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8 Sonuç Yerıṅe: Sıv̇ıl̇ Toplumun Karar Mekanıżmalarına Katılımı ve
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GİRİŞ

Bu rehber, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından uygulanan Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin 
Güçlenmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında TAV (Türkiye Avrupa Vakfı), YADA 
(Yaşama Dair Vakıf) ve İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) ortaklığında yürütülen “AB İzleme Ağı” projesi 
kapsamında hazırlandı. 

AB İzleme Ağı projesi, sivil toplum örgütlerinin dört temel amaç çerçevesinde kapasite gelişimini 
hedefliyor:

• Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’nin AB’ye katılım süreçlerinin farklı temalarına dair bilgi sahibi 
olmaları,
• Kendi sektörleri veya çalışma alanlarında izleme faaliyetleri gerçekleştirmeleri,
• Geliştirdikleri projeleri etki odaklı tasarlamaları, etki odaklı düşünmeleri ve izleme yapmaları,
• Tüm bu izleme süreçlerini kendi ekosistemlerinde yaygınlaştırmaları ve bu şekilde AB katılım 
süreçlerinde aktif bir şekilde yer almaları.

Sivil toplum örgütleri , Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) adaylığı sürecinde belirleyici bir role sahip 
olarak hem adaylık süreci çerçevesinde gelişiyor hem de reformların gerçekleşmesinde itici güç olarak 
konumlanıyor. Bu gerçekliğin altını çizen AB İzleme Ağı, AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde sivil 
toplumun faydalanabileceği fonlar, teknik desteklerin yanı sıra reform öncelikleri ve ilişkilerdeki güncel 
durum dinamikleri hakkında  daha aktif rol almasının yollarını arıyor. 

Bu temel hedefler ekseninde geliştirilen Sivil Toplum Kuruluşları için AB Okuryazarlığı Rehberi, sivil 
toplum örgütlerinin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olmalarını 
önceliklendiriyor.  Aynı şekilde bu rehber AB İzleme Ağı kapsamında geliştirilen Sivil Toplum Kuruluşları 
için Sosyal Etki İzleme Rehberi’ni tamamlayıcı bir nitelik taşıyor. 

İKV tarafından kaleme alınan bu rehber kapsamında, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin genişleme politikasındaki 
son gelişmeler dikkate alınarak, sivil toplum özelinde inceleniyor. Bu anlamda rehber 4 temel konuda 
sivil toplum temsilcilerini bilgilendirmeyi amaçlıyor:

1. AB’nin kurumsal yapısı ve Türkiye-AB ilişkilerinin kurulduğu temel yapı taşları ve güncel durum;
2. AB’nin temel kurumları ile takip edilmesi gereken dönüşüm öncelikleri ve bütçe tartışmaları;
3. AB’nin dış ilişkiler ve genişleme politikasında sivil topluma atfedilen değer ve fonlardaki değişimler;
4. Türkiye’de sivil toplumun dahil olabileceği AB’ye katılım müzakereleri çerçevesindeki mekanizmalar ve 
katkı sunabilmenin yolları.
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REHBERİN KULLANIMI

Rehberin Hedef Kitlesi Kimdir?
Bu rehber, öncelikli olarak Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
konusunda bilgiye ihtiyaç duyan ve hibelerden faydalanmak için nereden başlayacağı konusunda 
tereddüte düşen sivil toplum örgütlerine yönelik hazırlandı. 
Bu ana hedef çerçevesinde Avrupa Birliği tarihçesi, temel kurumları ve politikaları yürütme yöntemleri 
hakkında kısa ve öz bilgiler paylaşılarak, Avrupa Birliği’ni merak eden ve günceli takip etmek isteyenler 
için öneriler sunuluyor. 
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin kapsamını, Avrupa Birliği politikalarında ve dolayısıyla Türkiye’nin 
uyum sağlaması gereken politikalarda 2021-2027 dönemi için nelerin değişeceğini merak eden sivil 
toplum örgütleri bu rehberi faydalı bulacaktır.

