmıştır. Yapılan
düzenlemeler sonucunda Avrupa Ekonomik Topluluğu bütçesinin dışında kalan tek bütçe, Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu’nun “işletme bütçesi” olmuştur.
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Anlaşması, 22 Temmuz 2002 tarihinde son bulmuştur. Avrupa
Kömür ve Çelik Topluluğu’nun hukuki varlığının sona ermesiyle birlikte, Topluluğun tüm varlık ve
yükümlülükleri Avrupa Birliği’ne aktarılmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’nun “işletme bütçesi” de hükmen sona ermiştir. Netice itibariyle 1970-2002 yılları
arasında bütçesel anlamda yürürlükte olan ikili yapı 2002 yılında ortadan kaldırılarak yerini tek bütçe
sistemine bırakmış ve bu tarihten günümüze kadar olan süreçte Birliğin tüm gelir ve harcamaları
“Avrupa Birliği bütçesi” içerisinde yer almıştır.

8.2.Avrupa Birliği’nde Temel Bütçe Prensipleri
Gerek ulusal bütçelerde gerekse Avrupa Birliği bütçesinde bütçeinin hazırlanış ve uygulanışına
ilişkin bir takım temel prensipler bulunmaktadır. Birlik bütçesinin tabi olduğu ilkeler; birlik ve
doğruluk, yıllık olma, denklik, hesap birimi, genellik, spesifikasyon, sağlam mali yönetim ve şeffaflık
ilkeleridir.
Birlik ve doğruluk ilkeleri:
Birlik ve doğruluk ilkeleri ulusal bütçerde genellikle iki ayrı bütçe ilkesi olarak ele alınır. Ancak
Birlik bütçesinde, söz konusu ilkeleri belirleyen Mali Tüzük çerçevesinde bu iki ilkenin aynı başlık
altında ele alındığı görülmektedir. Özellikle tek bütçe olgusunun ön plana çıkarıldığı bu ilke
çerçevesinde, Birliğin faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan tüm gelir ve harcamaların Birlik bütçesine
kaydedilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu çerçevede, bütçedeki herhangi bir başlık altında yer
almayan hiçbir gelirin tahsil edilemeyeceği ve hiçbir harcamanın gerçekleştirilemeyeceği hüküm
altına alınmıştır. Bu ilke uyarınca, hiç bir Kurum açısından, bütçede önceden belirlenmiş ödenek
miktarını aşacak bir harcama yetkisi söz konusu olamaz, bu tür bir harcamanın yapılmasına izin ve
yetki verilmez. Bütçe ile ödenek ayrılan harcamalar, Birlik açısından önem taşıyan harcamalardır.
Bir diğer ifade ile gerekli olduğu düşünülmeyen harcamalar bütçede yer almaz.
Birlik ilkesi, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran 1957 tarihli Anlaşmanın da temel
ilkelerindendir. Böyle olmakla birlikte, bilindiği gibi kuruluşundan itibaren Avrupa Toplulukları’nda
bütçesel alanda çoklu bir yapı gözlenmiş ve hatta bütünleşmenin ilk yıllarında kurumsal yapının da
etkisiyle beş farklı bütçe uygulaması birarada yürütülmüştür. 2002 yılında yapılan düzenlemeler
çerçevesinde Birliğin tüm gelir ve harcama kalemleri tek bir bütçe altında birleştirilebilmiş ve birlik
ilkesi bu tarihten itibaren gerçek anlamda hayata geçirilmiştir.
Bu duruma ek olarak, bazı hallerde bütçenin birliği ilkesinin esnetildiği ya da bazı istisnalar
uygulandığı görülmektedir. Ortak Dış ve Güvenlik Politikasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek
harcamalar, Avrupa Kalkınma Fonu ve Avrupa Yatırım Bankası’nın mali işlemleri söz konusu
istisnalar arasında yer almaktadır.
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Yıllık olma ilkesi:
Bütçenin temel ilkeleri arasında yer alan yıllık olma ilkesi Avrupa Birliği bütçeleme sürecinin de
temel kurallarındandır. Buna göre, bütçe faaliyetleri bir mali yıla ilişkin olarak gerçekleştirilir ve 1
Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki bir yıllık süreyi kapsar. Gelirlerin toplanması ve giderlerin
yapılmasına ilişkin izin ve yetkiler bir yıl için verilir.
Yıllık olma prensibi temel ilke olmakla birlikte, uygulamada burada da bazı esnekliklerin olduğu
görülmektedir. Bu esnekliklerin altında yatan temel unsur, birden fazla yıla yayılan harcama
kalemleridir. Zira ulusal bütçe uygulamalarında da örneklerine sıklıkla rastlanabildiği gibi, bazı
harcamalar çok yıllı karaktere sahip olabilmektedir. Özellikle araştırma programları ve yapısal
tedbirlere yönelik olarak gerçekleştirilen harcamalar takvim yılı sınırlarını aşmakta ve birden çok yıla
yayılabilmektedir. Yıllık olma ilkesi ile bu tür durumlar arasındaki zamansal uyumsuzluğu
giderebilmek amacıyla Birlik bünyesinde bir dizi tedbir alınmıştır. Bu çerçevede Birliğin bütçe
sürecinde, farklılaştırılmamış ödeneklerin yanı sıra, farklılaştırılmış ödenek uygulamasına yer
verilmiştir.
Farklılaştırılmış ödenekler, “taahhüt ödenekleri” ile “harcama ödenekleri”nden oluşmaktadır.
Farklılaştırılmamış ödeneklerde ise “taahhüt” ve “ödeme” aynıdır. İdari harcamalar ile üye ülkelere
yapılan geri ödemeler bu nitelikteki harcamalardır. Belli bir faaliyetin hukuken gider olarak ortaya
çıkması ile, bu faaliyet karşılığında yapılan ödeme arasında herhangi bir zamansal gecikmenin
olmadığı, bir diğer ifade ile, söz konusu işlemlerin aynı mali yıl içerisinde gerçekleştiği harcamalar
bu kapsamda yer almaktadır.
Farklılaştırılmış ödeneklerde ise; taahhütler ve harcamalar, giderin yapılması sırasında ortaya çıkan
zamansal farklılığı dikkate alabilmek amacıyla birbirinden farklılaştırılır. Taahhüt ödenekleri, birden
çok yıla yayılı olmakla birlikte, mevcut mali yılda eklenen yasal taahhütlerin toplam maliyetini
içerirken; harcama ödenekleri, mevcut cari yılda ve/veya daha önceki mali yıllarda eklenen yasal
taahhütleri yerine getirmek için yapılan harcamaları kapsamaktadır. Bir diğer ifade ile, taahhüt
ödenekleri birkaç yıla yayılı olan ve yasal yükümlülüklerden kaynaklanan ödeneklerin ilgili mali yıla
karşılık gelenlerini ifade eder. Harcama ödenekleri ise, cari mali yıl içerisindeki yükümlülüklerden
doğan harcamaları kapsarken, buna ek olarak bir de önceki mali yıllardan gelen harcamaları içerir.
Harcama ödenekleri, taahhüt ödeneklerine göre daha geniş kapsamlıdır.
Denklik ilkesi:
Birliğin Kurucu Anlaşmalarında da açık bir biçimde belirtildiği üzere, Birlik bütçesi gelir ve
harcamalar bakımından denk olmalıdır. Gelir-gider dengesizliklerini gidermek amacıyla bütçe
dahilinde borçlanmaya gidilemez. Mali yıl sonunda ortaya çıkan bütçe fazlaları, bir sonraki yılın
bütçesine gelir olarak kaydedilirken, açık olması durumunda ise harcama ödeneği olarak kayda
geçirilir.
Bazı çevrelerce denklik ilkesi eleştirilmekte ve bu ilkenin, bütçenin esnekliğini yitirmesine yol açtığı
iddia edilmektedir. Söz konusu ilkeye eleştirel gözle bakanlar, uygulanan mali denklik neticesinde
bütçeinin esnekliğini yitirdiğini ve etkin bir maliye politikası aracı olarak kullanılamaz hale geldiğini
savunmaktadırlar.
Hesap birimi ilkesi:
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Hesap birimi ilkesi, bütçenin ortak bir değer üzerinden hazırlanması ve uygulanması gerektiğini ifade
etmektedir. Birlik bütçesi günümüzde bir çok üye ülke tarafından benimsenmiş para birimi olan Euro
cinsinden hazırlanmakta ve harcamalar bu değer üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ggeçmiş yıllarda
bütçenin farklı dönemlerde farklı hesap birimleri çerçevesinde hazırlanmış ve uygulanmıştır. Örneğin
Euro öncesinde ECU adı verilen bir hesap birimi kullanılmıştır. ECU, Avrupa Hesap Biriminde
olduğu gibi üye ülkelerin ulusal para birimlerinin belirli oranlarda yer aldığı bir sepettir. 1 Ocak 1999
tarihinden itibaren Birlik bütçesi Euro cinsinden hazırlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.
Genellik İlkesi:
Bu ilke, bütçeye ilişkin iki alt ilkeden oluşmaktadıar.Bunlardan birincisi adem-i tahsis (tahsis
edilmeme), diğeri ise gayri safilik’tir. Adem-i tahsis ilkesi uyarınca, bütçede yer alan herhangi bir
gelir, spesifik herhangi bir harcamaya tahsis edilemez. Bütçe, Birliğin tüm gelirlerinin biraraya
getirildiği büyük bir fondur. Çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler bu fonda toplanır ve Birlik
politikalarından kaynaklanan ya da idari nedenlerle ortaya çıkan harcamalar bu havuzdan karşılanır.
Gayri safilik ilkesi ise, bütçedeki gelir ve giderlerin ayrı ayrı ve tam olarak gösterilmesi gerektiğini
ifade eder. Bir diğer ifade ile gider ve gelirler birbirine mahsup edilemez. Bu çerçevede tüm gelir ve
gider kalemlerinin gayri safi olarak bütçeye kaydedilmesi gerekmektedir.
Spesifikasyon ilkesi:
Spesifikasyon ilkesi, her bir ödeneğin belirli bir amaca yönelik olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade
etmekte ve tahsisatların spesifik bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilmesinin önemine vurgu
yapmaktadır. Bu ilke, bütçe uygulamasında ödeneğin belirlenen amaç doğrultusunda kullanılıp
kullanılmadığının tespiti bakımından da önem taşımaktadır. Söz konusu ilke, bütçenin gelir kalemleri
için de geçerlidir. Bu çerçevede, bütçeye gelir kaydedilecek tüm kaynakların tanımının net bir
biçimde yapılmış olması gerekmektedir. Spesifikasyon ilkesi, bütçeye ilişkin özenli bir
sınıflandırmayı gerekli kılmaktadır. Birlik bütçesi bu çerçevede değerlendirildiğinde, bütçedeki gelir
ve giderlerin kısım, başlık, bölüm, madde ve kalemler halinde detaylı bir biçimde belirtildiği
görülmektedir.
Sağlam mali yönetim ilkesi:
Ekonomiklik, etkililik ve verimlilik ilkelerini içine alan sağlam mali yönetim ilkesi, kıt olan bütçesel
kaynakların en optimal biçimde kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Ekonomiklik ilkesi,
kurumlar tarafından faaliyetlerinin devamlılığı için kullanılan kaynakların, zamanında, uygun miktar
ve kalitede ve en iyi fiyatlarla sağlanmasını; verimlilik ilkesi, kullanılan bir birim girdi ile elde
edilmesi mümkün olan en yüksek çıktı miktarının sağlanmasını; etkililik ilkesi ise belirlenen
hedeflere ve istenilen sonuçlara ulaşılmasını gerektirir. Performans esaslı bütçe sistemine göre,
bütçenin kapsamına giren tüm faaliyet alanları için belirli, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler koyulur.
Bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, her bir faaliyet için belirlenmiş performans göstergeleri tarafından
izlenir ve harcama birimleri yetkili bütçe merciine yıllık olarak bilgi verir.
Şeffaflık ilkesi:
Bütçenin oluşturulması ve uygulanması ile hesapların sunumu şeffaflık ilkesine uygun olarak
gerçekleştirilmelidir. Avrupa Parlamentosu Başkanı, bütçeleri ve mevcut bütçede değişiklik yapan
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bütçeleri onaylar ve nihai halleri Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanır. Bütçe,
onaylandığının açıklanmasını takip eden üç ay içerisinde yayımlanır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak Birlik bütçesinin temel özelliklerine yer verilecek ve daha sonra bütçelemeye
ilişkin temel prensipler anlatılacaktır. Gerek ulusal bütçelerde gerekse Avrupa Birliği bütçesinde
bütçeinin hazırlanış ve uygulanışına ilişkin bir takım temel prensipler bulunmaktadır. Birlik
bütçesinin tabi olduğu ilkeler; birlik ve doğruluk, yıllık olma, denklik, hesap birimi, genellik,
spesifikasyon, sağlam mali yönetim ve şeffaflık ilkeleridir.
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Bölüm Soruları
1.Avrupa Birliği bütçesi, bazı açılardan ulus bütçelerden ayrılır; örneğin……
2.Avurpa Birliği bütçesinin Birlik GSMH’sine oranı, ………….civarındadır.
3.Denklilk ilkesi………..şeklinde tanımlanır.
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. Birlik ilkesinin istisnalarını araştırınız.
2. Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ulusal bütçe büyüklüklerini araştırınız.
3. Sağlam mali yönetim ilkesinin Türkiye’deki uygulanışını AB uygulaması ile karşılaştırınız.
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9.1.Bütçeleme Süreci
Avrupa Birliği’nde bütçe yıllık olarak uygulanır. Ancak yıllık bütçe uygulamasının dışında bir de
orta vadeli bütçe planlaması söz konusudur. Çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan orta vadeli
bütçe programları, yıllık bütçenin genel sınırlarını çizerek, Birliğin gelecekteki harcamalarının azami
miktarını ve kompozisyonunu belirler. Bütçe sürecinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey, birlikte,
bütçenin onaylanması ve kabulünden sorumlu “yetkili bütçe mercii” olarak görev yaparlar. Buna ek
olarak, Komisyon da bütçe taslağını hazırlayarak sürece önemli ölçüde katkı sağlar. Avrupa
Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma uyarınca Konsey ve Parlamento, Komisyon tarafından
hazırlanan öneriler temelinde Birlik bütçesinin karara bağlanmasından ortak olarak sorumlu
tutulmuştur.
Birlik bütçesi dört aşamadan geçerek 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir. Bu aşamaları şu
şekilde sıralamak mümkündür;
a- Taslak bütçenin Komisyon tarafından hazırlanması; Avrupa Birliği’ndeki bütçe çalışmaları,
Birliğin kurumsal temelini oluşturan temel hizmet birimlerinin bir sonraki mali yıla ilişkin gelir ve
harcama tahminlerinin belirlenmesi ile başlar. Bu çerçevede, Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa
Adalet Divanı, Sayıştay, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Ombudsman ve Avrupa
Veri Koruma Denetmeni bir sonraki mali yıla ilişkin tahmini gelir ve harcama miktarlarını belirler
ve 1 Temmuz tarihine kadar Komisyon’a sunar. Komisyon, masrafçı birimler tarafından gönderilen
gelir ve harcama tahminleri ışığında ön bütçe taslağını oluşturur. Oluşturulan taslak, en geç 1 Eylül
tarihine kadar Konsey’e sunulur. Taslak bütçe, aynı zamanda, bilgi mahiyetinde olmak üzere
Parlamento’ya da gönderilir.
b- Konsey’in taslak bütçeye ilişkin tutumunu ortaya koyması; Konsey’in alt çalışma gruplarından biri
olan Bütçe Komitesi ön bütçe taslağı üzerinde incelemelerde bulunur. Yapılan detaylı incelemelerin
ardından çoğunluk kararı ile üzerinde uzlaşıya varılan ön bütçe taslağı, Konsey tarafından, en geç 1
Ekim tarihine kadar Avrupa Parlamentosu’na sunulur. Konsey, taslak üzerinde yaptığı değişiklikleri
gerekçeli olarak Parlamento’ya bildirmekle yükümlüdür.
c- Parlamento’nun taslak bütçeyi incelemesi/okuması; Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, taslak
bütçenin Parlamento bünyesinde ele alınıp incelendiği alt çalışma birimidir. Bu incelemede, taslağın
Komisyon tarafından hazırlanan ilk şekli, Konsey’in bu metin üzerinde yaptığı değişiklikler ve
değişikliklerin gerekçeleri ele alınır. Parlamento, taslak bütçe üzerinde yaptığı incelemeleri en geç
42 gün içerisinde neticelendirmek ve konuya ilişkin tavrını ortaya koymak zorundadır.
Parlamento’nun buradaki tavrı üç şekilde olabilmektedir;
-Konsey tarafından gönderilen taslak bütçe Parlamento’ca bütünüyle onaylanır ve yürürlüğe girer.
-Parlamento 42 günlük süre sonucunda herhangi bir karar almaz. Parlamento’nun bu süre içerisindeki
sessizliği, zımni kabul sayılmaktadır. Bu durumda bütçe yine onaylanmış sayılır ve yürürlüğe girer.
-Parlamento, üyelerinin çoğunluğunun kararı ile taslak bütçe üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri
yapar. Değiştirilen bütçe taslağı yeniden görüşülmek üzere Konsey ve Komisyon’a gönderilir.
Avrupa Parlamentosu Başkanı, aynı zamanda Konsey Başkanı’nın da onayını alarak, taslak bütçe
üzerindeki mevcut görüş farklılıklarını detaylı bir biçimde incelemek üzere, eşit sayıdaki Konsey ve
Parlamento temsilcilerinden oluşan bir Uzlaştırma Komitesi’nin toplanmasını sağlar.
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d- Uzlaşma Komitesi tarafından konunun değerlendirilmesi ve bütçenin kabulü; Uzlaştırma Komitesi
üyeleri 21 gün içerisinde çoğunluk kararı ile bir uzlaşıya vararak ortak bir metin üzerinde anlaşmaya
çalışırlar. Bu 21 günlük süre zarfında, Uzlaştırma Komitesi ortak bir metin üzerinde uzlaşı
sağlayamaz ise, Komisyon yeni bir taslak bütçe hazırlamak zorundadır. Komite üyelerinin ortak bir
metin üzerinde anlaşmaları durumunda ise bu kararın alınmasından itibaren 14 günlük süre içerisinde
aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkabilir;
Parlamento ve Konsey, ortak bütçe taslağını onaylar veya 14 günün sonunda karara varamaz ise; ya
da kurumlardan herhangi biri metni onaylarken diğeri bir karara varamaz ise ortak bütçe taslağı
resmen kabul edilmiş olur.
Eğer Parlamento ve Konsey çoğunluk kararı ile 14 gün içerisinde taslak bütçeyi reddederse;
kurumlardan biri reddederken diğeri karara varamaz ise; ya da Konsey kabul etse bile Parlamento
çoğunluk kararı ile reddederse Komisyon tarafından yeni bir taslak bütçenin hazırlanması gerekir.
Ortaya çıkabilecek bir diğer durum ise, ortak metnin Konsey tarafından reddedilirken, Parlamento
tarafından kabul edilmesidir. Bu durumda, Parlamento son söz hakkına sahiptir. Parlamento’nun
üzerinde değişiklik yaptığı düzeltilmiş taslak metne dönülür (iii/c). Parlamento, Konsey’in ortak
metni reddini takip eden 14 gün içerisinde, çoğunluk kararı ve üye sayısının beşte üçü ile daha önce
yapmış olduğu değişikliklerin tamamını ya da bunlardan bazılarını onaylayabilir. Eğer belirtilen
çoğunluk sağlanamaz ve Parlamento’nun daha önce yaptığı değişiklikler onaylanmaz ise, Uzlaştırma
Komitesi’nce hazırlanan ortak bütçe tasarısı olduğu gibi kabul edilir ve bütçe onaylanmış olur.
Yukarıdaki sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı bütçenin
onaylandığını ilan eder ve böylelikle bütçe yeni mali yıldan itibaren yürürlüğe girer. Ancak yeni mali
yıl başına kadar bütçe sürecinde herhangi bir sonuca varılamaması ve bütçe taslağının
onaylanmaması durumunda onikide bir kuralı gereğince aylık bütçe uygulamasına geçilir.

