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Brexit Sonrası Avrupa Birliği’ni Bekleyen Sorunlar 

Prof. Dr. Bahri Yılmaz 

 

 

Aralık ayının son günlerinde Avrupa Birliği (AB) açısından çok önemli bir gelişme 
yaşandı. AB ile Birleşik Krallık (BK) arasında dört yıl süredir devam eden Brexit süreci 
sonucunda 30 Aralık 2020 tarihinde AB-BK Ticaret ve İş Birliği Anlaşması (EU-UK Trade 
and Corporation Agreement) imzalandı.  

Bu makalemizde bu antlaşmanın sonuçlarını ve AB’nin bugün karşı karşıya bulunduğu 
sorunları kısaca tartışmak istiyoruz. 
 
 Avrupa Birliği – Birleşik Krallık Ticaret ve İş Birliği Anlaşması 

Brexit artık bir gerçek oldu: Birleşik Krallık 11 aylık zorlu bir geçiş döneminden sonra 
AB’nin Tek Pazarı’ndan ve gümrük birliğinden ayrıldı.  

Neredeyse bir son dakika anlaşması oldu: AB ile İngiltere arasında 30 Aralık 2020'de 
imzalanan "Ticaret ve İş Birliği Anlaşması" geçiş döneminin bitimine sadece bir gün kala 
“No deal Brexit'i” engelledi. AB ve İngiltere kapsamlı bir anlaşmayı hayata geçirerek, 
ilişkilerinde yeni bir sayfa açtılar. Bir yıla yakın süren yoğun müzakerelerde, AB ile BK 
arasındaki ticari ilişkiler kapsamlı bir şekilde yeniden tanımlanmış ve yapılandırılmıştır.  

Brexit referandumundan dört buçuk yıl sonra, AB ile eski bir Üye Devlet arasındaki 
ilişkiler yeni bir antlaşma zemininde yürüyecektir. Her iki tarafın da müzakerecilere, 
tüm olumsuz koşullara rağmen böylesine karmaşık bir anlaşmayı hayata geçirmeleri 
büyük bir başarıdır. 

Avrupa Birliği'nin Birleşik Krallık ile ilişkisi 1 Ocak 2021'den itibaren temelden 
değişecektir. Londra hükümeti, BK, bu anlaşma ile Brexit sonrası ticari ilişkiler alanında 
tam egemenlik haklarını elde etmiş durumdadır.  

Bunun da anlamı, Londra gelecekte, Avrupa Komisyonunun herhangi bir müdahalesi 
olmaksızın güvenlik, çevre, sağlık, işçi hakları ve sübvansiyonlar ile ilgili tüm kuralları 
kendisi belirleyecektir.  Böylece her iki taraf da kendi tezlerini karşı tarafa kabul ettirdi: 
Boris Johnson sert Brexit’ini aldı, AB de Tek Pazar’ını ve kendi standartlarını 
koruyabildi.  

BK, 1 Şubat 2020'de AB'den ayrıldığından bu yana, zaten AB kurumlarına katılımı ve söz 
hakkı ortadan kalkmıştı. Birleşik Krallık vatandaşları da o tarihten bu yana Avrupa’daki 
vatandaşlık girişimlerine katılmaktan da dışlandı ve artık yerel ve Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinde oy kullanma ve aday olarak yer alma hakkına sahip değillerdi. 

Ne yazık ki, Avrupa Birliği'nin isteklerine ve beklentilerine aykırı olarak, anlaşma dış 
politika ve güvenlik politikası konularında iş birliği için herhangi bir hüküm içermiyor. 
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Ancak AB ve BK, NATO, AGİT veya BM gibi kuruluşlarda önemli ortaklar olarak birlikte 
çalışmaya devam edeceklerdir.   

AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Birliği Adalet Divanında (ECJ) BK devre dışı 
kalacak ve BK ile AB arasındaki hukuki anlaşmazlıklar ECJ yerine bağımsız bir 
mahkemeye sevk edilecektir.  Kuzey İrlanda'da AB İç Pazarı’na dâhil olduğu için ECJ 
görev alanı içinde kalmaya devam edecektir. 