Rehberde Neler Yer Alıyor? Rehberi Nasıl Kullanmalısınız? 
8 başlık altında kaleme alınan bu rehberde sivil toplum temsilcilerinin en etkili şekilde faydalanabilmesi 
amacıyla hem geçmişe ve güncel duruma hem de geleceğin dönüşen dinamiklerine dair bilgiler veriliyor. 
Ek olarak kısa ve öz şekilde verilen bilgiler ve tavsiyeler, daha fazlasını öğrenmek isteyen okuyucuları 
işlerine yarayacak kaynaklara yönlendirmeyi de hedefliyor. 
Bu rehberi okurken tavsiyemiz, bölümlerin tamamını sıralı bir şekilde okumanızdır. Nitekim birbirini 
tamamlayan bölümler, geçmiş, günümüz ve gelecek arasında bir köprü kuruyor. Öte yandan sivil 
toplumun faydalanabileceği ve katkı sunabileceği IPA ekseninde şekillenen bu rehberi aynı zamanda 
bilgi almak istediğiniz ve kaynak araştırdığınız bölüm odaklı kullanmanız da mümkün.



BÖLÜM 1
Türkiye - AB İlişkilerine
Kısa Bir Bakış
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1) TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNE KISA BİR BAKIŞ  
 
Avrupa entegrasyonu ile ilişkileri 1959 yılından itibaren başladı. 31 Temmuz 1959 tarihinde Türkiye, 
AB’ye, o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET),  ortaklık için başvurdu. 

12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile AET arasında Ortaklık (Ankara) Anlaşması imzalandı. Bu Anlaşma ile 1 
Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin ilk adımları atılmış oldu. Ankara Anlaşması’nda 
“hazırlık dönemi”, “geçiş dönemi” ve “son dönem” olarak üç bölümlü bir entegrasyon öngörülmüştü. 
• Ankara Anlaşması, 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girdi. 
• 1 Ocak 1973 tarihinde Katma Protokol yürürlüğe girdi ve böylece AET ile Türkiye arasında Gümrük 
Birliği’nin tesis edilmesi için öngörülen 22 yıllık “geçiş dönemi” başladı.
• 31 Aralık 1995 tarihinde, 22 yıl sürmesi öngörülen “geçiş dönemi” tamamlandı. 1 Ocak 1996 tarihinde 
Türkiye ile AB arasında sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan Gümrük Birliği
yürürlüğe girdi .1

Türkiye-AB Gümrük Birliği Nedir?
1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği, Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı kararıyla oluşturulmuştur.
Buna göre Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri ticareti gümrük 
vergileri başta olmak üzere herhangi bir ticari kısıtlama olmaksızın gerçekleşir.
Günümüzde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gündemdedir. 

Ayrıca Ankara Anlaşması ile kurulan ortaklığın sorunsuz işleyebilmesini denetleyecek ve olası sorunları 
çözebilecek beş ortaklık kurumu oluşturuldu:2
1. Ortaklık Konseyi
2. Ortaklık Komitesi
3. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu
4. Gümrük İşbirliği Komitesi
5. Karma İstişare Komitesi (KİK)
• Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklığın en yüksek kurumu ve temel karar organı olan Türkiye-AB 
Ortaklık Konseyi’nin en son (54'üncü) toplantısı 15 Mart 2019 tarihinde Brüksel’de gerçekleşti.3

1 Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı kararı diğer adıyla Gümrük Birliği kararı için bakınız:
https://www.mfa.gov.tr/1-95-sayili-ortaklik-konseyi-karari-gumruk-birligi-karari.tr.mfa
2 Türkiye-Avrupa arasındaki ortaklık ilişkileri ve kurumların detayları İKV’nin ilgili sayfasını inceleyebilirsiniz:
https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=4&id=37 
3 Ortaklık Konseyi’nde alınan kararlar hakkında bilgi almak için Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın ilgili sayfasından 
faydalanabilirsiniz: https://www.ab.gov.tr/116.html ve
https://www.ab.gov.tr/files/_files/OrtaklikKonseyiKararlari/councils.pdf
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• Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki güncel dinamikler, Ortaklık Konseyi toplantılarının gerçekleşmesi 
veya gerçekleşmemesini de doğrudan etkileyen bir unsurdur. Karar yetkisi bulunan ve oy birliğiyle karar 
alınan Ortaklık Konseyi’nde Türk Hükümeti temsilcileri ile AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve üye ülke 
hükümetlerinin temsilcileri yer alır.