9.2. Bütçe Uygulamasında Çok Yıllı Mali Planlar
Avrupa Birliği’nde bütçe uygulaması yıllık olmakla birlikte, “mali plan” ya da “mali perspektif”
olarak da anılan çok yıllı mali çerçeveler, konunun bir diğer önemli bileşenini oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği’nde fiili bütçe uygulaması 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yıllık bütçeler
aracılığıyla gerçekleştirilir. Ancak, söz konusu yıllık bütçelerin yanı sıra, orta vadeli olarak
hazırlanan çok yıllı harcama planları ile de yıllık bütçe uygulamalarına yön verilmektedir. Yıllık
bütçe uygulamalarının yol haritası olarak da nitelendirebileceğimiz çok yıllı mali planlar, ait oldukları
döneme ilişkin harcama önceliklerini ve yine o döneme ilişkin harcama sınırlarını ortaya
koymaktadır.
Mali çerçeveler, yıllık bütçe uygulamasına temel teşkil eder. Bir diğer ifade ile Birliğin yıllık bütçesi
mali çerçeveden bağımsız olarak belirlenemez, onunla uyumlu olmak zorundadır. Bununla birlikte,
mali çerçevelerin uzun vadeli bütçeler olarak algılanması da doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü
bunlar, yıllık bütçelere göre çok daha dar kapsamlıdır.
Birlik harcamalarının yıllık bütçeler dışında uzun vadeli olarak planlanması, 1980’lerin ikinci
yarısından itibaren yürürlüğe giren bir uygulamadır. 1970’li yılların sonlarına doğru Birliğin mali
sisteminin politik ve kurumsal dengesi yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Giderek artan
dengesizlikler sonucunda bütçe yönetimi zorlaşmış, mevcut kaynaklarla, hızla artan Birlik
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ihtiyaçlarını karşılama imkanı neredeyse ortadan kalkmıştır. Üst üste gelen bütçe krizleri, Birlik
organlarını bütçeleme sürecini geliştirme ve bütçe disiplinini sağlama konusunda harekete
geçirmiştir. Bu çerçevede, ilk olarak Birliğin mali konularına sağlam ve kalıcı bir çerçeve çizmek
amacıyla bir Mali Tüzük hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 1977 yılında hayata geçirilen bu ilk
Mali Tüzük’te öncelikle bütçenin tanımına yer verilerek “her yıl, Topluluğun gelir ve harcama
tahminlerini ortaya koyan ve bunlarla ilgili olarak gelir toplama ve harcama yapma yetkisi veren bir
belge” şeklinde tanımlanmıştır. Tüzüğün ilerleyen maddelerinde ise bütçenin hazırlanması,
onaylanması ve uygulanması ile ilgili prosedürlere ayrıntılı bir biçimde yer verilmiştir. Birliğin mali
alandaki ilk temel tasarruflarından biri olarak nitelendirebileceğimiz 21 Aralık 1977 tarihli Mali
Tüzük, yıllık bütçe uygulamalarına ilişkin açıklayıcı hükümler getirmiş, ancak burada bütçeye ilişkin
çok yıllı bir planlama öngörülmemiştir. Mali alandaki düzenlemelere ilişkin bir diğer önemli adım
1988 yılında hazırlanan I. Delors Paketi ile atılmıştır. Bu paketin hedefi, Tek Avrupa Senedi’nin
hayata geçirilebilmesi ve özellikle 1980’li yıllarda yaşanan genişleme hareketlerinin de etkisiyle
artan kaynak ihtiyacının karşılanması olmuştur. Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan önlemler
paketinde, bütçenin gelir ve harcama yapısında önemli değişiklikleri içeren mali düzenlemelere
gidilmiştir. I. Delors Paketi ile getirilen düzenlemeler çok yıllı mali planlamanın da temelini
oluşturmuştur. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin üç temel kurumu olan Parlamento, Konsey ve
Komisyon’un biraraya gelerek, bütçe disiplininin sağlanması ve bütçe prosedürünün iyileştirilmesine
yönelik ortak çalışma yapmaları ve bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak kurumlararası
anlaşmalar ile bütçe sürecine uzun vadeli yön verilmesi öngörülmüştür.
1988 yılından bu yana, Avrupa Birliği’nin mali alandaki politika öncelikleri kurumlararası
anlaşmalar ile belirlenmektedir. Böylelikle her yıl tekrarlanan bütçe tartışmalarına da son verilmiştir.
Bütçe sürecinin üç temel aktörü olan Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon belirli aralıklarla
biraraya gelerek, içinde bulunulan ekonomik ve sosyal koşulları da göz önüne almak suretiyle
Birliğin bir sonraki döneme ilişkin politika öncelikleri üzerinde uzlaşmakta ve ortaya çıkan bu ortak
kararı Kurumlararası Anlaşma şeklinde ortaya koymaktadırlar. Kurumlararası Anlaşma ile üzerinde
uzlaşılan politika öncelikleri, Anlaşmanın ek kısmına (EK-1) bir tablo halinde konulan çok yıllı mali
çerçeve ile orta vadeli bir harcama planına dönüştürülerek somut hale getirilmektedir.
Birliğin orta vadeli harcama perspektifini ortaya koymak üzere, geçmişten günümüze Çok Yıllı Mali
Çerçeveyi içeren dört adet Kurumlararası Anlaşma hazırlanmıştır. Bunlar; I. Delors Paketi (19881992), II. Delors Paketi (1993-1999), Gündem 2000 (2000-2006) ve 2007-2013 Dönemi Çok Yıllı
Mali Çerçevesidir.
Lizbon Anlaşması ile Çok Yıllı Mali Çerçeve uygulaması kurumsal bir düzleme taşınmış ve yasal
olarak bağlayıcılığı olan “Tüzük” şeklindeki hukuki tasarruflara dönüştürülmüştür. Çok Yıllı Mali
Çerçeve, Lizbon Anlaşması’ndaki düzenlemeler neticesinde Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin
Anlaşma’nın 312. Maddesinde tanımlanmıştır.
Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Anlaşma’nın 312. Maddesi gereğince Çok Yıllı Mali Çerçeve,
Birlik harcamalarının düzenli bir şekilde yapılmasını ve harcamaların Birliğin öz kaynaklarının
sınırları dahilinde gerçekleştirilmesini sağlar. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, temel bütçe
prensipleri gereğince Birlik bütçesinin gelir ve giderleri denk olmalıdır. Bu nedenle, Mali Çerçevede
belirlenmiş olan maksimum harcama seviyesi Öz Kaynaklar Kararı ile tespit edilen maksimum gelir
seviyesini aşamaz.
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Anlaşma’da, Çok Yıllı Mali Çerçevenin en az beş yıl için hazırlanabileceği hüküm altına alınmış
olup, bu konuda herhangi bir üst sınır belirtilmemiştir. Hazırlanan mali çerçeveleri kapsadığı yıl
itibariyle geçmişten günümüze incelediğimizde, zaman içerisinde farklı uygulamalar olduğu
görülmektedir. Birliğin ilk Mali Çerçevesi, 1988 yılında kabul edilen Birinci Delors Paketi
kapsamında 1988-1992 yıllarını içerecek şekilde hazırlanmıştır. İkinci Delors Paketi ise, 1993-1999
yıllarını içine alarak yedi yıllık bir dönemi kapsamıştır. Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon
arasında Bütçe Disiplininin Sağlanması ve Bütçe Prosedürünün Geliştirilmesi’ne ilişkin olarak
gerçekleştirilen 6 Mayıs 1999 tarihli Kurumlararası Anlaşma, 2000-2006 dönemine ait yedi yıllık
mali çerçeveyi ortaya çıkarmıştır. Yine; Parlamento, Konsey ve Komisyon tarafından üzerinde
uzlaşılarak 17 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen bir diğer Kurumlararası Anlaşma ile 2007-2013
dönemine ilişkin Mali Çerçeve yürürlüğe girmiştir. İçinde bulunduğumuz 2014-2020 dönemi Mali
Çerçevesi ise 19 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen Parlamento onayının ardından 2 Aralık 2013
tarihinde çıkarılan Konsey Tüzüğü ile hayata geçirilmiştir. Bugüne kadarki uygulamalarda, yalnızca
Birinci Mali Çerçevenin beş yıllık dönemi içerdiği, daha sonraki harcama planlarının ise yedi yıllık
devreleri kapsadığı görülmektedir.
Mali Çerçeve uygulaması, Avrupa Birliği’ndeki harcama politikaları ve finansman yapısına ilişkin
olarak yaşanan yoğun tartışmaların yönünü değiştirmiştir. Mevcut sistemde Avrupa Birliği bütçesine
ilişkin tartışmalar özellikle yeni mali döneme geçerken yoğunlaşmakta, böylelikle yıllık bütçe
tartışmaları daha önemli ve acil konular etrafında gerçekleştirilebilmektedir. İlgili kurumlar arasında
yapılan tüm görüşmelere rağmen, bir önceki Mali Çerçeve süresi sona erdiğinde, yeni Mali Çerçeveyi
belirleyen Konsey Tüzüğünün çeşitli nedenlerle henüz kabul edilmemiş olması halinde ise, bir önceki
Mali Çerçevenin son yılı için geçerli olan tavan değerler ve diğer hükümler, söz konusu Tüzük kabul
edilinceye kadar geçerli olmaya devam edecektir.
Mali Çerçevenin temel fonksiyonu, yıllık bütçe sürecinin sorunsuz bir biçimde işleyebilmesi için
gerekli tedbirleri önceden alarak harcamalara ilişkin yol haritasını çizmek ve Birlik harcamalarının
kontrolsüzce artışını önlemektir. Bu uygulama ile harcamalardaki artış miktarı çift yönlü olarak
kontrol altında tutulmak suretiyle bütçe disiplininin sağlanması amaçlanmıştır. Mali çerçeve
uygulaması ile Birlik bütçesi hem toplam değer itibariyle sınırlandırılmakta, hem de harcamalara
ilişkin alt başlıklar itibariyle sınırlama getirilmektedir.
Çok Yıllı Mali Çerçeve, Avrupa Birliği’nin ortak politikalara ilişkin önceliklerini, Birliğin mali
düzlemine taşıyan bir tür harcama planıdır. Birlik politikalarının orta vadede izleyeceği seyri
göstermesi bakımından büyük önem taşır. Dengeli ve öngörülebilir bir bütçe yapısını garanti altına
almak ve her yıl tekrarlanan bütçe tartışmalarına son vermek amacıyla uygulamaya konulmuştur.
Bunun yanı sıra; harcama artışlarını kontrol etmek, harcamalar toplamına ve temel başlıklar itibariyle
belirlenen harcama kalemlerine sınır koyarak bütçe disiplinini artırmak, çok yıllı mali
öngörülebilirliği sağlamak, Birliğin mali alandaki politika önceliklerini ortaya koymak, üye ülkeler
açısından bütçe politikalarını önceden izlemek ve ulusal planları bu önceliklere göre düzenleme
imkanı sağlamak, mali çerçeve uygulamasının temel hedefleri arasında sayılabilir.
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Uygulamalar

143

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Birlik bütçesinin hazırlanması ve kabulüne kadar geçen süreç ile bu süreçte rol oynayan
Kurumların birbirleri arasındaki etkileşim ele alınacaktır. Diğer taraftan yıllık bütçe uygulaması
dışında, Birlik bütçesinin uzun vadeli çerçevesini oluşturan ve bir anlamda yıllık bütçe
uygulamalarının yol haritası olarak da nitelendirebileceğimiz Çok Yıllı Mali Planlar yine bu bölüm
içerisinde yer almaktadır.