Anlaşmanın ilk ve son kez yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosunun onayı 
gerekmektedir. Geçici başvuru, Avrupa Parlamentosuna anlaşmayı incelemesi için 
zaman veriyor. Ortaklık Antlaşması bunun için mükemmel bir temel oluşturmaktadır. 

Her iki tarafta ortaya çıkabilecek ekonomik, siyasi ve güvenlik sorunlarından kolayca 
etkilenebileceklerdir. Bu nedenle de AB ve BK yakın ortaklar ve dostlar olarak 
kalacaklardır  

Anlaşmanın Sartları 1  

Ticaret ve İş Birliği Anlaşması, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri yeni 
bir zemine oturttu. Avrupa Birliği ile üçüncü bir ülke arasında bu kadar kısa bir sürede 
bu kadar kapsamlı bir anlaşma hiç müzakere edilmemiştir.  

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık 24 Aralık'ta üç anlaşma üzerinde uzlaştılar: geniş bir 
ticaret ve iş birliği anlaşmasına ek olarak, sivil nükleer iş birliği anlaşması ve bilgi 
güvenliği anlaşmasıdır. 

Brexit Anlaşması Hangi Düzenlemeler Getirdi?  

1200 den fazla sayfadan oluşan ve detaylı bir anlaşmanın önemli noktalarını altı başlık 
altında toplayabiliriz.  Serbest Ticaret Anlaşmaları, en az iki ülke aralarında mal ve 
hizmetlerin serbest dolaşımını sağlıyorlar, fakat üçüncü ülkelere karşı kendi bağımsız 
dış ticaret politikalarını uyguluyorlar.  

 Serbest Ticaret Anlaşması: Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasında yeni bir ekonomik 
ve sosyal ortaklık.   

 

 Mal Ticareti: AB ve BK arasında imzalanan gelecek ile ilgili anlaşma, diğer özel 
konuların yanı sıra kapsamlı bir ekonomik ortaklık kurmayı hedefliyor. Bu 
ortaklık anlaşması, temelde gümrük tarifelerini veya kotaları dışlayan ve böylece 
ticaretin önündeki önemli engelleri ortadan kaldıran bir serbest ticaret 
anlaşmasına dayanıyor. Menşe kurallarına uygun tüm mallar üzerinde sıfır tarife 
ve sıfır kota uygulanacaktır.  
 

                                                           
1
 Brexit Antlaşması ile ilgili bilgiler aşağıdaki kaynaklardan alınmıştır. Alman Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 

(BMMWI) https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Europa/brexit.html; Federal Alman Hükümeti (breg), 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/brexit/brexit-wichtigste-infos-1712620; AB Komisyonu 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-withdrawal-agreement_de. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Europa/brexit.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/brexit/brexit-wichtigste-infos-1712620
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Ticaret anlaşması Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerin sona erdiğine 
işaret etmiyor. Anlaşma, beş yıl sonra ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesine 
olanak sağlıyor. Ayrıca, otomobil, ilaç, kimyasal madde ve gıda gibi önemli 
sektörler arası ticaretin kolaylaştırıcı önlemleri de kapsamaktadır. Ancak böyle 
bir ortaklığın adil bir yasal çerçeveye de ihtiyacı olduğu da açıktır. Bu yüzden her 
iki taraf da adil rekabeti güvence altına alabilmek için geniş kapsamlı 
düzenlemeler üzerinde de anlaştılar. 
 

 Hizmetler: Bankacılık, mimari ve muhasebe gibi hizmetler sunan işletmeler, AB 
pazarlarına otomatik erişim hakkını kaybedecek ve bazı kısıtlamalarla karşı 
karşıya kalacaklardır. Artık doktorlar, profesyoneller ve mimarlar gibi insanlar 
için mesleki yeterliliklerin otomatik olarak tanınması bundan sonra söz konusu 
olmayacaktır. Ayrıca, devlet yardımlarının düzenlenmesi, tüketicinin, işçi 
haklarının korunması, çevre ve iklim standartları gibi konular da anlaşma 
içeresinde yer almaktadır.  Buna ek olarak, yeni ticaret anlaşması, her iki ortak 
ticaret ilişkileri çerçevesinde, mevcut AB standartlarını korumayı ve uygulamayı 
kabul etmekte ve yeni standartlara uyum sağlayabilmek için gerekli önlemleri 
almayı da onaylamaktadırlar. 
 