1999 yılının Aralık ayında gerçekleşen Helsinki Zirvesi’nde Türkiye, AB’ye aday ülke olarak ilan edildi. Bu 
kapsamda aday ülkelerin AB müktesebatına uyum kapsamında kaydettikleri ilerlemeleri ve halihazırdaki 
eksiklerini ortaya koyan İlerleme Raporları, Türkiye için de hazırlanmaya başladı. 

Bu raporlar ile her sene Türkiye’nin AB adaylık süreci, siyasi ve ekonomik kriterlerin yanı sıra 35 fasıl 
altında düzenlenen AB müktesebatını üstlenebilme kapasitesi kapsamında değerlendirilir.4

2014 yılından itibaren “İlerleme Raporları”nın adı “Ülke Raporu” olarak değiştirildi. En son 6 Ekim 2020 
tarihinde yayımlanan Türkiye Raporu, Avrupa Komisyonunun Türkiye için yayımladığı 22’inci rapordur.
Aday ülke ilan edilmesinden katılım müzakerelerinin başladığı döneme kadar Türkiye’de çok sayıda 
reform gerçekleştirildi, 2 anayasal değişiklik ve 8 uyum paketi kabul edildi.  

4 Şimdiye kadar hazırlanan tüm Türkiye Raporları için: https://www.ab.gov.tr/ilerleme-raporlari_46224.html 

11-12 Aralık 2002
tarihinde Kopenhag'da
düzenlenen AB Liderler

Zirvesi’nde Aralık 2004’te
düzenlenecek Zirve’ye
kadar siyasi kriterler

yerine getirilirse katılım
müzakerelerinin

başlatılacağı
taahhüt edildi.

Avrupa Komisyonu,
6 Ekim 2004 tarihinde
yayımladığı İlerleme

Raporu’nda Türkiye ile
katılım müzakerelerine
başlanmasını önerdi.

15 Aralık 2004 tarihinde
Avrupa Parlamentosu’nda

407 lehte 262 aleyhte
 oy ile Türkiye’nin

katılım müzakerelerine
 başlanmasına
onay verildi.

17 Aralık 2004
tarihinde Brüksel’de

düzenlenen AB Liderler
Zirvesi’nde

3 Ekim 2005 tarihinde
katılım müzakerelerine

başlanması kararı alındı.

1 Mayıs 2004 tarihinde
10 ülke Birliğe üye olarak
katıldı. Adadaki sorunlar
henüz çözülmemesine

rağmen Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’nin ada halkının

tamamını temsilen
AB üyesi olarak kabul
edilmesi Türkiye-AB

 ilişkilerinde günümüze
kadar gelen

sorunlar yarattı.

Türkiye, Avrupa Birliği’ne, o dönemki
adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na
resmen üyelik başvurusunda
bulundu.
Başvuru, Roma Antlaşması’nın
237'nci, Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu (AKÇT) Antlaşması’nın
98'inci ve EURATOM Antlaşması’nın
205'inci maddelerine
istinaden ayrı ayrı gerçekleştirildi.

14 NİSAN
1987 

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin
talebine karşılık olarak ilişkilerin
Ankara Anlaşması ile kurulan
ortaklık çerçevesinde
ilerlemesini önerdi.
Bu kararın gerekçesinde Türkiye'nin
Topluluğa katılmaya ehil olmakla
birlikte, Topluluğun kendi iç pazarını
tamamlayabilme sürecinden önce
yeni bir üye kabul edilemeyeceği ve
Türkiye’nin katılımından önce
ekonomik, sosyal ve siyasal alanda
gelişmesine ihtiyaç bulunduğu
belirtildi.

18 ARALIK
1989

AB Konseyi,
Finlandiya’nın
başkenti Helsinki’de
düzenlenen Liderler
Zirvesi’nde Türkiye’yi
aday ülke olarak ilan etti.

10-11 ARALIK
1999
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11-12 Aralık 2004’te düzenlenen Brüksel Zirvesi’nde AB ile katılım müzakerelerine başlanmasına onay 
verildi ve katılım müzakeleri 3 Ekim 2005 tarihinde resmen başlatıldı. Müzakere Çerçeve Belgesi ile 
sürecin temel kural ve yöntemleri belirlendi.