145

Bölüm Soruları
1.Avrupa Birliği’nde bütçeleme süreci, ………aşamadan oluşur; bunlar……
2.Avrupa Birliği’nde mali plan uygulaması bir çok açıdan faydalı bir uygulamadır. Söz
konusu faydalar şu şekilde sıralanabilir…………
3.Avrupa Birliği bütçe taslağını hazırlayan Birlik organı AB Parlamentosudur.
(Doğru/Yanlış);
ARAŞTIRMA KONULARI:
1.Türkiye’deki bütçe süreci ile AB bütçe sürecini karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz.
2. 2014-2020 Mali Planının ana harcama kalemleri itibariyle büyüklüğünü araştırınız.
3. 1988 yılından günümüze kadar yürürlükte olan mali planlar arasındaki farklılıkları
araştırınız.
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10. AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİNİN FİNANSMANI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Bu bölümde Avrupa Birliğinin öz kaynaklar ve diğer gelirler olarak adlandıracağımız
gelir kalemleri incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Avrupa Birliği bütçesinin finansman kaynakları, öz kaynaklar ve diğer gelirler olmak üzere iki ana
başlık altında sınıflandırılmaktadır. Ancak Birliği finanse eden asıl gelir kalemi, Birliğin öz
kaynaklarıdır.
Avrupa Birliği Konseyi’nin 21 Nisan 1970 tarihli Öz Kaynaklar Kararı ile Avrupa Birliği bütçesi
mali anlamda özerk bir yapıya kavuşturulmuş ve Birlik bütçesinin bugünkü yapısının temelleri
atılmıştır.
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10.1.Öz Kaynaklar
Öz kaynaklar, üye ülkelerin yetkili organlarının ayrıca karar almasına gerek kalmaksızın, doğrudan
Birlik bütçesinin finansmanı kapsamına giren gelirler şeklinde tanımlanabilir. Öz kaynaklar sistemi
dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bunlar; tarımsal vergiler, gümrük vergileri, katma değer
vergisinden elde edilen gelirler ve üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarından sağlanan gelirlerdir.

10.1.1.Tarımsal Vergiler
Tarımsal vergiler, Avrupa Birliğinin geleneksel öz kaynakları olarak anılmaktadır. Avrupa
Birliği’nin en temel politikalarından biri olan Ortak Tarım Politikasının bir uzantısı olarak
uygulamaya konulmuştur. Birlik bütçesinin ilk geleneksel öz kaynağı olarak kabul edilen bu gelirler,
Birlik dışındaki üçüncü ülkelerden ithal edilen tarım ürünlerine uygulanmış olan vergilerdir. Tarımsal
vergiler, bu nedenle, üçüncü ülkelerden ithal edilen tarımsal ürünler üzerine konulan gümrük
vergileri olarak da kabul edilebilir. Ortak Tarım Politikasının 1962 yılında yürürlüğe girmesinin
ardından, üçüncü ülkelerden yapılan tarım ürünleri ithalatından elde edilen vergi gelirlerinin Birlik
adına tahakkuk ettirilmesine ve bunların bütçe gelirlerine dahil edilmesine karar verilmiştir. 1971 yılı
başından itibaren söz konusu gelirler, Birlik bütçesine öz kaynak olarak aktarılmaya başlanmıştır.
Tarımsal vergilerin asıl uygulanma amacı, Birlik bütçesini finanse etmekten ziyade ortak tarım
politikası çerçevesinde belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede tarımsal vergiler,
Birlikteki tarımsal üretimi desteklemek ve tarım üreticilerini, düşük dünya fiyatları karşısında
koruyarak onlara rekabet gücü sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Bilindiği gibi, Birlik tarım ürünleri
fiyatları genellikle dünya tarım ürünleri fiyatlarının üzerinde gerçekleşmektedir. Bu uygulama
çerçevesinde dünya tarım ürünleri fiyatları ile Birlik içerisindeki tarım ürünleri fiyatları arasında
Birlik aleyhine oluşan fark kapatılmaya çalışılmış ve Birlik tarımı önemli ölçüde koruma altına
alınmıştır. Tarımsal vergiler yoluyla bir yandan tarım politikalarında istenen hedefler
gerçekleştirilmeye çalışılırken diğer yandan elde edilen gelirler Birliğin finansmanında önemli bir rol
oynamıştır.
Tarımsal vergiler her yıl, her ürün için ayrı ayrı saptanan Birlik fiyatları ile dünya pazar fiyatları
arasındaki farkı içerecek şekilde belirlenmiştir. Ürünün Birlik sınırlarından geçişi sırasında
ithalatçıdan tahsil edilmek suretiyle uygulanmıştır. Tarımsal vergilerin Birlik genel bütçesine
aktarılan miktarı üzerinden % 25 oranındaki kısmı tahsilat masrafı olarak üye ülkelerde bırakılmış
kalan kısım ise bütünüyle Birlik bütçesine öz kaynak olarak dahil edilmiştir. Avrupa Birliği’nde
tarımsal ürün fiyatlarının sabit kalmasına rağmen dünya fiyatlarının yıl içinde sürekli değişmesi,
Birlik bütçesine aktarılan söz konusu gelirlerin de miktar itibariyle dalgalı bir seyir izlemesine neden
olmuştur.

10.1.2.Şeker Vergileri
Birliğin öz kaynakları arasında yer alan şeker vergileri de tıpkı tarımsal vergiler gibi, geleneksel öz
kaynak olarak adlandırılmaktadır. Şeker vergilerinin geleneksel öz kaynak olarak yürürlüğe
konulmasının en önemli nedeni, Birlik içerisinde şeker üretimini ve şeker satışlarının düzenliliğini
desteklemektir. Şeker vergileri Birlik şeker üreticilerinden şeker üretimi ve satışı üzerinden alınan
vergilerdir. Şeker vergileri de 1971 yılından itibaren Birlik bütçesine öz kaynak olarak aktarılmaya
başlanmıştır. Şeker üretimi üzerindeki vergiler konusunda Topluluk mevzuatında belirlenen kurallara
tüm şeker üreticileri uymak zorundadır. Şeker üretimi sonucunda, ulusal idarenin yetkili organlarınca
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tahsil edilen şeker vergileri Birlik bütçesine aktarılmaktadır. Ton başına belirli bir miktarda alınan
şeker vergileri üreticiler ve işletmeler arasında paylaşılarak ödenmektedir. Şeker vergilerinin Birlik
gelirleri içindeki payı günümüzde tamamen ihmal edilebilir düzeydedir.

10.1.3.Gümrük Vergileri
Tarımsal vergiler ve şeker vergilerinin ardından Avrupa Birliği’nin geleneksel öz kaynaklarından bir
diğerini de gümrük vergileri oluşturmaktadır. Gümrük vergileri üçüncü ülkelerden yapılan mal
ticaretine uygulanan vergilerdir ve Birliğe üye ülkeler arasında mal dolaşımında gümrük tarifelerinin
kaldırılması ve ortak bir gümrük tarifesi uygulanmasının doğal sonucudur. Diğer geleneksel öz
kaynaklar gibi Birlik bütçesine 1971 yılından itibaren aktarılmaya başlamıştır. Gümrük vergilerinde
toplanan verginin tamamının Birlik bütçesine aktarılması 1971–1975 yılları arasında kademeli olarak
gerçekleştirilmiştir. Gümrük vergileri kabul edilen OGT kapsamında ithalat sırasında dış sınırlardan
alınan vergilerdir. Gümrük vergileri üye ülkelerin tümünde aynıdır. Birlik içerisinde üye ülkelerin
yapmış oldukları ithalat hangi limandan veya gümrük deposundan yapılırsa yapılsın bu ithalattan elde
edilen gümrük vergisi hangi ülkeye ait olduğuna bakılmaksızın Birliğe aktarılmaktadır. Söz konusu
vergilerin de günümüzde önemi bir hayli azalmış durumdadır. 1975 yılında % 50 civarında olan oran
günümüzde % 10’lar düzeyindedir.

10.1.4.KDV Payına Dayalı Öz Kaynak
Avrupa Birliği’nde öz kaynaklar sisteminin en önemli gelir kalemlerinden birini katma değer
vergisinden elde edilen gelirler oluşturmaktadır. 21 Nisan 1970 tarihinde alınan Karar’la katma değer
vergisi matrahının %1’lik kısmının öz kaynak olarak Birlik bütçesine aktarılmasına karar verilmiştir.
Ancak üye ülkelerin katma değer vergisi sistemlerinin önemli ölçüde farklılıklar göstermesi, söz
konusu kaynağın uzunca bir süre kullanım dışı kalmasına yol açmıştır. Avrupa Birliği’nde vergi
uyumlaştırması çalışmaları çerçevesinde katma değer vergisine ilişkin olarak çıkarılan 17 Mayıs
1977 tarihli Altıncı Direktif, bu alandaki önemli bir dönüm noktasını oluşturur. Üye ülkeler arasında
katma değer vergisi matrahlarının uyumlaştırılması yönünde atılan bu önemli adım, katma değer
vergisinin öz kaynak olarak kullanımını öngören 1970 tarihli Topluluk Kararı’nı da uygulanabilir
hale getirmiştir. Yapılan çalışmaların ardından katma değer vergisine ilişkin öz kaynağın ilk defa
1979 yılı büt-çesinde yer aldığı görülmektedir.
KDV payına dayalı kaynak üye ülkelerin uyumlaştırılmış KDV matrahlarına tüm ülkeler için aynı
oranın uygulanması yoluyla hesaplanır. Üye ülkelerin KDV matrahları GSMH’larının %50 ile sınırlı
bulunmaktadır. Bu oran 1988–1994 yılları arasında %55 olan düzeyinden bu yıldan sonra kademeli
olarak indirilerek 1999 yılında %50’ye çekilmiştir.
% 50 kuralı refah düzeyi düşük olan üye ülkelerde tüketim harcamalarının GSMH’larında çok yer
tutması ve dolayısıyla KDV gelirlerin fazla olması nedeniyle bütçeye yapacakları katkının, refah
seviyesi daha yüksek olan ülkelerden daha fazla olmasına yol açmaması için getirilmiştir. Buna
karşılık, KDV payı yüksek tasarruf seviyesine sahip ülkelerin lehine bir öz kaynak olarak
görünmektedir. Bu nedenle, KDV payından dolayı üye ülkeler arasında oluşan adaletsizliklerin
azaltılması amacıyla AB bütçesinin finansmanında KDV payına dayalı özkaynakların payı yıllar
içerisinde düşürülmüştür. Bu kaynağın yerini zamanla GSMH payına dayalı özkaynak almıştır. Üye
ülkelerin KDV matrahlarına uygulanacak olan oran 2007 yılında % 0,3 ile sınırlandırılmıştır. Oran,
1974–1979 dönemi için %1 olarak belirlenmiştir. 1985 yılında %1,4’e yükseltilmiş daha sonraki
yıllarda ise kademeli olarak düşürülmeye başlanmıştır.
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Özetle, üye ülkenin uyumlaştırılmış katma değer vergisi matrahının, kendi GSMH’sinin % 50’sini
aşmaması gerekmektedir. Uyumlaştırılmış matrahın bu sınırı aşması durumunda, %0.3’lük ortak
oran, matrahın yalnızca bu % 50’lik kısmına uygulanacaktır.
Katma Değer Vergisine dayalı özkaynak gelirleri uygulanmaya başladığı yıllarda Birliğin finansman
ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir kaynak olarak görünmüştür. Uygulanmaya başladığı yıllarda
toplam gelirlerin neredeyse %70’ine yakın bir orana sahip olmuştur. Ancak, 1987 yılından sonra
toplam gelirler içerisindeki oranı düşmeye başlamıştır. Bu hızlı düşüş günümüze kadar devam
etmiştir. Günümüzde ise KDV payı gelirleri toplam birlik gelirlerinin yaklaşık %11’ini
oluşturmaktadır.