 Balıkçılık: Müzakereler sürecince tartışmalı konuluların arasında balıkçılık 
önemli bir yer tutmuştur. Anlaşmaya göre, BK’ dan AB'ye yapılan balık ihracatı 
tarifelere tabi olacaktır ve BK AB’nin gıda standartlarına uymak zorundadır.  Beş 
buçuk yıllık bir geçiş dönemi için Avrupa ve BK sularındaki balık stokları ve 
kotaları için  bir ortak yönetim oluşturulacaktır. Bu süre içeresinde tüm balıkçılık 
alanlarına karşılıklı erişim değişmeden aynı şekilde devam edecektir. 
Önümüzdeki beş buçuk yıl içinde, BK aşamalı olarak kendi sularından kendi 
sularındaki balıkçılıktan daha büyük bir pay alabilecektir.   

 

İkinci olarak, anlaşma Brüksel ve Londra arasında ilişkilerin kurumsal düzeyde de 
genişlemesini tasarlıyor. Londra ve Brüksel arasında bir AB-Birleşik Krallık Ortaklık 
Konseyi kurulmasını ve mal ticareti, enerji iş birliği ve Londra’nın AB programlarına 
katılımını sağlayacak bir dizi uzman komiteleri arasında iş birliğini de kapsamaktadır. 
Bu açıkça bir "çatı anlaşması" olarak tasarlanmış ve bu genel kurumsal çerçeve daha 
sonra "ek anlaşmalar" yardımıyla içeriği doldurulup etkili hale getirilebilecektir. 

Üçüncüsü, AB ve BK arasındaki gelecekteki ilişkiler sadece ticari konuları kapsasaydı, 
gerçek bir ekonomik ortaklık söz konusu olamazdı. Bu nedenle Avrupa Birliği ve Birleşik 
Krallık, hizmetler, mesleki yeterlilikler, kamu ihaleleri, çevre ve enerji sorunları, hava, 
deniz ve demiryolu yük taşımacılığı ve sosyal güvenlik veya araştırma ve geliştirme 
yönetmelikleri gibi diğer pek çok alanda gelecekteki iş birliği çerçevesi üzerinde de 
anlaştılar. Anlaşmaya göre, BK bir dizi AB programına katılmaya devam edecektir. 

Bu bağlamda anlaşma, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığı’n yakın bağlantılarını ve coğrafi 
yakınlıklarını da göz önünde bulundurarak, aralarında yakın bir güvenlik ortaklığı 
kurmayı da öngörmektedir. Bunun anlamı, adalet ve iç güvenlik konularında gelecekteki 
bir iş birliğine olanak sağlamayı amaçlamaktadır.  Somut olarak, her iki tarafın suçla 
mücadelede, örneğin Europol içinde birlikte çalışmaya devam edeceği, kara para aklama, 
uluslararası suç ve terörle mücadelede konularını birlikte koordineli çalışacakları 
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anlamına geliyor. Buna ek olarak, anlaşma yolcu verileri veya sabıka kaydı girişleri gibi 
veri alışverişini de düzenlemeyi planlamaktadır. Tüm bunlar Avrupa İnsan Hakları 
Konvansiyonu ve AB'nin veri koruma kurallarına uygun olarak yapılacaktır.  