Katılım Müzakereleri Nedir?

Hükümetlerarası Konferans (HAK) Nedir? 

Katılım müzakereleri hem AB üye ülkeleri ile aday ülke arasında gerçekleştirildiği için hükümetlerarası, 
hem de aday ülke ile Birlik arasında yürütüldüğü için iki taraflı bir yapı sergiler.

Müzakere kararının alınmasını takiben her aday ülke için bir Hükümetlerarası Konferans oluşturulur. 
Üye ve aday ülkelerden dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleşen Hükümetlerarası Konferanslar'da 
temel pozisyonlar ve stratejiler ortaya koyulur, siyasi konular ele alınır. Teknik düzeyde yürütülen 
esas müzakereler ise, AB Daimî Temsilcileri (COREPER) ve aday ülke baş müzakerecisi başkanlığındaki 
müzakere heyetleri arasında gerçekleşir.

Her bir müzakere
faslının açılması ve

kapanmasına oy birliğiyle
karar verilir.

Müzakerelerin
tamamlanması için

tüm fasıl başlıklarının
kapanması gerekir.

Katılım Antlaşması imzalanır;
aday ülkede ve

Avrupa Parlamentosu'nda
son bir oylama yapılır.

Oylamaların ardından
Katılım Antlaşması

yürürlüğe girer.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları’nın 17 Aralık 2004 tarihli 
Zirve’de aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde 

Lüksemburg’da yapılan Hükümetlerarası Konferans (HAK) ile Türkiye 
resmen AB'ye katılım müzakerelerine başladı.

HAK’ta müzakerelerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde 
yürütüleceğini düzenleyen "Müzakere Çerçeve Belgesi" de kabul 
edildi. Buna göre müzakere sürecinin üç temel unsur üzerinden 

yürütülme kararı alındı: 

1. Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnasız olarak uygulanması, siyasi 
reformların derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi

2. AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması 

3. Sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve bu çerçevede hem AB 
ülkelerinin kamuoylarına hem de Türkiye kamuoyuna yönelik olarak 

bir iletişim stratejisinin yürütülmesi.
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• HAK, tarama sürecinin başlatılması, hangi konu başlıklarında müzakerelerin açılacağı, hangilerinin 
geçici olarak kapatılacağı gibi temel konulara ilişkin karar verir. Söz konusu kararların oy birliği ile 
alınması gerekir.

Katılım Müzakerelerindeki Kriterler ve Fasıllar

22 Haziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesi’nde aday ülkeler için yeni kriterler ortaya koyuldu: “Siyasi 
kriterler”,“ekonomik kriterler” ve “AB müktesebatına uyum”. 

Avrupa Komisyonunun her yıl aday ve potansiyel aday ülkeler için yayımladığı ülke raporlarında (eski 
adıyla ilerleme raporları) sırasıyla siyasi kriterler, ekonomik kriterler, iyi komşuluk ilişkileri ve fasıl 
başlıkları altında AB müktesebatına uyum seviyesi aktarılır. 

Müktesebat uyumuna “üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği” ismi verilir ve ülke raporunda 
bu başlık altında fasıllara ilişkin detaylar paylaşılır.

Avrupa Komisyonu Ülke Raporu’nda Kriterler Nasıl Ele Alınır?
 1. Giriş
  1.1. Çerçeve
  1.2. Raporun özeti
 2. Öncelikli Temel İlkeler: Siyasi Kriterler ve Hukukun Üstünlüğü Fasılları
  2.1. Demokratik Kurumların İşleyişi ve Kamu Yönetimi Reformu
  2.1.1. Demokrasi
  2.1.2. Kamu Yönetimi Reformu
 2.2. Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
  2.2.1. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar
  2.2.2. Fasıl 24: Adalet, Özgürlük, Güvenlik
 3. Öncelikli Temel İlkeler:Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Edebilirlik
  3.1.  İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı
  3.2. Birlik içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleriyle başa çıkma kapasitesi
 4. İyi Komşuluk İlişkileri ve Bölgesel İşbirliği
 5. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği 

Katılım müzakerelerinde ön şart Kopenhag siyasi kriterlerini karşılamaktır. Ancak aday ülkenin 
aynı zamanda ekonomik kriterleri ve fasıl başlıkları ile takip edilen müktesebat uyumunu yerine 
getirebilmesi gerekir.