10.1.5.GSMH Payına Dayalı Öz Kaynak
Avrupa Birliği bütçesinde, 1980’li yılların ilk yarısında ortaya çıkan ciddi finansman sıkıntıları Birlik
içinde yeni kaynak arayışlarını beraberinde getirmiştir. GSMH payı 1988 yılından bu yana Birliğin
öz kaynakları arasında yer almaktadır. GSMH payının dördüncü özkaynak olarak bütçe gelirleri
içerisine alınmasının temel gerekçesi, 1980’li yılların başında Birlik harcamalarının gelirlerini aşması
ve az gelişmiş ülkelere yapılan uyum harcamalarında meydana gelen önemli artışlar olmuştur. Bu
durumda, Birlik için yeni bir finansman kaynağına ihtiyaç duyulmuştur. GSMH payı toplam
harcamalar ile diğer gelir kaynaklarının arasındaki farkı kapatmak üzere alınır. Her ne kadar GSMH
payı bütçe gelir ve harcamaları arasındaki farkı kapatmak üzere alınan bir özkaynak olarak düşünülse
de, bu gelir türü zaman içerisinde Birliğin en önemli finansman kaynağı haline gelmiştir. GSMH
payı, 2000–2006 yıllarında kademeli olarak artarak, Birlik bütçesinin toplam gelirleri içerisinde
yaklaşık %60’lık payla en önemli gelir kaynağı konumuna gelmiştir. GSMH payı, Birlik bütçesi için
diğer gelirlerin yeterli olmadığı miktarı garanti altına almak için oluşturulmuş bir özkaynaktır. Bir
başka ifadeyle herhangi bir yılda geleneksel öz kaynaklar ve KDV payı ile karşılanamayan miktarı
bütçeye garanti eden bir öz kaynak niteliğindedir. Bu pay, orta vadede bütçe gelirlerinin istikrarını
garanti altına alır. Her üye ülkenin ödeme gücünü yansıtan bir özkaynak niteliğindedir. Bu nedenle
AB finansman sisteminin daha adil görünmesine katkıda bulunmaktadır. GSMH payı günümüzde
Birlik bütçesinin en önemli finansman kaynağı olarak görülmektedir. Bütçenin finansmanının çok
büyük bir bölümü bu kaynak ile sağlanmaktadır.
GSMH temeline dayalı finansman yöntemi, Birlik harcamalarının karşılanmasında, ödeme gücüne
dayalı bir finansman mekanizmasını devreye sokmuştur. 1988 yılında devreye giren bu yeni kaynağı
öncekilerden ayıran en önemli özelliğin bu noktada ortaya çıktığını ifade etmek mümkündür. Gelirin,
ödeme gücünün en temel göstergelerinden biri olması nedeniyle, ulusal gelire dayalı bir finansman
modeli, üye ülkelerin ödeme kabiliyetleri ile Birlik bütçesine yapmış oldukları katkıyı
ilişkilendirmekte ve böylelikle, Birlik harcamalarının üye ülkelerin ödeme güçleri ile orantılı bir
biçimde karşılanmasına imkan sağlamaktadır.
GSMH payına dayalı öz kaynak, geleneksel öz kaynaklar ile katma değer vergisi payına dayalı
kaynak toplamını aşan Birlik harcamalarını karşılamak üzere, üye GSMH’lerinin toplamına, belirli
kurallar dahilinde belirlenecek bir oranın uygulanması yoluyla elde edilir. GSMH payına dayalı
kaynak, herhangi bir mali yılda ortaya çıkan gelir-gider farkını, bir diğer ifade ile bütçenin açık veren
kısmını finanse ettiğinden, o yıl ortaya çıkabilecek açık miktarına bağlı olarak yıldan yıla dalgalı bir
seyir izleyebilmektedir.
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10.2.Diğer Gelirler
Avrupa Birliği bütçesinde, öz kaynaklar dışında kalan gelir türleri “diğer gelirler” olarak
anılmaktadır. Ücretler ve emekli aylıkları üzerinden alınan vergiler, çalışanların emeklilik fonuna
katkıları, kurumların çoğunlukla banka faizleri gibi idari işlemlerinden kaynaklanan gelirleri, üçüncü
ülkelerce Birlik bütçesine aktarılan katkılar, geç ödemelerden kaynaklanan faiz ve cezalar ile Birliğin
ödünç alma ve ödünç verme işlemlerinden doğan gelirleri bu grupta yer almaktadır. Öz kaynaklar
dışındaki diğer gelirlerin bütçe içerisindeki ağırlığı bir hayli düşük düzeydedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Avrupa Birliği’nin geleneksel öz kaynakları şunlardan oluşmaktadır; ……
2.Öz kaynaklar, ………….şeklinde tanımlanır.
3.Avrupa Birliği’nin diğer gelirler………..dan oluşmaktadır.
ARAŞTIRMA KONULARI:
1.Avrupa Birliği’nde öz kaynaklar kararından önce uygulanmış olan gelirlerin neler olduğunu
araştırınız.
2. Avrupa Birliği’nde tarımsal vergilerin bütçe içindeki durumunun günümüzde ne olduğunu
araştırınız.
3. KDV Payına dayalı öz kaynağı adalet ilkeleri açısından değerlendiriniz.
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11. AVRUPA BİRLİĞİNDE HARCAMA POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Bu bölümde ilk olarak Avrupa Birliği’nde mali planların yıllar itibariyle gelişimi ele alıncaktır.
Mali Planlar 1988 yılından bu yana bütçe uygulamasının en önemli unsurlarındandır. Ait olduğu
döneme ilişkin Birlik tarafındnn harcanabilir kaynak miktarının üst sınırını gösteren Mali Planlar
yıllık bütçe uygulaması açısından yol gösterici niteliktedir.
11.2. Bu bölümde ayrıca Mali Planlar çerçevesinde yıllık bütçe uygulaması da ele alınacak ve
bütçenin harcama kalemlerine yer verilecektir.
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11.1.Mali Planlar ve AB Bütçe Harcamaları
Daha önce de ifade edildiği gibi, AB’de bütçe uygulaması yıllık olmakla birlikte Çok Yıllı Mali Plan
uygulaması ile yıllık bütçe dışında, Birliğin giderlerine ilişkin orta vadeli projeksiyon
oluşturulmaktadır. 1988 yılından itibaren hazırlanan Mali Planlar Birlik bütçe sürecinin temel
unsurlarındandır. Yıllık bütçe sürecinin uygulanması aşamalarındaki aksaklıkları önemli ölçüde
engelleyen Mali Planlar, Birlik mali yapısı içerisinde önemli bir işlevi üstlenmektedirler. AB’de 1988
yılından bu yana beş mali plan uygulamaya konulmuştur. Bu planlar Birlik politikalarının orta vadede
izleyeceği seyri göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Mali Plan, AB’nin harcamalarını belirli başlıklarla sınırlayan, birkaç senelik mali programlama
çerçevesi olarak tanımlanabilir. Mali Planlar, AB politikalarının öncelikleri temelindeki harcama
başlıklarına ayrılacak en fazla tutarları belirlemektedir. AB’de ilk çok yıllı Mali Plan, Topluluklar
için dengeli ve öngörülebilir bir bütçe yapısını garanti altına almak ve her yıl tekrarlanan bütçe
tartışmalarına son vermek amacıyla 1988 yılında kabul edilmiştir. Mali Plan uygulamasının amaçları;
bütçe disiplinini arttırmak, harcama artışını kontrol etmek, yıllık bütçe sürecinin işleyişini sağlamak,
harcamalar toplamına ve harcama kalemlerine sınır koymak, çok yıllı mali öngörülebilirliği
sağlamak, bütçe politika önceliklerini belirlemek, üye ülkeler açısından bütçe politikalarını önceden
izlemek ve ulusal planları bu önceliklere göre düzenleyebilme kolaylığı sağlamak şeklinde ifade
edilebilir.
Mali planların hazırlanması AB’de bütçe konusunda yaşanan tartışmalarda önemli ölçüde
değişiklikler meydana getirmiştir. Mali planın hazırlanması Topluluğun finansmanıyla ilgili geniş ve
detaylı tartışmaların mali yıldan önce yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, uzun dönemli mali planların
hazırlanması, bütçe politikalarının öngörülebilirliğini arttırarak üye ülkelere ulusal bütçe
politikalarını Birlik harcamaları ile daha uyumlu bir şekilde düzenleme olanağı sağlamaktadır. Bu
gelişmeler sonucunda yıllık bütçe tartışmaları daha önemli ve acil konular etrafında
gerçekleştirilebilmektedir.
AB’de şimdiye kadar beş mali plan uygulamaya konulmuştur. AB’de ilk mali plan 1988 yılında
1988–1992 yıllarını kapsayan plan olarak hazırlanmıştır. İkinci Mali Plan 1993–1999 dönemini
kapsamaktadır. 1999 yılında kabul edilen Kurumlararası Anlaşma ile 2000–2006 yıllarını kapsayan
üçüncü mali plan uygulamaya konulmuştur. Dördüncü plan 2007–2013 dönemini kapsamaktadır.
Son olarak ise 2014 yılından itibaren 2014-2020 yıllarına ilişkin beşinci mali plan uygulamaya
konulmuştur.
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AB Mali Planları

İlk üç Mali Plan içerik olarak birbirine çok benzemekle birlikte, 2007 yılından itibaren yürürlüğe
giren 2007-2013 Mali Planından itibaren yeni bir anlayışın benimsendiği ve içerik anlamında
öncekilere göre bir farklılaşma olduğu göze çarpmaktadır. Dördüncü Mali Plandan itibaren harcama
kalemleri değiştirilmiş ve yeniden adlandırılmıştır. Nitekim, 2007 öncesi dönemdeki son Mali Plan
olan 2000-2006 Mali Planında Birlik harcamaları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
2000-2006 Mali Planı (milyon Euro)
Ödenekler

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1. Tarımsal harcamalar

40 920

42 800

43 900

43 770

42 760

41 930

41 660

2. Yapısal faaliyetler

32 045

31 455

30 865

30 285

29 595

29 595

29 170

3. İçsel Politikalar

5 930

6 040

6 150

6 260

6 370

6 480

6 600

4. Dışsal Politikalar

4 550

4 560

4 570

4 580

4 590

4 600

4 610

5. İdari harcamalar

4 560

4 600

4 700

4 800

4 900

5 000

5 100

6. Rezervler

900

900

650

400

400

400

400

7. Katılım öncesi yardım

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

3 120

Toplam

92 025

93 475

93 955

93 215

91 735

91 125

90 660

2007–2013 Mali Planı ise, üye sayısı 27 ülkeye ulaşan ve bütçesi yaklaşık olarak 500 milyon insana
hizmet eden bir Birliğin mali planı olarak hazırlanmış ve ekonomik ilerlemenin sağlanması, çevrenin
korunması, Avrupa’da bölgeler arasında yer alan gelişmişlik farklarının azaltılması ve sınırların
korunması temel hedefleri etrafında oluşturulmuştur. Bu planda sürdürülebilir kalkınma ve işgücü
Birliğin öncelikli politika alanları olarak belirlenmiştir.
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AB Komisyonu, 2007–2013 dönemi için AB’nin bütçe yapısına ilişkin benimsediği bildirgede,
AB’nin mali yapısının esas olarak Lizbon ajandasının siyasi hedeflerine ve AB’nin sürdürülebilir
kalkınma amacına uygun olarak yapılandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. 2007–2013 dönemi
için Mali Planın hazırlıklarından önce AB politika öncelikleri şu üç temel alan olarak belirlenmiştir.
-AB ülkeleri daha yüksek büyüme hızlarına erişilmesi ve daha iyi iş olanaklarının yaratılması için
birlikte daha çok hareket etmelidir. AB’de ekonomik performansın geliştirilmesi için daha çok
birlikte çalışmaya ihtiyaç vardır.
-AB vatandaşlarına, vatandaşlık hakları, özgürlük, güvenlik ve adalet konularında Birlik tarafından
daha fazla hizmet sunulmalıdır.
-AB küresel dünyada daha güçlü bir aktör olmalıdır.
Son mali planda harcama kalemlerinin değiştirilmesi ve yeniden adlandırılmasının, sistemi daha
esnek bir hale getireceği ve kaynakların daha etkin kullanımına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Mali Planlarda belirlenen harcama kalemleri temelde AB’nin amaç ve politikalarına hizmet eden
araçlar olarak düşünülmelidirler. Bu çerçevede, harcama kalemlerindeki bu değişiklik temelde iki
amaca hizmet etmektedir: Bunlardan birincisi AB’nin küresel ortamda etkisinin artırılarak
uluslararası alanda daha güçlü bir aktör olarak yerini almasıdır. İkincisi ise, genişleme sonrasında
kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasının ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasıdır.
2007–2013 Mali Planı (milyon Euro)

Son mali planda Birlik bütçesinden en çok harcama % 44,4’lük pay ile sürdürülebilir kalkınma
başlığına ayrılmıştır. Bu harcamayı, doğal kaynakların korunması ve yönetimi harcamaları
izlemektedir (% 42,8). En düşük miktarda ödenek ise AB vatandaşlığı, özgürlük, adalet ve güvenlik
kalemine (%1,2) ayrılmıştır. Küresel ortak olarak AB % 5,7, idari yönetim harcamaları ise % 5,8
oranında pay almaktadır.