Dördüncüsü, serbest dolaşım alanında, Ocak 2020 de imzalanan Brexit anlaşması 
sayesinde, dolaşım özgürlüğü, yani AB ve BK’nın herhangi bir yerinde yaşama, çalışma 
ve sosyal güvence hakları geçiş döneminin sonuna kadar devam etti. Buna ek olarak, 31 
Aralık 2020'ye kadar Birleşik Krallık’ta ikamet eden AB vatandaşlarının hakları ve 31 
Aralık 2020'ye kadar AB'de yaşayan BK vatandaşlarının hakları ömür boyu 
korunacaktır. Ayrıca, BK ve AB'de yaşayan vatandaşları sosyal güvenlik çerçevesinde 
yaşamaya, çalışmaya ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmaya devam 
edebileceklerdir. 

1 Ocak 2021’den itibaren hem AB'deki BK vatandaşları için ve hem de BK deki AB 
vatandaşları için – serbest hareket etme ve çalışma özgürlüğü, çalışma, iş kurma veya 
kendi seçtiğiniz yerde yaşama özgürlüğü sona ermektedir. Emekli aylıkları, ebeveynlik 
izni ve tıbbi bakım gibi sosyal yardımlar için mevcut veya kazanılmış haklar devam 
edecektir. 90 güne kadar olan karşılıklı ziyaretler için vizeye ihtiyaç yoktur.  

Beşincisi, anlaşma eğitim, araştırma ve teknoloji alanlarını da kapsamaktadır, BK 
Erasmus akademik değişim programından ayrılacak, fakat Kuzey İrlanda'daki 
üniversitelerdeki öğrenciler, İrlanda hükümetiyle yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 
Erasmus' a katılmaya devam edecekler. 

BK, bir dizi AB programına üçüncü ülke olarak da katılabilecektir ve AB’nin beş temel 
ortak programının parçası olmaya devam edecektir. Bunların arasında: Horizon Europe, 
Euratom araştırma ve eğitim programı, ITER füzyon test tesisi, Kopernik Dünya İzleme 
Sistemi ve AB Uydu İzleme Sistemi gibi program ve kuruluşlar yer almaktadır.   

Altıncısı, Brexit Anlaşması'nda yer alan Kuzey İrlanda özel rejimi AB'nin İç Pazarı ile 
bütünlüğünü korumaktadır; aynı zamanda, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasındaki sınırda 
kontrol olmaması ve “Hayırlı Cuma Anlaşması'na tam olarak uyulması da sağlanmıştır. 
Plana göre, Kuzey İrlanda'nın BK gümrük bölgesinin bir parçası olarak kalmasını 
sağlanırken, ilgili tüm AB Tek Pazar kuralları Kuzey İrlanda'da geçerli olacak ve AB 
Gümrük Kanunu uygulanacaktır. Gerekli sınır ve gümrük kontrolleri Kuzey İrlanda'da 
İrlanda adasının giriş noktalarında yapılacaktır. 

Brexit Sonrası Avrupa Birliği 

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılışı sonrası Brüksel’in karşı karşıya 
kalabileceği sorunları kısaca özetlemek gerekirse: 

1. Brüksel’in mevcut endişelerinden birisi de, BK’ın arkasından diğer bazı üyelerin 
de aynı yolu izlemesidir. Geriye kalan 27 ülkenin hiçbiri,  gündemdeki bazı 
şikâyetlerine rağmen, AB’den ayrılmak için bir girişimde bulunmaları mümkün 
görünmüyor. Çünkü bu ülkelerin  AB’nin üyesi olmaktan sağladıkları ekonomik 
kazançlar ve siyası ve güvenlik avantajları AB’nin dışında kalmanın çok 
üstündedir. 
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2. Sırada AB’ye üye olmayı bekleyen dört Batı Balkan ülkesi, Karadağ, Sırbistan, 
Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye’nin yan ısıra, Bosna Hersek ve beş AB 
ülkesi tarafından tanınmayan Kosova ile birlikte adaylık statüsü için sırada 
beklemektedir. Üyelik için sırada bekleyen bu yedi ülkenin AB’ye katılması 
halinde, toplam üye sayısı 34’e yükselecektir. Altı Batı Balkan ülkesi birlikte 23,2 
milyon nüfusa sahip ve bu da AB-34'ün toplam nüfusunun sadece %4,9’una 
oluşturuyor.  Bu ülkelerin şu anda AB’ye üyelikleri 2030 yılına kadar 
beklenmemektedir.2 İzlanda 2013 den bu yana görüşmeleri yavaşlattı. Norveç ise 
1994 yılındaki AB’ye giriş anlaşmasını onaylamadı. Ayrıca, Finlandiya, Hollanda, 
Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere AB’nin genişlemesine karşı 
çıkmaktadır. Öncelikle Almanya’da uzun süredir tartışıla bir başka konuda da AB’ 
nin mevcut üye sayısının büyüklüğüdür.  