• Genişlemeye ilişkin tüm konuların ele alındığı ve karara bağlandığı bir platform 
niteliği taşıyan HAK, müzakere aşamasında aday ülke ile üye ülkeler arasındaki 
siyasi diyaloğun temel aracıdır. HAK, doğası gereği, toplam katılımcı sayısı kadar 
görüşün gündeme getirilebildiği çok sesli bir platform olduğundan genellikle 
oldukça zorlu geçer. Sürece ilişkin her türlü husus dile getirildiği için katılım 
müzakerelerinin siyasi boyutu HAK’ta gerçekleşir.
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Demokrasi

Azınlıkların
haklarının

korunması ve
güvence

altına alınması

3 unsuru
güvence altına

alan kurumların
istikrarının
sağlanması

Hukukun
üstünlüğü

Kopenhag siyasi kriterleri dört temel unsur çerçevesinde tanımlanır:

Katılım Müzakerelerinde Bloke Edilen Fasıllar 

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye’nin, liman ve havalimanlarını 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bandıralı taşıtlara açmadığı için Gümrük Birliği’ni tam ve ayrımsız 
bir şekilde uygulamadığı gerekçesiyle 8 faslı açmama ve hiçbir faslı geçici olarak kapatmama kararı aldı. 
Türkiye’nin Ankara Anlaşması’nın Ek Protokolü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği 
müddetçe açılmayacağı söylenen 8 fasla ek olarak 2009 yılında GKRY tek taraflı olarak 6 fasıl başlığının 
müzakerelere açılmasını veto etti.

AB müktesebatı nedir?
AB Kurucu Antlaşmaları AB’nin birincil mevzuatını oluştururken; ikincil 

mevzuat, tüzük, yönerge,karar, tavsiye ve görüşlerden oluşur.
Ayrıca Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, uluslararası anlaşmalar, 

ilke kararları ve bildirimler de mevzuatın bir parçasını oluşturur. 
AB müktesebatı, birincil mevzuat, ikincil mevzuat, uluslararası 

anlaşmalar, idare hukukunun genel ilkeleri ve Üye Devletler arasındaki 
sözleşmeler olmak üzere beş bölümden oluşur.

AB müktesebatı katılım müzakerelerinde 35 fasıl başlığı altında (33 
fasıl+ 34.Kurumlar ve 35.Diğer Konular başlıkları) incelenir.
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Ankara Anlaşması Ek Protokolü Nedir?
Ankara Anlaşması Ek Protokolü, Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki temelini 

oluşturan 1963 tarihli Ankara Anlaşması'nı, 1 Mayıs 2004 tarihinde 
Avrupa Birliği üyesi olan 10 ülkeyi kapsayacak şekilde

genişleten metindir. 
Daha önce Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yla da yapılmıştır.

Sonuç olarak; 14 fasıl halen daha AB Konseyi ve GKRY’nin siyasi nitelikli engellemeleri nedeniyle bloke 
edilmiş durumdadır. Ayrıca müzakereye açılan fasılların kapatılması da askıya alınmıştır.

Buna göre şimdiye kadar 35 müktesebat başlığından 16 tanesi açıldı ve sadece biri (Fasıl 25: Bilim ve 
Araştırma) geçici olarak kapatıldı. 

Tablo 1: Ek Protokol ve GKRY Nedeniyle Açılamayan Fasıllar5

Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi Kararı Çerçevesinde
Askıya Alınan 8 Fasıl GKRY’nin Tek Taraflı Bloke Ettiği 6 Fasıl

• Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı
• Fasıl 3: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
• Fasıl 9: Mali Hizmetler
• Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma
• Fasıl 13: Balıkçılık
• Fasıl 14: Taşımacılık Politikası
• Fasıl 29: Gümrük Birliği
• Fasıl 30: Dış İlişkiler

• Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı
• Fasıl 15: Enerji
• Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar
• Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 
• Fasıl 26: Eğitim ve Kültür
• Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası 

5 İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Açıl(a)mayan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?, Yayın No: 279, Nisan 2016,
https://www.ikv.org.tr/images/files/acilamayankitap2016.pdf 
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Türkiye-AB İlişkilerindeki Güncel Durum 

6 İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?, Yayın No: 281, Haziran 2016,
https://www.ikv.org.tr/images/files/ikv_yayinlar_acilan_muzakere_fasillarinda_ne_durumdayiz.pdf

Türkiye, AB ile katılım müzakereleri yürüten aday ülke statüsündedir.