11.2. AB Bütçesinin Harcama Kalemleri
Birliğin, ortak politikalarını yerine getirebilme sürecinde en önemli mali aracı, bütçe aracılığıyla
çeşitli faaliyet alanlarına yönlendireceği harcamalarıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi Birlik
harcamalarının çerçevesi, 1988 yılından bu yana mali perspektifler ile çok yıllığına belirlenmektedir.
Birliğin yıllık bütçesi, perspektiflerle getirilen sınırlamalar çerçevesinde hazırlanmaktadır.
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Bütçenin konjonktürel esnekliğini artırarak, kıt kaynakların daha verimli, etkin ve tutarlı kullanılması
amacıyla harcama başlıkları sayısı yediden altıya indirilmiş ve yeni tanımlanmalara gidilmiştir.
Belirlenen altı ana harcama kalemi şunlardır:
1. Sürdürülebilir büyüme
a. Büyüme ve istihdam için rekabetçilik
b. Büyüme ve istihdam için uyum
2. Doğal kaynakların korunması ve yönetimi
a. Piyasa Destek yardımları ve doğrudan ödemeler
b. Kırsal Kalkınma, çevre ve balıkçılık
3. AB vatandaşlığı, özgürlük, adalet ve güvenlik
a. Özgürlük, adalet ve güvenlik
b. Vatandaşlık
4. Küresel bir ortak olarak AB
5. İdari Harcamalar
6. Tazminat ödemeleri.
Gerek perspektiflerde ve gerekse onun yıllık uygulaması niteliğindeki bütçelerde harcamalar altı
başlıkta toplanmaktadır. İIk harcama başlığı, “Sürdürülebilir Büyüme”dir. Bu başlık ile Birliğin
sürekli bir şekilde ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan topyekûn kalkınmasına hizmet edecek alanlara
kaynak aktarılmaktadır. “Büyüme ve İstihdam için Rekabetçilik” bu harcama kaleminin ilk alt başlığı
olup, özellikle Birlik içi rekabetin sağlanması bağlamında gerçekleştirilecek olan faaliyetleri
içermektedir. Avrupa Birliği’nin temel amaçlarından birinin de rekabet ortamının teşviki olduğu göz
Önüne alındığında bu alt başlığın önemi daha da iyi anlaşılabilir. Zira rekabetin teşviki açısından bu
alt başlık, “Lizbon Çalışma ve İş Stratejisini yineler niteliktedir. Büyüme ve İstihdam İçin
Rekabetçilik başlığı aşağıdaki 4 ana harcama kalemini kapsamaktadır:
1-Avrupa Araştırma alanı (7. Çerçeve Programı)
2-Trans-Avrupa Ağı (TEN)
3-Enerji
4-Yaşamboyu öğrenme
AB’nin, Avrupa Araştırma Alanı başlığı altındaki harcamaları gerçekleştirmesindeki temel amaç,
Topluluk endüstrisinin bilimsel ve teknolojik temellerinin güçlendirilmesi, uluslararası düzeyde
rekabetçiliğin arttırılması ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesidir. AB’nin araştırma
politikasının hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
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i- Ulusal araştırma programlarının koordinasyonunu sağlayarak Avrupa araştırmasının performansını
arttırmak,
ii- KOBİ’leri destekleyerek yenilik kapasitesini, araştırma altyapısını ve bilim, teknoloji ve yenilikte
Avrupa’nın beşeri kaynaklarını güçlendirmek,
iii- Araştırmacıların sınır ötesi hareketliliğini sağlamak,
iv- Araştırma alanına kadınların katılımını arttırmak,
v- Bilimsel alanda kariyer yapmayı gençlere özendirmek ve Avrupa’yı araştırmacılara çekici kılmak.
Trans Avrupa Ağları (TEN), başlığı altında bölgesel-ulusal taşımacılık ve enerji ağları ve iletişimle
ilgili özellikle alt yapı harcamaları desteklenmektedir. TEN;
i-taşımacılık ağları (TEN-T),
i-telekomünikasyon ağları (eTEN),
iii-Trans-Avrupa enerji ağları (TEN-E)’ndan oluşmaktadır.
Sözü edilen harcamalar, Avrupa ulaştırma politikasının temel destekleme araçlarıdır. Tek pazarın
düzenli bir şekilde işlemesinin sağlanması, ayrıca ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi
için TEN-T büyük önem taşımaktadır. Ekonomik rekabetin sağlanmasına ek olarak AB’nin dengeli
ve sürdürülebilir kalkınması açısından TEN-T ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü ulusal ağların
bağlantısı, birlikte işlerliği ve bu unsurlara ulaşım kalkınma açısından gereklidir.
Yaşam Boyu Öğrenme Programı, beşeri sermayeyi güçlendirmeye yönelik bir harcama programıdır;
AB’de daha iyi iş imkânlarının elde edilmesi ve üye ülkeler arasında sosyal uyum için eğitim
programlarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle AB dört sektörel program kapsamında
bu alanda harcamalar gerçekleştirilmektedir. Bu programlar;
-Okul eğitimi (Comenius)
-Yüksek öğretim (Erasmus)
-Yetişkin eğitimi (Grundving) ve
-Mesleki eğitim (Leonardo daVinci) olarak sıralanabilir.
“Sürdürülebilir Büyüme” başlığının ikinci alt başlığı ise “Büyüme ve İstihdam için Uyum”dur.
Birliğin uyum politikası, genişleme sürecinde dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi
açısından üye devletler arasında ekonomik ve sosyal ahengin sağlanabilmesini amaçlanmaktadır.Bu
açıdan “Büyüme ve İstihdam için Uyum” alt başlığı üye devletler, bölgeler ve kırsal-kentsel alanlar
arasında kalkınmışlık farklılıklarını giderebilmek ve Birlik içerisinde dengeli bir sosyo-ekonomik
dağılımı sağlayabilmek noktasında gerçekleştirilecek olan faaliyetlere ayrılan kaynakları
göstermektedir.
Bu çerçede, Bölgesel Politika kapsamında üç ana hedef belirlenmiştir:
-Kalkınmada geri kalmış bölgelerdeki yapısal uyumu ve gelişmeyi teşvik etmek,
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-Ekonomik ve sosyal dönüşüm içerisinde olan bölgeleri destekleyerek karşılaşılan yapısal güçlükleri
gidermek,
-Öğretim, eğitim ve istihdam politikaları ile sistemlerinin modernizasyonu ve uyumlaştırılmasını
desteklemek.
Birlik bütçesinin ikinci harcama başlığı “Doğal Kaynakların Korunması ve Yönetimi”dir. Birliğin
Ortak Tarım Politikalarının (OTP) finansmanı söz konusu kalemden karşılanmaktadır. OTP’nin
yanısıra, Kırsal kalkınma, Ortak balıkçılık politikası ve çerve politikalarıda söz konusu başlık altında
yer alan diğer harcama kalemleridir.
OTP, Avrupa bütünleşmesinin en eski ve en köklü ortak politikalarından birisidir. Söz konusu
politika, hem tarımın son derece hayati bir işlev olan beslenme ile doğrudan bağlantılı olması, hem
de AB bütçesinin en büyük kısmının OTP’ye ayrılması nedeniyle ayrı bîr önem taşımaktadır. AB, en
eski ve en karmaşık politikası olan OTP ile, Birlik içindeki olası gıda yetersizliklerinin önüne
geçmeyi, verimli, sağlıklı ve çevre dostu bir üretim altyapısına kavuşmayı ve AB’nin gıda alanındaki
dışa bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
Ortak Balıkçılık Politikası, yine bu başlık altında yer alan bir diğer harcama kalemidir. Bu politika
doğrultusunda izlenen amaç, bir yandan sınır tanımayan, hareketli ve giderek azalan, kıymetli bir
doğal besin kaynağı olan deniz ürünleri türlerinin devamını sağlamak, bir yandan da balıkçılık
sektörünü koruyarak geliştirmektir. Bunlar yapılırken, tüketicinin bu ürünlere makul fiyatlarla
kavuşması ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.
Avrupa Çevre Programı başlığı ile Birlik, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevre politikalarının
oluşturulması ve bu konularda bilgilendirme ve iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili
harcamaları finanse etmektedir. Avrupa çevre programı; iklim değişikliği ile mücadele, doğanın ve
vahşi yaşamın korunması, çevre ve sağlıkla ilgili konular ve doğal kaynakların korunması ve atık
yönetimleri konularını kapsar.
Birlik bütçesinin üçüncü harcama başlığı, “Vatandaşlık, Özgürlük, Güvenlik ve Adalet”tir. Birlik
içerisinde vatandaşlık haklarının, özgürlüğün, adaletin sağlanması ve güvenli bir yaşam sahasının
oluşturulması için gerçekleştirilen harcamalar, bu başlık altında toplanmakta olup, “Özgürlük,
Güvenlik ve Adalet” ve “Vatandaşlık’ olmak üzere iki alt başlıktan oluşmaktadır. “Özgürlük,
Güvenlik ve Adalet” alt başlığında, üye ülkeler arasında göç akımlarının yönetimi, güvenlik,
özgürlüklerin korunması, temel haklar ve adalet gibi alanlarda atılacak adımlar arasında bir bağlantı
kurularak, bu şekilde dayanışma sağlanması için kaynak aktarımı gerçekleştirmektedir.
“Vatandaşlık” alt başlığıyla, sosyal katılımcılığın artırılması, tüketicinin korunması, sağlık
hizmetleri, Avrupa kültürüne ve barındırdığı çeşitliliğe sahip çıkılması gibi birçok noktada atılacak
adımların finansmanı sağlanmaktadır.
Birlik bütçesinin dördüncü harcama başlığı, “Küresel Bir Aktör Olarak Avrupa Birliği”dir. Avrupa
Birliği’nin ekonomik ve siyasi konularda, bölgesel ve küresel açıdan özgürlükler, barış, demokrasi,
daha iyi yaşam koşullarının inşa edilmesi ve kalkınmanın sağlanması gibi başlıklarla Birlik içinde ve
dışında izleyeceği politikaların finansmanı bu başlık altında sağlanmaktadır. “Küresel Bir Aktör
Olarak Avrupa Birliği” başlığı, genel olarak Birliğin dış ilişkileri, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren
Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA), Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı, Kalkınma İşbirliği Aracı,
insani yardımlar, Acil Yardım Rezervleri gibi alanlara yönlendirilen kaynakları bünyesinde
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barındırmaktadır. Ayrıca Birliğin genel dış ilişkiler ve güvenlik politikası da bu başlık aracılığıyla
finanse edilmektedir.
Birlik bütçesinin beşinci harcama başlığı, “İdare” kalemidir. Bu başlık, tüm Birlik organlarının
gerçekleştirdikleri yönetim harcamalarını içermektedir. Yani, Birlik dâhilinde ortak politikaların
gerçekleştirilmesi ve cari bir takım masrafların karşılanabilmesi için gerçekleştirilen her türlü
harcama, “İdare” başlığı altında toplanmaktadır. Bu harcamalara aktif olarak çalışan ya da emekli
olmuş personellerin maaşları, kırtasiye giderleri, bina bakım-onarım giderleri, Avrupa okulları,
yapılan konferans ve toplantıların masrafları vb. örnek olarak gösterilebilir.
Birlik bütçesinin altıncı ve son harcama başlığı ise “Telafiler ya da Tazmin Ödemeleri ”dir. Bu
başlıkta özellikle Birliğe yeni üye olmuş devletlerin mali durumlarının, Birlik mali yapısına uyum
sağlaması için yapılan ödemeler yer almaktadır. 2007 yılında Birliğe katılan Romanya ve
Bulgaristan’a gerçekleştirilen telafi ödemeleri, 2009 yılında son bulmuştur. Dolayısıyla 2010
yılından itibaren Birlik bütçesinde “Telafiler” kalemi yer almamış ve harcamalar beş ana başlık
halinde sınıflandırılmıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Mali Planlar AB bütçe sürecine olumlu katkı yapmıştır. (Doğru/Yanlış); çünkü…..
2.AB’de harcama kalemleri geçmişten günümüze hiç değişmemiştir. (Doğru/Yanlış);
çünkü…..
3 Ortak tarım politikalarına ilişkin harcamalar 2014-2020 döneminde uyguladan
kaldırılmıştır. (Doğru/Yanlış); çünkü…..
ARAŞTIRMA KONULARI:
1.Avrupa Birliği bütçesini Birliğin resmi internet sitesine girerek araştırınız.
2. Küresel Ortak Olarak AB başlığı altında Avrupa Birliği’nin hangi ülkelere kaynak verdiğini
araştırınız.
3. Avrupa Birliği’nin 2014-2020 Mali Planını araştırınız.
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12.1 Mali Yardımlara Genel Bakış
Avrupa Birliği, kendi üyeleri ve üye olma yolunda ilerleyen aday ve potansiyel aday ülkeler ile dünya
coğrafyasının çeşitli bölgelerinde bulunan üçüncü ülkelere küresel aktör sıfatıyla ekonomik ve sosyal
alanda destek olmak amacıyla mali yardımda bulunmaktadır. Birliğin temel dinamiklerinden birini
oluşturan dayanışma ilkesinin bir gereği olarak ortaya çıkan yardım mekanizması, aynı zamanda
ortak politikaların finansmanı açısından da büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan aday ve
potansiyel aday ülkelerin üyeliğe geçiş süreçlerini kolaylaştırmak ve ekonomik ve sosyal alanda daha
yüksek bir refah seviyesine ulaşmalarını sağlamak amacıyla katılım öncesi mali yardımlar
yapılmaktadır.
Birliğin kurucu anlaşmalarında da sıkça vurgu yapılan ve bütünleşmenin temelinde yatan dayanışma
ve yardımlaşma olgusu Birlik tarafından sağlanan mali yardımların temelini oluşturmaktadır. Nispi
olarak daha homojen yapıdaki altı ekonominin biraraya gelmesiyle temelleri atılan Avrupa
bütünleşmesi, yaşadığı altı genişleme hareketinin ardından ekonomik ve sosyal bakımdan büyük
farklılıklar içeren heterojen bir yapıya bürünmüştür. Bu çerçevede, bölgesel farklılıkların giderilmesi
ve üye ülkeler arasında ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması, Birliğin öncelikli hedeflerinden biri
haline gelmiştir.
Birliğin kendi içinde, üyelerine yönelik olarak gerçekleştirdiği mali yardımların önemli bir kısmı,
Birlik tarafından benimsenen ortak politikaların finansmanında kullanılmaktadır. Avrupa
bütünleşmesinde kurucu ülkeler tüm olanaklarını birleştirmek suretiyle tek bir güç haline gelmeyi,
yüksek bir üretim düzeyine ulaşmayı ve toplumsal refahı maksimum kılmayı hedeflemişlerdir. Söz
konusu hedeflere ulaşılması, Birlik genelinde ortak bazı politikaların benimsenmesini gerekli
kılmıştır. Roma Anlaşması’nda tarım, rekabet, ticaret ve ulaştırma alanlarında ortak politikalar
izlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Birliğin, bunların dışında, enerji, araştırma, teknoloji, çevre
vb. alanlarda da ortak politikalar izlemesi öngörülmüştür. 1992 yılında yürürlüğe giren Maastricht
Anlaşması ile de parasal birliğin gerçekleştirilmesi ve diğer mali, ekonomik ve sosyal politika
alanlarında benzer politikaların izlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Avrupa Birliğindeki mali
yardımların önemli bir kısmı, söz konusu ortak politikaların finansmanında kullanılmakta ve
belirlenen kurallar dahilinde üye ülkelere tahsis edilmektedir.
Katılım öncesi yardımlar ise, aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik olarak uygulanmaktadır. Bu
tür yardımların yapılmasındaki temel amaç, aday ülkelerin Birlik müktesebatına uyumlarının
sağlanması, Birlik politikaları ve standartlarına uyumlarının kolaylaştırılması, ekonomik ve sosyal
refahlarının artırılarak mevcut üyelerle ortaya çıkabilecek dengesizliklerin mümkün olan en düşük
seviyeye indirilmesidir.
Genişleme sürecine bağlı olarak gerçekleştirilen mali yardımlar, zaman zaman ülkelerin ekonomik
yapılarından kaynaklanan sebeplerle daha da önemli hale gelmektedir. Birliğin altıncı genişleme
dalgasını oluşturan Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri bunun en iyi örneklerindendir. Sovyetler
Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlıklarını ilan eden bu ülkeler, sosyalist ekonomiden çıkmaları
nedeniyle serbest piyasa ekonomisine geçebilmek için Avrupa Birliği’nin yoğun desteğine ihtiyaç
duymuşlardır. Söz konusu ülkeler kendi iç dinamikleri ile Birliğe uyum sağlamada zorluklar yaşamış
ve diğer ülkelerle aralarındaki farklılıkların en aza indirilmesi amacıyla Birlik tarafından mali
yardımlarla desteklenmişlerdir.
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12.2. Birliğin Kendi Üyelerine Yönelik Mali Yardımlar
Birlik üyesi ülkelere yönelik gerçekleştirilen yardımların önemli bir kısmı Birlik bütçesinden finanse
edilirken, bir kısmı da Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan krediler aracılığıyla gerçekleşmektedir.