3. Avrupa Birliği üyeleri arasında 2006'daki "Genişleme Konusunda Yenilenmiş 
Uzlaşma" konusunda bir sonuca varıldı. Bu belgede AB, genişleme politikasının 
üç ilkesini vurgulamaktadır.3 İlk olarak, AB Avrupa ülkelerine yeni siyasi 
vaatlerde bulunmak istemediği için bir tür coğrafi  konsolidasyon istiyor. Bu, her 
şeyden önce, Doğu Avrupa ülkelerine bir işaret oldu. İkinci olarak, adayın AB’ye 
katılmaya hazır olup olmadığı konusunda daha fazla taviz vermemek için 
“Kopenhag katılım kriterlerini” tam olarak uygulanması vurgulanıyor. Üçüncü 
olarak, Brüksel, AB ülkelerinde kamu oyu desteği azaldığı için AB vatandaşları ve 
STK’ları  ile  iletişimini güçlendirmek istiyor. Bu nedenlerle de, aday ülkelerin 
2030'dan önce AB’ye katılmaları beklenmiyor. AB özellikle, Batı Balkan 
ülkelerinin üyeliğinin güvenlik ve jeopolitik önemine işaret ediyor. Katılım 
olasılığı, iç ve hatta hükümetler arası çatışmaları azaltmak ve hatta çözmek için 
bir pasifizasyon aracı olduğunu düşünülüyor.4 
 

4. Eğer Westminster izin verirse, 5,4 milyon nüfuslu İskoçya Brexit sonrası 
bağımsızlığını ilan edip, AB ye tam üye olmak için başvuruda bulunabilir, belki de 
şu anda AB iç pazarının içeresinde yer alan Kuzey İrlanda da onu izleyebilir. 
Böyle bir durumda, eğer Brüksel bu girişimlere olumlu yaklaşırsa, arkasından 
İspanya’da Katalanlar ve diğer federal ve eyaletler de aynı yolu izleyebilir. 
Arkasından, onlarca küçük federal devletçiklerden oluşan bir AB ile karşı karşıya 
kalınabilir.  
 

5. Sovyetler Birliği’nin dağılmasında sonra boşlukta kalan eski komünist Orta, Doğu 
ve Güney Doğu Avrupa ülkeleri üyelik koşullarını tümünü yerine getirmeden 
AB’ye kabul edildiler. Üye sayısındaki artış Brüksel’de karar alma 
mekanizmalarını güçleştirdi. Yeni üye ülkeler beklenen transformasyonu 
gerçekleştiremediler. Bu da üye ülkeler arsında ekonomik farklılıkları ve yaşam 
farklılıklarını derinleştirdi. Kişi başına düşen gelir farklılıkları genişledi. Bir 

                                                           
2 Barbara Lippert, “Nach dem Brexit: Eine neue Debatte über Erweiterung und Vertiefung der 

EU”,SWP Aktuell, NR: 7Januar, Berlin, p.2 

 

3
  Barbara Lippert, ibid., 3 

4
 İbid. 2. 
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taraftan AB’nin beş üyesi (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda) AB’nin 
GSYH’sinin %70’ini üretirken, geriye 22 ülkenin tamamının katkısı sadece 
%30’dur. Bir yandan, 2019 yılında Lüksemburg’un kişi başına geliri 103.000 
dolar iken, Bulgaristan’ın kişi başına 7.300 dolar civarındadır. Açık bütçe 
politikaları izleyen ve borç/GDP oranı yüksek olan örneğin Yunanistan, İtalya, 
İspanya sorunlu ülkelerin yanı sıra istikrarlı ekonomi politikaları izleyen kuzey 
ülkeleri de mevcuttur. Bu durum AB’nin homojen ve uyumlu bir ekonomi 
politikası yönetimini de güçleştirmektedir. 