6 Ekim 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu, 22’nci Türkiye Raporu’nu 
yayımladı.

1 Ekim 2020 tarihinde AB liderleri, Gümrük Birliği modernizasyonu, vize 
serbestliği diyaloğu, mülteci uzlaşısı ve üst düzey temaslar temelinde 
ilerleyecek bir pozitif ajandayı gündeme aldı.

Toplumsal hayatın hemen her alanını kapsayan ve vatandaşların refahının ve yaşam 
standartlarının yükseltilmesinde rol oynayan AB müktesebatına uyum çalışmaları 
devam etmektedir.

Türkiye-AB ilişkilerinde taraflar bu ilişkiyi sürdürmek konusunda iradeyi 
korumaktadır. AB’ye üye olmak, müzakere sürecinde karşılaşılan her türlü 
zorluğa rağmen Türkiye'nin en önemli stratejik hedeflerinden biridir.

Açılan Geçici Olarak Kapatılan

• Fasıl 20: İşletme ve Sanayi Politikası 
• Fasıl 18: İstatistik
• Fasıl 32: Mali Kontrol
• Fasıl 21: Trans- Avrupa Ağları
• Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
• Fasıl 6: Şirketler Hukuku 
• Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hukuku
• Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı
• Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya 
• Fasıl 16: Vergilendirme
• Fasıl 27: Çevre
• Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve
 Bitki Sağlığı Politikası
• Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların
 Koordinasyonu 
• Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika
• Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler

Fasıl 25: Bilim ve Araştırma

Müzakereye Açılan 16 Fasıl



BÖLÜM 2
Avrupa Birliği'nin 
Temel Kurumları
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2) AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TEMEL KURUMLARI   
 
Avrupa Birliği'ni kuran temel antlaşmalar vardır. Temel kurumlar da Birliğin ilk zamanlarından itibaren 
oluşturulmaya başlanmıştır. İsim ve yetkilerinde dönem dönem değişiklikler yapılan 4 AB kurumundan 
söz etmek mümkündür.
Bu kurumlar;
• Avrupa Komisyonu (European Commission)
• Avrupa Birliği Konseyi (EU Council - Council of the EU)
• Avrupa Birliği Parlamentosu (European Parliament)
• Avrupa Birliği Adalet Divanı (Court of Justice of the European Union - CJEU)

Avrupa Komisyonu üyeleri, farklı politika alanlarını takip eder ve yönetir.
2019-2024 yılları arasındaki Komisyon Başkanı:

Alman politikacı Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonuna Daha Yakından Bakalım7

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin yürütme erki olarak görev yapar. Bir Başkan ve yirmi altı üyeden 
oluşan Avrupa Komisyonu, farklı politika alanları özelindeki genel müdürlüklerden meydana gelir. Üye 
ülkelerden bağımsız hareket eden Avrupa Komisyonu, kurucu antlaşmaların garantörü ulusüstü kurum 
olarak görev yapar. Komisyon, bir bütün olarak AB’nin çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür.

Komisyon, mevzuat değişikliği önerisi getirir, mevzuatın uygulanmasını sağlar ve politikaların izlenmesi 
ve yönetimini üstlenir. Ayrıca Avrupa Parlamentosuna ve Konseye yasama önerisinde bulunur. AB 
politikalarını ve bütçesini yönetir ve uygular. AB Adalet Divanı ile birlikte AB mevzuatının uygulanmasını 
sağlar ve AB’yi uluslararası düzeyde temsil eder.