12.2.1.Birlik Bütçesinden Sağlanan Mali Yardımlar
Avrupa bütünleşmesi ortak politikalar üzerine inşa edilmiştir. Söz konusu politikalar arasında ortak
tarım politikası ve bölgesel politika özel bir öneme sahiptir.
-Birlik Üyesi Ülkelere Ortak Tarım Politikası Çerçevesinde Sağlanan Mali Yardımlar
Kuruluşu, Avrupa bütünleşmesinin ilk yıllarına uzanan Ortak Tarım Politikası, Birliğinin ilk ve en
önemli ortak politikasıdır. Tarımın beslenmedeki rolü ile doğrudan bağlantılı olması ve Birlik
bütçesinin oldukça büyük kısmının bu alana ayrılması nedeniyle, geçmişte olduğu gibi günümüzde
de önemini korumaktadır.
Üye ülkelere bütçe üzerinden verilen mali yardımların önemli bir kısmı, ortak tarım politikası
çerçevesinde yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Bölgesel politika ile birlikte Birlik bütçesinin
yaklaşık % 76’sını oluşturan Ortak Tarım Politikası, Birliğin yetkili organlarınca belirlenen bir takım
ilkeler dahilinde üye ülkelere tahsis edilmektedir.
Elli yılı aşkın bir geçmişi olan Ortak Tarım Politikası, aradan geçen bunca yıl zarfında uygulamaya
ilişkin usul, yöntem, ilkeler ve araçlar bakımından oldukça köklü revizyonlardan geçmiştir. Tarım
politikasına ilişkin usul ve kuralları düzenleyen son Konsey Tüzüğü çerçevesinde Ortak Tarım
Politikasının “Avrupa Tarımsal Garanti Fonu” ve “Avrupa Tarımsal Kırsal Kalkınma Fonu” olmak
üzere iki fon aracılığıyla yürütülmesine karar verilmiştir.
Avrupa Tarımsal Garanti Fonu aracılığıyla, Birlik içinde tarım piyasalarının düzenlenmesi için
yapılan müdahaleler; Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çiftçilere yapılan doğrudan ödemeler;
Birlik içinde ve üçüncü ülkelerde tarım politikası ve tarımsal ürünlerle ilgili bilgilendirme
faaliyetlerinin finansmanı; tarım ürünlerinin üçüncü ülkelere ihracında yapılacak fiyat desteklemeleri
gerçekleştirilmektedir.
Avrupa Tarımsal Kırsal Kalkınma Fonu, üye ülkelerin tüm kırsal alanlarında uygulanacak kırsal
kalkınma faaliyetlerinin finansmanı amacıyla oluşturulan bir fondur. Tarım sektörünün rekabet
edebilirliğinin artırılması, çevre ve doğal alanların korunması ve kırsal bölgelerdeki hayat
standartlarının yükseltilmesine ilişkin harcamalar bu fon aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Tarımsal alanda yapılan mali yardımların bir diğer ayağını, balıkçılık faaliyetlerinin finansmanına
ilişkin olarak kurulan Avrupa Balıkçılık Fonu oluşturmaktadır. 2006 yılında kurulan bu fon, ortak
balıkçılık politikasının amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine ilişkin harcamaları finanse
etmektedir.
2007-2013 mali döneminde Birlik bütçesinde, Ortak Tarım Politikası, kırsal kalkınma ve çevre ve
balıkçılık politikalarının dahil olduğu “Doğal Kaynakların Yönetimi ve Korunması” başlığı için 413
milyar Euro kaynak ayrılmıştır. Bu tutar AB bütçesinin %40’ından fazlasını oluşturmaktadır.
-Birlik Üyesi Ülkelere Bölgesel Politika Çerçevesinde Sağlanan Mali Yardımlar
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Uyum politikası olarak da adlandırılan bölgesel politika, Avrupa Birliği’nin temel politikalarından
birisidir. Temelleri 1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile atılan Bölgesel politika,
Birliğin ekonomik ve sosyal alanda uyumlu bir biçimde gelişme ve bütünleşmesini sağlamak,
bölgelerarası gelir farklılıklarından doğan istihdam ve gelişme sorunlarıyla mücadele etmek amacıyla
oluşturulmuştur.
Dayanışma yoluyla Birlik içinde dengeli gelişmenin teşvik edilmesi ve Birlik vatandaşları arasındaki
fırsat eşitsizliklerinin en aza indirilebilmesi bakımından, Birlik genelinde merkezi olarak yürütülen
bölgesel politika büyük önem arz etmektedir. Avrupa bütünleşmesi ile belirlenen nihai hedeflerin
gerçekleştirilmesi açısından da özel bir öneme sahip olan bölgesel politika, ortak tarım politikasından
sonra Birliğin finanse ettiği ikinci büyük politika alanını oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği bütçesinin üçte birlik kısmı bölgesel gelişmeyi sağlamaya yönelik projelere
ayrılmıştır. Söz konusu mali desteğin temel amacı, üye ülkeler arasındaki bölgesel gelişme
farklılıklarını ve dengesizliklerini azaltmaktadır.
Avrupa Birliği bölgesel politikaları, Birlik bütçesinin Sürdürülebilir Büyüme başlığı altında yer alan
Büyüme ve İstihdam İçin Uyum alt başlığı çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu politikanın
uygulanmasında üç temel araç kullanılmaktadır. Bunlar; Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa
Sosyal Fonu ve Uyum Fonu’dur.
1975 yılında kurulan Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’nun temel amacı ekonomik ve sosyal
gelişmişlik düzeyi açısından Birliğin gelişmiş bölgelerinin gerisinde kalan dezavantajlı bölgelerin
kalkınmasına katkı sağlamaktır. Birlik, bu fon aracılığıyla; geri kalmış bölgelerde istihdamı artıracak
verimli yatırımları, yapısal değişimi sağlayabilecek, istihdam yaratacak ve durgunluğa girmiş
bölgeleri canlandıracak alt yapı yatırımlarını; yerel kalkınmayı tetikleyebilecek içsel tedbirleri ve
küçük-orta ölçekli işletmeleri; geri kalmış bölgelerde istihdam ve kalkınmayı hedefleyen sağlık ve
eğitim programlarını finanse etmektedir.
Birlik tarafından üye ülkelere bölgesel politikalar alanından tahsis edilen mali yardımların ikinci
ayağı, Avrupa Sosyal Fonu aracılığıyla dağıtılan fonlardan oluşmaktadır. 1958 yılında kurulan
Avrupa Sosyal Fonu Birliğin sosyal politikaları açısından özel bir önem arz etmektedir. Bu Fonun
amacı, işçilerin istihdam imkanlarını arttırmak ve böylece yaşam seviyelerini yükseltmek ve onlara
mesleki ve coğrafi hareketlilik kazandırmaktır.
Uyum fonu ise, Birliğin en az gelişmiş üyelerine yönelik olarak Avrupa Birliği genelinde ekonomik,
sosyal ve bölgesel uyumu hızlandırmak amacıyla 1993 yılında Maastricht Antlaşmasıyla hayata
geçirilmiştir. Antlaşma çerçevesinde uyum kavramına da açıklık getirilmiş ve bu kavram “çeşitli
bölgelerin kalkınma düzeyleri arasındaki farkın azaltılması” şeklinde tanımlamıştır. Fon kapsamında,
Maastricht kriterlerine uyum sağlamakta zorlanan ve kişi başına düşen GSMH’si Birlik ortalamasının
%90’ından az olan üye ülkeler desteklenmektedir. Mart 2000 tarihinde, Lizbon Zirvesinde ortaya
konulan stratejiyle, uyum politikasının özellikle rekabet edebilirlik, ekonomik reform, istihdam,
sosyal içerme ve fırsat eşitliği, eğitim, araştırma, yenilikçilik, bilgi toplumu, çevre ve sürdürülebilir
kalkınma alanlarına önemli katkı sağlaması hedeflenmiştir.
Avrupa Birliği’nde uyum politikası ya da bir diğer ifade ile bölgesel politika kapsamında 2007-2013
mali dönemine ilişkin olarak Birlik bütçesinden gerçekleştirilen mali yardımların toplam tutarı 347.4
milyar Eurodur. Söz konusu tutar, Birlik bütçesinin %35.7’sini oluşturmaktadır. Polonya, 67.186
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milyon Euro ile bölgesel politika kapsamında bütçeden en büyük payı alan ülke konumundadır.
Polonya’yı, Birliğin eski üyelerinden İspanya ve İtalya izlemektedir.

12.2.2.Avrupa Yatırım Bankasından Kredi Şeklinde Sağlanan Mali Yardımlar
Üye ülkelere yönelik mali yardımların önemli bir kısmı Birlik bütçesinden karşılanırken, diğer bir
kısmı da Avrupa Yatırım Bankasından sağlanan krediler şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Avrupa Yatırım Bankası, Birliğin finans kurumudur. 1958 yılında Roma Anlaşması ile kurulan
Banka’nın temel amacı, Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımları finanse
etmek şeklinde ifade edilmiştir.
Avrupa Yatırım Bankası hukuki açıdan tüzel kişiliği olan bir kurumdur. Bankanın üyeleri, Avrupa
Birliğine üye olan devletlerdir. Banka’nın görevi, Birliğin çıkarı doğrultusunda iç pazarın dengeli ve
düzgün gelişimine katkı sağlamak olarak belirtilmektedir. Banka bu anlamda kar amacı gütmeksizin
sermaye piyasasından ve öz kaynaklarından yararlanarak ekonominin tüm sektörlerinde krediler ve
garantiler vermek suretiyle bir takım projelerin finanse edilmesini sağlar.
Banka, görevlerini yerine getirirken, yapısal fonlar ve Birliğin diğer mali araçlarının da yardımıyla
yatırım programlarının finansmanını kolaylaştırmaktadır. Bankanın öncelikli hedefi, Avrupa
Birliği’nin dengeli gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu genel hedef çerçevesinde, Bankanın kredi
sağladığı proje alanlarının enerji, altyapı, sanayi ve çevre konularında yoğunlaştığı görülmektedir.
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 fonksiyonları arasında yer almaktadır. Banka ayrıca, Avrupa Birliği'ne üye
olmayan üçüncü devletlerdeki uygun projelerin kredi yoluyla desteklenmesi aracılığıyla Birliğin üye
olmayan ülkelere yönelik işbirliği politikalarının hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır.
Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanan kredilerle, yatırım harcamalarının tamamı değil, bir
kısmı finanse edilmektedir. Kredi şeklinde verilen bu yardımların en büyük avantajı uygun vade ve
faiz imkanları ile ortaya çıkmaktadır. Zira söz konusu kredilerin, vadesi alternatif piyasalara göre
daha uzun, faiz oranları ise daha düşüktür. Bu kredilerin yaklaşık % 85-90 civarındaki kısmı üye
ülkelere, geriye kalanı ise üye olmayan üçüncü ülkelere verilmektedir.
Avrupa Yatırım Bankası, 2012 yılında, Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından kendisine
verilen görevi yerine getirmek ve Birliği’nin dengeli gelişimine katkıda bulunmak üzere 52 milyar
Euro kredi vermiştir. Söz konusu kredinin 45 milyar Euro’luk kısmı Birlik üyesi ülkeler tarafından
kullanılırken, 7 milyar Euro’luk kısmı ise Birlik dışı ülkelere tahsis edilmiştir.
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Avrupa Birliği mali yardmlarını sadece üye ülkelere yönelik olarak gerçekleştirmektedir.
(Doğru/Yanlış); çünkü…..
2.Avrupa Birliği mali yardımları ortak tarım politikasının sürüdürülebilmesi açısından önem
taşır.
3.Avrupa Yatırım Bankası Birlik üyesi ülkelerden isteyen herkese düşük faizli kredi
vermektedir. (Doğru/Yanlış); çünkü…..
ARAŞTIRMA KONULARI:
1.Avrupa Yatırım Bankası kredi faizlerinin yüzde kaç düzeyinde olduğunu ve diğer ticari
bankalara göre ne ölçüde düşük olduğunu araştırınız.
2. Avrupa Yatırım Bankasından en çok kredi alan ülkelerin hangileri olduğunu araştırınız.
3. AB Mali Yardımlarının etkiliği konusundaki tartışmaları araştırınız.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Bu bölümde, Avrupa Birliği’nde katılım öncesi mali yardımlar konusu ele alınacaktır.
Bu çerçevede Türkiye’nin aldığı mali yardım miktarı ile diğer aday ülkelerin elde ettikleri yardım
miktarları karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
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13.1. Avrupa Birliği’nde Katılım Öncesi Mali Yardımlar
Avrupa Birliği bir yandan kendi üye ülkelerine yardımda bulunurken, diğer yandan aday ya da
potansiyel aday ülkelere de katılım öncesi mali yardımda bulunmaktadır. 1990 yılında aday ülkelere
yönelik olarak başlatılan bu uygulama, Birliğin genişleme hareketleri neticesinde yaşanan uyum
zorlukları ve buna bağlı olarak yaşanan sıkıntıların önlenmesine ilişkin çözüm arayışlarının
neticesinde ortaya çıkmıştır. Özellikle 1980’li yıllarda yaşanan genişleme hareketi neticesinde Birliğe
yeni katılan üyelerin, Birlik müktesebatına uyumda yaşadıkları zorluklar ve ekonomik ve sosyal
alandaki yetersizliklerini telafi etmede yaşadıkları sıkıntılar, aday ülkelerin üyelik öncesinde bir
takım hazırlıkları yapmalarının gerekli olduğu düşüncesinin yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Katılım öncesi mali yardım uygulaması, Birliğe yeni üye alımına ilişkin anlayışta yaşanan değişimin
bir ürünüdür. Avrupa Birliği ilk olarak 1990 yılında Birliğe aday statüsündeki ülkelere yardım etmek
amacıyla katılım öncesi yardım araçları oluşturmaya başlamıştır. Yeni anlayış aday devletlerin, ancak
katılım öncesi olarak adlandırılan bir hazırlanma sürecinde başarılı olmaları halinde üye
olabilmelerini öngörmektedir.
Katılım öncesi mali yardımların bir diğer işlevi de, üyelik sürecinin başlamasıyla yararlanılacak bir
takım mali yardımların kullanımını kolaylaştırmaktır. Zira aday ülkelerin üyelik sonrasında Birliğin
uyum politikası kapsamında yararlanmaya hak kazanacakları yapısal fonlardan sorunsuzca
yararlanabilmeleri için, tam üyelik öncesinde bir takım hazırlıklar yapmaları ve bir geçiş süreci
yaşamaları gerekmektedir. Katılım öncesi mali yardımlar, böylelikle büyük miktardaki fonların
üyelik sonrasında etkin bir biçimde kullanımına yönelik bir hazırlık imkanı sağlamaktadır. Bu
çerçevede aday ülkelerden yerel ihtiyaçları tespit etmeleri ve bu doğrultuda kurumsal düzenlemeler
yapmaları beklenmektedir.
2007 öncesi dönemde, genellikle Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Balkan ülkelerini
desteklemeye yönelik mali yardım araçları kullanılmıştır.
Bunlar; PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS ve Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Araç’tır. 2007 yılı,
Birliğin katılım öncesi mali yardım uygulamasında önemli değişikliklerin yapıldığı bir yıl olmuştur.
1990 yılında Polonya ve Macaristan’a yönelik olarak başlatılan uygulama yıllar içerisinde giderek
yaygınlaşmış ve yeni enstrümanların sisteme dahil edilmesiyle karmaşık bir yapı kazanmıştır. 2007
yılında yapılan düzenlemelerle, farklı ülkelere yönelik olarak uygulanan tüm katılım öncesi araçlar
kaldırılarak, bunların yerine IPA adıyla anılan tek bir mali araç getirilmiştir.