6. Avrupa Birliği’nin ekonomik açıdan göreceli olarak gelişmekte olan ülkeleri, hızlı 
kalkınma için dış finansman kaynaklarına gereksinim duymaktadırlar. Bunu 
öncelikle üyesi oldukları AB’nin zengin ülkelerinden bekliyorlar.  Zengin ülkeler 
ise yatırım kaynaklarının önemli bir bölümünü ABD’ye ve Çin’e ayırmaktadırlar. 
Yeterli yatırım kaynaklarını alamayan bu ülkeler kaynak arayışlarını AB dışından 
sürdürmektedir. İşte, 17+1 iş birliği bu nedenle gündeme gelmiş ve on iki AB 
üyesi ve beş Batı Balkan ülkesi Çin ile ekonomik iş birliğini genişletmişlerdir. The 
Economist Dergisi bu durumu, Çin’in AB’ye yönelik “Böl ve Yönet Politikası” 
olarak tanımlamıştır. 
 

7. Ayrıca, AB içeresinde yer alan fakat Avrupa Para Birliği dışında kalan 8 ülke var. 
Bunların bir bölümü EMU’ya giriş koşullarını yerine getiremiyor veya üye olmak 
istemiyorlar. Dolayısıyla, tüm birliği kapsayan ortak bir para politikası zorlaşıyor. 
Öte yandan, bütçe açıklarını kontrol etmeyi hedefleyen SGP’da (İstikrar ve 
Büyüme Paktı) bu işlevini yerine getirememiştir. Tüm üye ülkeler %3’lük bütçe 
açığın zaman içeresinde aşarak anlaşmayı ihlal etmişlerdir. Dolayısıyla AB ortak 
bir maliye politikası hedefini de ulaşamamış ve son yıllarda gündemde olan “Mali 
Birlik” kurulması da gündemden düşmeğe başlamıştır. 

8. Brüksel eski Başkan Trump döneminde dondurulan Trans-Atlantik ilişkilerini 
yeniden canlandırmak ve genişletmek istiyor. Aynı şekilde yeni seçilen Başkan 
Biden’ın da Avrupa ve NATO üyeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine öncellik 
vereceği kendisi ve ABD yönetimi tarafından açıklanmıştı. Bu yakın iş birliği 
çerçevesinde Vaşington ve Brüksel’in Çin’e karşı uygulanacak ortak politikalar 
konusunda iş birliğini geliştirmeleri bekleniyor. Pekin biraz hızlı davranarak 
2013 yılından bu yana AB ile sürmekte yatırım anlaşmasını son aralık ayında 
sonuçlandırmış ve karşılıklı imzalanmıştır.   
 
Tüm bu sorunların ışığında, AB’nin önceliği, genişlemeden önce yoğun bir 
ekonomik ve politik reform hareketi ile AB içeresindeki bütünleşmenin  
derinleştirilmesi almaktadır. Bunun için de, tüm üye ülkelerin istisnasız tüm 
anlaşma koşullarını yerine getirmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.  
 
Bunu gerçekleştirmeyen üyelerin statülerinin ve üyelik koşullarının yeniden 
tanımlanması gündeme gelebilir.  Bunun içinde, II. Dünya Savaşı sonrasında 
olduğu gibi, kararlı ve gelecek perspektifi olan ve birleştirici devlet insanlarına, 
örneğin Robert Schumann, Jean Monett, Jacques Delors, Konrad Adenauer ve 
Helmut Schmidt gibi güçlü liderlere ihtiyaç vardır. Fakat bugün AB ülkeleri 
yöneten politikacıların önemli bir bölümünün bu vasıflara sahip olup olmadıkları  
tartışmaya açıktır.  

 