Avrupa Komisyonu’ndaki dış politikalar ile ilgili Genel Müdürlükler şu şekilde sıralanır:

• Uluslarası İş Birliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG DEVCO): 140’dan fazla ülkede bulunan AB 
Delegasyonlarıyla iş birliği halinde kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve insani yardım gönderilmesi 
üzerine çalışır.

• Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR): AB’nin aday 
ve potansiyel aday ülkelerin yanı sıra komşu ülkeleri ile yürüttüğü ilişkileri düzenler. 

Bu Genel Müdürlük (DG Near) altında ülke ve bölge masaları da bulunur ve bu sayede hem genişleme 
bölgesi hem de komşuluk bölgesindeki ülkeler doğrudan takip edilerek, güncel gelişmeler ile ilgili 
politikalar üretilir. 

7 Avrupa Komisyonu resmi sitesini incelemek için :  https://ec.europa.eu/info/index_en
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Türkiye, “Strateji ve Türkiye” isimli bir birim altında takip edilir. Birimin Müdürlüğü Myriam Ferran 
tarafından üstlenilirken; bu birim altında bulunan Türkiye Masası’nın şefliğini Bernard Brunet üstleniyor.8

İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (DG ECHO): Deniz aşırı insani ve sivil koruma üzerine çalışan kurumdur.

Genişleme politikası 
kapsamında Avrupa 
Komisyonu, potansiyel aday 
ve aday ülkeleri izleyen 
raporları hazırlar. Bu raporlara 
Ülke Raporu eski adıyla 
İlerleme Raporu ismi verilir. 

Genişleme politikası, Avrupa 
Komisyonunun Komşuluk ve 
Genişleme Müzakerelerinden 
Sorumlu Üyesi’nin 
sorumluluğu altındadır. 
2019-2024 yılları arasında bu 
görevi Macar Olivér Várhelyi 
üstlenmektedir.

8 DG Near altındaki kurumsal yapılanmayı https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near-org-chart.pdf 
adresinden görebilirsiniz.
9 AB Konseyi’nin Dönemsel Başkanlık ile ilgili sayfası üzerinden mevcut Dönem başkanı ülke ve gündem öncelikleri hakkında bilgi 
edinebilirsiniz: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/

Avrupa Birliği (AB) Konseyine Daha Yakından Bakalım

AB Konseyi (Bakanlar Konseyi) üye devlet çıkarlarının temsil edildiği kurumdur. AB Konseyi, Avrupa 
Parlamentosu ile birlikte yasama yetkisini paylaşır. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu ile birlikte üye 
devletlerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonundan, AB bütçesinin onaylanmasından ve ayrıca 
AB ile üçüncü ülkeler veya uluslararası kuruluşlar arasında uluslararası anlaşmaların onaylanmasından 

sorumludur. 

Ayrıca AB Zirvesi tarafından ortaya konulan yönlendirici ilkelere dayanarak AB’nin ortak dış ve güvenlik 
politikasının geliştirir.

AB üye ülkelerinin dönüşümlü olarak üstlendiği AB Konseyi Başkanlığı, 6 ay süreyle devam eder. 1 Ocak-
30 Haziran ve 1 Temmuz- 31 Aralık tarih aralıklarında yürütülen dönemsel başkanlık, her yıl iki AB üye 
ülkesinin göreve gelmesini sağlar. 

Dönem başkanlığını üstlenen ülke, Konsey nezdinde tüm politika alanlarındaki çalışmaları yürütür ve 
koordine eder. 

Lizbon Antlaşması ile hem AB Konseyi’ne daimi bir başkan göreve getirildi hem de dönemsel ülke 
başkanlıklarında üçlü dönem (trio) başlatıldı. Bu üçlü döneme göre 18 aylık süreçte başkanlığı yürütecek 
3 üye ülkenin ortak bir ajanda çerçevesinde çalışmasına karar verildi.