13.1.1. 2007 Yılı Öncesinde Uygulanan Katılım Öncesi Mali Yardımlar
PHARE: 1990 yılında uygulamaya konulan PHARE, Avrupa Birliği’nin ilk katılım öncesi mali
yardım programı olma özelliğini taşımaktadır. Macaristan ve Polonya ekonomilerinin yeniden
yapılandırılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. PHARE programına ilerleyen yıllarda, diğer
Merkez ve Doğu Avrupa Ülkeleri de dahil edilmiştir. PHARE programı çerçevesinde, özellikle
Kurumsal Yapılanma ve Topluluk Müktesebatına uyum konularına ilişkin yatırımların
desteklenmesine özen gösterilmiştir.
ISPA: 2007 yılı öncesi dönemde uygulanan katılım öncesi mali yardım araçlarından ikincisi
ISPA’dır. Söz konusu fon, aday ülkelerin Avrupa Birliğinin çevre ve ulaşım alanındaki yasal
düzenlemeleri ile uyumlarının hızlandırılması amacı doğrultusunda 2000 yılından itibaren hayata
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sokulmuştur. Aday ülkelere, ISPA aracılığıyla 2000-2006 mali döneminde çevre ve ulaşım
sektörlerinde yaptıkları yatırımlar için mali destek sağlanmıştır.
SAPARD: Avrupa Birliği’nin katılım öncesi mali yardım araçlarından bir diğeri SAPARD’tır.
Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin Birliğe tam üye sıfatıyla katılımlarından önce tarım ve kırsal
kalkınma alanlarında yaşadıkları sorunların çözümüne ve Birliğin tarım politikası müktesebatına
uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla 2000 yılında hayata geçirilmiştir. SAPARD,
Gündem 2000 tarım reformları kapsamında, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin Ortak Tarım
Politikası ve tek pazar konularında hazırlıklarını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.
CARDS: CARDS Programı Balkan ülkelerine yönelik olarak geliştirilen ve bölgede barış ve istikrarı
sağlamayı hedefleyen bir mali yardım programıdır. 2000 yılından itibaren yürürlüğe konulan
program ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Yugoslavya (Sırbistan ve Karadağ) ve
Makedonya’nın, Avrupa Birliği’nin bölgeye yönelik olarak oluşturduğu İstikrar ve Ortaklık sürecine
uyumunun sağlanması hedeflenmiştir. Bu yardım çerçevesinde öncelikli alanlar, yeniden
yapılandırma, bölgenin istikrarı, yerinden olmuş kişiler ve mültecilere yardım, demokrasi, hukukun
üstünlüğü, azınlık hakları, sivil toplum, bağımsız medya ve örgütlü suçlarla mücadele, Pazar
ekonomisinin gelişimi, yoksulluğun azaltılması, eğitim ve çevresel rehabilitasyon, ülkeler ile Avrupa
Birliği ve bölgedeki diğer ülkeler arasında bölgesel, uluslarötesi, uluslararası ve bölgelerarası
işbirliğini geliştirme olarak belirlenmiştir. Söz konusu program aracılığıyla, bir yandan bölgede
istikrarın sağlanması hedeflenirken, diğer yandan programa dahil edilen Balkan ülkeleriyle Avrupa
Birliği arasında daha yakın ilişkilerin kurulması amaçlanmıştır.
Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Araç: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali ilişki, Birliğin
katılım öncesi mali yardımlarından faydalanan bir çok ülkeye göre çok daha uzun ve köklü bir
geçmişe sahiptir. Ankara Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihinden itibaren taraflar
arasındaki mali ilişkiler de başlamıştır. Birlik, Türk ekonomisinde verimliliğini artırıcı ve Ankara
Anlaşması’nın amaçlarına yaklaştırıcı nitelikte, kamu ve özel sektör projelerine, hazırlık ve geçiş
dönemleri boyunca yatırım kredisi vermeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüt çerçevesinde ilk etapta,
gümrük birliği sürecinin başladığı 1996 yılına kadar, çeşitli tarihlerde yapılan mali protokoller
aracılığıyla Türkiye’ye yönelik mali yardımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye ile Avrupa Birliği
arasındaki mali ilişkiler 6 Mart 1996 tarihli Ortaklık Konseyi toplantısı ile yeni bir boyut kazanmıştır.
Taraflar arasında 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren gümrük birliğinin Türkiye üzerinde
yaratabileceği olumsuz etkileri gidermek amacıyla Birlik bütçesi kaynaklarından ve MEDA
Programı’ndan yardım yapılması kararlaştırılmıştır. Aralık 1999’da yapılan Helsinki Zirvesi’nde
Türkiye’nin “aday ülke” statüsünü kazanması, Türkiye Avrupa Birliği mali ilişkilerinde yeni bir
dönüm noktası olmuştur.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’ye sağlanan mali yardımlar, kredi ve hibe şeklinde olmak
üzere iki şekilde verilmektedir. Hibe yardımları, esas olarak merkezi ve yerel idareler içinde yer alan
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmektedir. Bu yardımlar; eğitim, sağlık, kültür gibi
sosyal amaçlı projelerde kullandırılmaktadır. Hibelerle; insan hakları, hukuk devleti ilkesi,
demokratik standartların yükseltilmesi gibi Avrupa Birliği’nin öncelikli konularıyla ilgili sivil toplum
örgütleri projeleri desteklenmektedir. Kredi şeklinde sağlanan yardımların finansmanı ise, esas olarak
Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarıyla yapılmaktadır. Kredilerle kamu kuruluşları yanında özel
sektör projelerine de destek verilmektedir. Gerek hibe, gerekse kredi şeklinde sağlanan yardımların
tamamı, proje bazında verilmektedir.
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i-Gümrük Birliği Öncesi Dönem: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali ilişkiler, ortaklık sürecini
başlatan Ankara Anlaşması ve diğer Ek Mali Protokollerle başlamıştır. Ankara Anlaşması’nda
taraflar arasında mali ilişkiler, “hazırlık döneminde Türkiye’nin, geçiş dönemi ve son dönem boyunca
kendisine düşecek yükümlülükleri üstlenebilmesi için, Topluluk yardımı ile ekonomisini
güçlendirmesi gerektiği” ifadesiyle somut bir karakter kazanmıştır. 1964-1996 döneminde,
Türkiye’deki ekonomik ve sosyal kalkınmanın ilerletilmesi hedefi doğrultusunda yapılan mali
yardımlar, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen Mali Protokoller aracılığıyla yürütülmüştür.

Netice itibariyle, Gümrük Birliği öncesi dönemi kapsayan 1964-1996 yılları arasında Avrupa
Birliği’nden kredi ve hibe şeklinde toplam 1 milyar 430 milyon ECU tutarında yardım gelmesi karara
bağlanmış ancak Yunanistan’ın IV. Mali Protokol kapsamındaki yardımı veto etmesi nedeniyle ancak
830 milyon ECU’su kullanılabilmiştir.
ii-Gümrük Birliği Dönemi: Avrupa Birliği ve Türkiye arasında bir Gümrük Birliği oluşturma
kararının alınmasıyla, 6 Mart 1995'de düzenlenen Ortaklık Konseyi Kararı, taraflar arasında gümrük
birliğinin tamamlanmasına ilişkin düzenlemeleri ortaya koymuştur.
Gümrük Birliği öncesi döneme ilişkin mali yardımlarda olduğu gibi, bu dönemde de, taahhüt edilen
yardım miktarının altında bir tutar elde edilebilmiştir. Bu dönemde verilmesi planlanan kredi ve
hibelerin toplamı yaklaşık 2.5 milyar ECU iken, 920.5 milyon ECU’luk bir yardım alınabilmiştir.
Öngörülen yardım tutarının elde edilememesinin en önemli nedeni Yunanistan’ın vetosudur. Birlik
bütçesi kaynaklarından yapılması beklenen 375 milyon ECU tutarındaki hibe ile, Avrupa Yatırım
Bankası kaynaklarından temin edilecek olan 750 milyon ECU tutarındaki kredi Yunanistan’ın vetosu
nedeniyle alınamamıştır. Bunun yanı sıra, ihtiyaç halinde verilmesi öngörülen 200 milyon Euro
tutarındaki Makro Ekonomik Yardım, ihtiyaç olmadığı için kullanılmamıştır.
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Adaylık Dönemi Mali Yardımları: 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği
Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından yeni bir dönüm
noktası olmuştur. Türkiye’nin adaylığının resmen onaylandığı bu Zirve’de, diğer aday ülkelerle eşit
konumda olma hakkının elde ettiğimiz açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir.
Bu ifade doğrultusunda Avrupa Birliği, “Türkiye’ye Yönelik Katılım Öncesi Mali Yardım Çerçeve
Tüzüğü”nü Aralık 2001 tarihinde kabul etmiş ve böylelikle ülkemize sağlanan MEDA fonlarından
ve gümrük birliği çerçevesinde verilen fonlardan alınan mali yardımlar tek bir çatı altında
birleştirilmiştir. 2002-2006 döneminde ülkemize verilen hibe tutarı yaklaşık 1,3 milyon Eurodur.
Toplam 164 proje için kullanılan fonların %30’u kurumsal yapılanma, %35’i Birlik müktesebatına
uyum, kalan %35’i ise ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması için kullanılmıştır.

13.1.2. 2007 Yılı Sonrası Uygulanan Katılım Öncesi Yardım Aracı: (IPA)
Avrupa Birliği’nin aday ülkelere yönelik olarak uyguladığı mali yardım araçları zamanla çoğalmış,
ortaya çıkan çoklu yapı koordinasyon ve uyum sorunlarına yol açmıştır. 2007-2013 mali döneminde,
bütçenin harcama yapısında yapılan düzenlemelere paralel olarak, mali yardım uygulamasında da bir
takım değişikliklere gidilmiştir. Yapılan düzenleme neticesinde 2007 öncesi dönemde uygulanmakta
olan farklı nitelikteki çeşitli mali yardımlar “Katılım Öncesi Yardım Aracı” adı altında
birleştirilmiştir.
Birlik tarafından yapılan resmi tanımlamada IPA; önceki yardım programlarının deneyimlerinin
ışığında, aday ve potansiyel aday ülkeleri onların önceliklerini ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak ve
müktesebatın benimsenmesi de dahil Topluluk politikaları ile standartlarına uyum çalışmalarında
destekleyerek onları üyeliğe hazırlamak için tasarlanan ve 2007-2013 mali perspektifindeki yeni ve
tek katılım öncesi yardım aracıdır.
IPA ile Birliğin yetkili organları, katılım öncesi mali yardımların programlama ve dağıtım sürecinin
etkinliğini artırmayı hedeflemişlerdir. Söz konusu Program, daha önceki mali yardım programlarında
olduğu gibi, üyelik perspektifi çerçevesinde, aday ve potansiyel aday ülkelerin Birlik standartlarına,
politikalarına ve müktesebatına uyum çabalarına verimli ve etkin destek sağlamaya yöneliktir. Bu
çerçevede programın ciddi bir planlama ve izleme dahilinde yürütülmesi öngörülmüştür. Nitekim,
IPA Çerçeve Tüzüğü’nde programın, “Planlama”, “Programlama”, “Yönetim ve Uygulama”,
“İzleme ve Raporlama” olmak üzere dört aşamalı bir yapı üzerine oturtulduğu ifade edilmiştir.
Aday ülkelerin hedeflerini en etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için, IPA Çerçeve Tüzüğü’nde
beş farklı bileşen belirlenmiştir. Bunun sonucu olarak, tüm yararlanıcı ülkeler ekonomik yönetim
gereksinimleri ile özellikle kendi politik, ekonomik ve yönetim durumlarına uygun olarak benzer
yapıdaki tedbirlerden yararlanma imkanına sahip olabilmektedirler.
IPA Çerçeve Tüzüğü’nün 3’üncü maddesinde IPA yardımının programlanmasına ve uygulanmasına
esas teşkil eden beş bileşen belirlenmiştir:
I. Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma,
II. Sınır Ötesi İşbirliği,
III. Bölgesel Kalkınma,
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IV. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi,
V. Kırsal Kalkınma.

Ülkelerin nüfusuna göre ortalama mali yardım tutarlarına baktığımızda IPA’nın geçerli olduğu
dönemde ülkemiz aleyhine bir durumun olduğu görülmektedir. IPA kapsamında yardım alan
ülkelerin 2007-2013 dönemindeki toplam ortalama nüfusu 93 milyondur. Bunun 71,2 milyonu
ülkemizin nüfusu, kalan 21,8 milyon kişi ise diğer aday ülkelerin toplam nüfusudur. Çok yararlanıcılı
program dahil toplam IPA tahsisatlarından kişi başına düşen pay 98 Euro, ülkelere doğrudan tahsis
edilen IPA yardımlarından kişi başına düşen pay 89 Euro’dur. Ülkemizde ise IPA kapsamında kişi
başına sadece 55 Euro düşmektedir. Diğer aday ülkelerde kişi başına düşen IPA yardımı ise şöyledir:
Hırvatistan 205 Euro, Makedonya 245 Euro, Arnavutluk 156 Euro, Bosna Hersek 137 Euro, Karadağ
296 Euro, Kosova dahil Sırbistan ise 223 Euro’dur. Görüleceği üzere ülkemiz haricindeki aday
ülkelerin tamamı ortalamanın oldukça üzerinde IPA yardımı almaktadır. Karadağ kişi başına düşen
IPA tahsisatında ülkemizden yaklaşık 4 kat daha fazla pay almaktadır. 2007-2013 döneminde IPA
tahsisatlarında toplam tutar olarak %2,2’lik oranla en az yardım alan ülke olarak görülen Karadağ,
kişi başına düşen IPA hesaplamasında ilk sırada yer almaktadır
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Uygulamalar

1

Uygulama Soruları

2

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

3

Bölüm Soruları
1.CARDS, ………konulu bir mali yardım aracıdır. (Doğru/Yanlış); çünkü…..
2.Türkiye diğer aday ülkelere göre çok daha büyük bir mali yardımdar yararlanmıştır.
(Doğru/Yanlış); çünkü…..
3. IPA ………..mali araçlarının yerine getirilmiştir
ARAŞTIRMA KONULARI:
1. IPA’nin 2014 yılından itibaren uygulanıp uygulanmadığını araştırınız.
2. Türkiye’nin AB den elde ettiği mali yardımları ne şeilde kullandığını araştırınız.
3. Mali yardımların en çok hangi projelere yönelik olarak verildiğini araştırınız.

4

14. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI

5

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Bu bölümde, Avrupa Birliği’nde vergi uyumlaştırmasının önemine değinilecek ve
sağlıklı bir iç Pazar düzeninin kurulabilmesi için özellikle hangi vergilerde uyumlaştırmaya
gitmenin hayati olduğu üzerinde durulacaktır.

6

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

7

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

8

Anahtar Kavramlar

9

Giriş
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14.1.Vergi Uyumlaştırmasına Genel Bakış
Daha öncede sıklıkla ifade ettiğimiz gibi Avrupa Birliği ortak Pazar temeli üzerine kurulmuş
olan bir bütünleşme türüdür. "ortak pazar" temeli üzerine inşa edilen Avrupa Birliği’nde
ulaşılmak istenen temel amaçlardan biri, serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılarak,
ekonomik büyümenin hızlandırılmasıdır. Bu çerçevede malların, sermayenin, şahısların “tek
pazar” içinde serbest dolaşımına vergi mevzuatları engel oluşturmamalıdır. Aksi takdirde
bütünleşme hareketinin nihai hedeflerine ulaşmak mümkün olamaz.
Üye ülkelerin sahip oldukları farklı vergi mevzuatları, Avrupa Birliği’nin nihai hedeflerine
ulaşmada önemli bir engel teşkil edebilmektedir. Üye ülkeler arasındaki, gümrük vergileri ve
diğer korumalar bu amaçla kaldırılmıştır. Gümrük vergileri ve eş etkili vergilerin
kaldırılmasından sonra, iç vergi mevzuatlarının uyumu önemli hale gelmektedir. Çünkü
bilindiği gibi vergi, önemli bir maliyet unsuru olup mal ve hizmet fiyatlarını ciddi ölçüde
değiştirebilmektedir. Vergi mevzuatları arasındaki farklılıkları giderebilmek için üye ülkelerin
vergi mevzuatlarının uyumlaştırılması büyük bir önem taşımaktadır. Vergi uyumlaştırmasını;
serbest rekabeti bozan ve malların, sermayenin ve şahısların özgürce dolaşımına engel teşkil
eden mali karakterdeki hükümlerin, değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması şeklinde
tanımlayabiliriz.
Avrupa Birliği kuruluşundan bu yana vergi uyumlaştırması konusuna özel bir hassasiyet
göstermiştir. Birliğin İşleyişine Dair Antlaşma’da vergilendirme konusu ile ilgili düzenlemeler
yapılmıştır. Anlaşmanın Üçüncü Kısmının 7. başlığı, 101-118. maddeleri içermektedir ve
“rekabet, vergilendirme ve mevzuatın yakınlaştırılması ile ilgili ortak düzenlemeler” başlığını
taşımaktadır. Bu başlık altında vergilendirmeye ilave olarak, rekabet kuralları (işletmelere
uygulanacak kurallar, devlet yardımları) ve mevzuatın yakınlaştırılması konulan da yer almıştır.

14.2. Vergi Uyumlaştırmasına Gidilmesinin Nedenleri
Vergi yükü farklılıklarından doğan sorunlar ve Birliğin öz kaynaklar sisteminin sağlıklı bir
biçimde yürütülebilmesi için özellikle KDV alanında üye ülkeler arasındaki mevzuat
uyumunun gerekliliği, vergi uyumlaştırmasının temel dinamikleri arasında yer almaktadır.

14.2.1. Vergi Yükü Farklılıklarından Doğan Sorunlar:
Vergi uyumlaştırmasını gerekli kılan nedenlerin başında vergi yüklerinin farklılığı gelmektedir.
Üye ülkelerin vergi mevzuatları arasındaki farklılıklar, bu ülkelerin vergi yüklerinin farklı
olmasına yol açmakta, bu da sağlıklı bir serbest rekabet ortamının oluşturulmasına engel teşkil
etmektedir.
Konuya Avrupa Birliği ülkeleri açısından baktığımızda vergi yükünün en fazla olduğu üye ülke
%50,6 oranıyla İsveç, en düşük olduğu ülke ise %28,6 oranıyla İrlanda’dır. İsveç’teki vergi
yükü, İrlanda’dan 22 puan daha yüksektir. Yani ödenecek vergiler açısından, İrlanda’ya yatırım
yapmak İsveç’e yatırım yapmaya nazaran çok daha kârlı olacaktır. İrlanda’nın son 15 yılda
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gösterdiği olağanüstü ekonomik performansın en önemli nedenlerinden birinin de, kuşkusuz,
bu avantajlı vergi ortamı olduğunu söyleyebiliriz.
Uluslararası ticarette, dolaysız vergileri düşük olan ülkelerin işletmeleri, daha avantajlı
konumdadır. Dolaysız vergi bir maliyet unsurudur ve fiyatı doğrudan etkiler. Alınan dolaysız
vergilerin ihracatta iadesi de yasaklanmıştır. Dolaysız vergileri düşük olan ülkeler, mobil
yatırımları çekme bakımından daha şanslıdırlar. Uluslararası sermaye, geliri daha düşük
oranlarda vergileyen veya daha çok avantaj tanıyan ülkelere kayabilir.
Dolaylı vergilerin düşük olmasının ise, uluslararası ticarette, bu vergilerin ihraç anında iade
edilmesinden dolayı, önemli etkisi olmaz. Dolaylı vergileri düşük olan ülkeler ancak; sınıra
yakın olanların veya yolcuların alışverişlerinde üstünlük sağlayabilirler. Sınıra yakın oturanlar,
komşu devletlerde verginin düşük olmasından dolayı fiyat ucuz ise, bu ürünü komşu ülkeden
satın almayı tercih edebilir. Örneğin dolaylı vergi oranlarının düşük olduğu Lüksemburg’da;
benzin, tütün, alkollü içecekler komşu ülkelere göre cazip fiyatlarda satılmaktadır. Belçika,
Almanya, Fransa gibi komşu ülkelerden sınıra yakın oturanlar, alışverişlerini Lüksemburg
tarafında yapmayı tercih etmektedirler.
Oysa, sağlıklı bir serbest rekabet ortamında, üye ülkelerin vergileri, rekabeti lehlerine çevirmek
için bir araç olarak kullanmamaları gerekir. Üretim faktörlerinin ve mali kaynakların en verimli
şekilde kullanılabilmesi, vergiyle ilgili hükümlerin tarafsız kalmasına bağlıdır. Bu sağlandığı
taktirde, sermaye hareketleri ve şirketlerin kuruluş yerini seçmeleri, hammadde, işçilik gibi
ekonomik nedenler dikkate alınarak yapılacaktır. Öyleyse farklılıkların giderilmesi gereklidir,
bu da vergi uyumlaştırması yoluyla yapılacaktır. Vergi yükü kavramı, bir ülkede kamu kesimi
dengesinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulan en önemli göstergelerden bir tanesidir. Bu
gösterge ile, bir ülke ekonomisinde kaynakların ne kadarlık kısmının, devlet veya diğer kamu
kuruluşları tarafından vergi veya diğer isimler altında alındığı ifade edilir. Bu kavram
uygulamada değişik anlamlarda kullanılabilmektedir.
Klasik anlamda vergi yükü kavramı, bir ülkede bir yıl içinde toplanan kamu gelirlerinin, o ülke
gayrisafi yurtiçi hasılasına oranını ifade eder. Kamu gelirleri kavramıyla esas olarak; devlet ve
katma bütçeli idareler gelirlerinin toplamı olan konsolide bütçe ile, fonlar ve mahalli idarelerin
gelirleri kastedilmektedir. Bu hesaplamalara, sosyal güvenlik kuruluşlarının topladıkları
primlerin de ilave edildiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda, 2008 yılı itibariyle 27 AB
ülkesinin ve Türkiye’nin vergi yükleri görülmektedir:
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Konuyu Türkiye açısından ele aldığımızda; AB’deki (sosyal güvenlik primleri dahil) vergi yükü
ortalaması ABD ve Japonya’daki vergi yükünden yaklaşık 10 puan daha yüksektir. %24
civarında kalan Türkiye’nin vergi yükü ise AB ortalamasının 15, ABD ve Japonya’nın ise 5
puan gerisinde kalmaktadır.
Konuya istihdam üzerindeki vergi yükü şeklinde bakıldığında daha yüksek bir vergi yüküyle
karşılaşılmaktadır. Asgari ücret üzerindeki vergi ve prim kesintisi yükü, 2010 yılı ilk yarısında
% 34,9’u bulmaktadır. Yani 2010’un ilk 6 ayında işverenin cebinden çıkan toplam 885,74
TL’nin; 576,57 TL’si işçiye asgari ücret olarak ödenmekte, 309,17 TL ise devlete vergi ve prim
kesintisi olarak aktarılmaktadır (309,17 / 885,74 = % 34,90). Avrupa ülkelerinin çoğunda asgari
ücret vergiden istisna edilmiştir. Asgari ücretin üzerinde kalan tutarlar üzerindeki vergi-prim
yükü; Ispanya’da % 29.8, Yunanistan ve Almanya’da % 40.6, İrlanda’da % 25.2 seviyesindedir.
Yüksek vergi yükü, işletmelerin uluslararası rekabet gücüne zarar vermektedir. AB içindeki
eğilim de, yüksek oranlar yerine düşük oranlar uygulama yönündedir. Bu nedenle, dolaylı
vergilerde oran uyumlaştırması yapılırken, altına inilemeyecek asgari oranlar belirlenmiş, üye
ülkenin rekabet üstünlüğü elde etmesinin önüne geçilmek istenmiştir. Türkiye vergi yükünü
düşük tutarak, yatırımları ve yabancı sermaye girişini artırmaya gayret etmek durumundadır.
Gelir elde edilmesi, servete sahip olunması (ve servetin transferi) vesilesiyle alınan vergiler
dolaysız, harcamalar üzerinden alınan vergiler ise dolaylı vergiler olarak anılır. Yani; gelir,
kurumlar, emlak, motorlu taşıtlar ve veraset ve intikal vergileri dolaysız, KDV, ÖTV gibi geri
kalan vergiler ise dolaylı vergilerdir.
Avrupa Birliğinde ve ülkemizde vergi yükünün dolaysız ve dolaylı vergiler arasındaki dağılımı
aşağıdaki şu şekildedir:

Ülkemizdeki dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı % 70’lere kadar çıkmıştır.
Bira, şarap, sert içkiler, sigara, akaryakıt, otomobil gibi ürünlerin satış fiyatının %70 ve
üzerindeki kısmının, KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerden oluştuğu bilinmektedir. Yukarıdaki
tablolarda görüldüğü gibi AB 27’de dolaysız vergiler toplam vergi gelirlerinin %55’ini
oluşturmakta yani ağırlık olarak dolaylı vergilerin üstündedir.
Türkiye’de dolaylı vergilerin oranının yüksek olması eleştiri konusu yapılmaktadır. Bu eleştiri,
karşılaştırmanın AB’nin zengin üyeleri, ABD, Japonya gibi ülkelerle yapılması durumunda
haklılık taşımaktadır. Ancak GSMH açısından Türkiye’ye yakın olan orta gelirli ülkelere
bakıldığında, bu ülkelerin vergi yükü dağılımının Türkiye’ye benzediği görülmektedir.
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Kalkınmış ülkeler ekonomik sorunlarını çözdükleri için, konunun adalet boyutunu ön planda
tutabilmekte yani daha çok dolaysız vergilere yüklenmektedirler. Oysa Türkiye gibi iç tüketim
yerine ihracat yapmaya, döviz kazanmaya ihtiyacı olan ülkeler, ekonomik endişelerle dolaylı
vergilere ağırlık vermek zorunda kalmaktadırlar.

14.2.2. Bütçe Uygulamasından Kaynaklanan Nedenler
Vergi uyumlaştırmasının bir diğer nedeni de, Birlik Bütçesinin öz kaynakları uygulamasına
ilişkindir. Önceki bölümlerde de değinildiği gibi, KDV payı ve gümrük vergileri gibi bazı
vergiler bütçenin öz kaynakları arasında yer almaktadır. Birlik bütçesi
kaynağı olan bu vergilerin sağlıklı toplanabilmesi için, üye ülkelerdeki ilgili mevzuatın
uyumlaştırılması gerekmektedir.
Netice olarak, sağlıklı bir ortak pazar, üye ülkelerdeki farklı vergi mevzuatlarının
uyumlaştırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak burada vergi uyumlaştırması ile
amaçlananın, üye ülke vergi sistemlerinin mutlak anlamda uyumlaştırılması olmadığını da
belirtmek gerekir. Bu zaten mümkünde görülmemektedir. Uyumlaştırma, Anlaşmanın 93.
maddesinde de belirtildiği üzere, "... 14. maddede ifade edilen tek pazarın kurulması ve
işleyişinin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde..." yapılacaktır. 14. maddede Tek Pazar “Iç
sınırların olmadığı ve içinde malların, şahısların, sermayenin, hizmetlerin bu Antlaşma
hükümlerine göre serbestçe dolaştığı bir alan" olarak tanımlanmıştır.

14.3. Vergi Uyumlaştırmasında Varılan Nokta
Avrupa Birliği’nde vergi uyumlaştırması çabaları çerçevesinde KDV ve ÖTV gibi dolaylı
vergiler alanında mesafe katedilmişitir. Ancak özellikle dolaysız vergiler alanında istenen
düzeyde bir gelişmenin varlığından söz etmek bir hayli zordur. Üye ülkeler arasında vergi
uyumlaştırması konusu son derece önemli olmakla birlikte, istenen düzeyde bir uyumlaştırmaya
varılamamasının sebeplerini şu gerekçelerle açıklayabiliriz:
Bilindiği gibi vergi koyma yetkisi, para basma yetkisi ve savunma yetkisi ile birlikte milli
egemenliğin vazgeçilmesi kolay olmayan üç unsurundan biri olarak sayılır. Vergiler, sosyal ve
ekonomik hayatın yönlendirilmesinde araç olarak kullanıldıkları için, devletlerin vergi
egemenliklerinden taviz vermeleri kolay olmamaktadır. Diğer taraftan vergi aracı siyasal
iradenin elinde seçmenlerine karşı da kullanabilecek bir güçtür.
Üye devletler de tüm bu nedenlerle, vergi konusundaki egemenlik haklarını Brüksel'e devretme
konusunda çekingen davranmaktadırlar. Bu konudaki duyarlılığın bir başka nedeni de,
vergilerin bütçe gelirleri içindeki çok önemli payıdır. Brüksel'de yapılan vergi
uyumlaştırmasının üye ülkeler bütçe gelirleri, dolayısıyla harcamaları üzerine doğrudan etkisi
olmaktadır. Tüm uyumlaştırma çalışmalarına rağmen, hala üye ülkeler arasında, vergi yükleri
arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kısacası, ortak vergi düzenlemelerinin üye
ülkelerin vergi konusundaki manevra imkanlarını sınırlandırması, bu konuda günümüze kadar
istenen ölçüde mesafe alınamamasının en önemli nedeni gibi görünmektedir.
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Vergi uyumlaştırması alanındaki çalışmaların yavaş ilerlemesinin bir diğer nedeni de, ortak
mevzuatın ancak tüm üye ülkelerin oy birliğiyle alacağı karar ile mümkün olabilmesinde
yatmaktadır. Yani, üye ülkelerden bir tanesinin karşı çıkması durumunda bile, planlanan
uyumlaştırma gerçekleştirilememektedir. Nice Zirvesi’nde oy birliği ile karar alınan birçok
konuda oy çokluğu esasına geçilmesine rağmen, vergilendirme konusunun da bu değişiklik
yapılamamıştır. Yani, vergilendirme konusunda oy birliği ile karar alma prosedürü devam
etmektedir. Oy birliği kuralı değişmediği taktirde, yeni üyelerin de katılması ile, vergi
uyumlaştırması alanında ilerleme sağlamak daha da zorlaşacaktır.

15

Uygulamalar

16

Uygulama Soruları

17

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1.Vergi uyumlaştırmasını , ………şeklinde tanımlayabiliriz.
2. Vergi uyumlaştırmasına gidilmemesi bir ekonomik entegrasyonda şu sorunlara yola
açar:
3.Dolaysız vergiler alanındaki vergi uyumlaştırması dolaylı vergiler arasındaki
uyumlaştırmaya göre daha zordur. Çünkü………….
ARAŞTIRMA KONULARI:
1.Türkiye’deki vergi yükünün gelişimini yıllar itibariyle araştırınız.
2. Türkiye’deki KDV sistemini AB uygulaması ile karşılaştırınız.
3. Türkiye’deki ÖTV sistemini AB uygulaması ile karşılaştırınız.
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