1 Temmuz 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yeni bir üçlü dönem (trio) başladı. Buna göre 
Almanya (1 Temmuz-31 Aralık 2020), Portekiz (1 Ocak-30 Haziran 2021) ve Slovenya (1 Temmuz-31 
Aralık 2021) AB Konseyinin 18 aylık ortak gündemini belirleyecek.9
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Avrupa Parlamentosuna Daha Yakından Bakalım

Birleşik Krallık’ın ayrılması ile 705 üyeye sahip olan Avrupa Parlamentosunun (AP) üyeleri 5 yılda bir 
doğrudan seçimle belirlenir. AP içerisinde üye ülkeler nüfuslarına oranla temsil edilir. AP doğrudan 
seçimleri, ilk kez 1979 yılında gerçekleşti. Mayıs 2019'da yapılan seçimler sonucunda, 2019-2024 
döneminde görev alacak mevcut AP şekillendi. 

Parlamentonun üç temel görevi vardır: yasama (mevzuat değişikliklerinde AB Konseyi ile ortak karar 
alma, uluslararası anlaşmaların onaylanması, iş birliği ve insani yardım politikalarının onaylanması), 
denetleme (ve Avrupa Komisyonunun çalışmalarını denetlemek) ve bütçe. Parlamento altında tematik 
olarak ayrılmış 27 komite yer alır. 

AB (Liderler) Zirvesi
Üye ülke devlet veya hükümet başkanları, belirli zamanlarda bir araya gelerek güncel gelişmeler 
hakkında tartışır ve Birliğin hem iç hem de dış politikalarına dair kararlar alır. Bu toplantılara AB Zirvesi 
(AB Liderler Zirvesi) ismi verilir. Çoğunlukla Brüksel’de gerçekleşen AB Liderler Zirveleri, üye ülkelerin 
başkentlerinde de düzenlenebilir.  

1974 yılından bu yana toplanan AB (Liderler) Zirvesi, üye ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarını 
biraraya getirir. 1992 yılında resmi statü kazanan AB Zirvesi, Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle 
birlikte AB’nin resmi kurumlarından birisi oldu.

Avrupa Konseyi Nedir?

 AB Konseyi ile Avrupa Konseyi isim benzerliği nedeniyle karıştırılan 
kurumlar olmasına rağmen yapısı ve görevleri gereği birbirinden çok 
farklı iki kurumdur.

 Avrupa Konseyi, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
prensiplerini izleyen ve 1949 yılında kurulmuş uluslararası bir örgüttür. 
Türkiye, Avrupa Konseyi üyesidir. Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi’ne bağlıdır.

1 Aralık 2019-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında AB Zirvesi Başkanlığı’nı 
Belçikalı politikacı Charles Michel üstlenmektedir.
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Avrupa Birliği Adalet Divanına (ABAD) Daha Yakından Bakalım

Bu kurum, tüm üye ülkelerde AB müktesebatının aynı şekilde uygulanmasının sağlanmasın için ilgili 
hukuki düzenlemeleri yorumlar ve üye ülkeler AB kurumları arasındaki hukuki uzlaşmazlıklarda son karar 
merci olarak hareket eder. Belirli koşullar altında vatandaşlar, şirketler ya da kurumlar AB kurumlarına 
karşı ABAD’a başvurabilirler. Toplam 81 yargıç ile 11 hukuk danışmanı ABAD’da görev yapar.10

Çalışmaları Takip Edilmesi Önerilen Diğer AB Kurumları

Avrupa Dış İlişkiler Birimi (EEAS)11: Lizbon Antlaşması ile kurulan birim, AB’nin diplomatik kurumu 
olarak görev yapar ve başkanlığını Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi yürütür. Kurum, 
resmi olarak 1 Ocak 2011 tarihinde kuruldu. Coğrafi ve tematik birimlere ayrılan Dış İlişkiler Birimi, 
Birliğin dış ilişkiler politikasını, stratejilerini ve araçlarını yürütür. Aynı zamanda AB Delegasyonlarından 
sorumlu birimdir. 

AB Delegasyonları üçüncü ülkelerde AB'yi temsil eden kurumlar olarak görev yapar. 1999 yılının Aralık 
ayında aday ülke ilan edilen Türkiye’deki AB Delegasyonu dört temel görevi yerine getirir:

• Dış ilişkiler alanında Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve AB’yi diplomatik düzeyde 
 temsil etmek
• Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye’deki ekonomik, mali ve ticari gelişmeleri ve Gümrük 
 Birliği hükümlerinin uygulanmasını izlemek
• AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde, siyasi kriterler ve müktesebata uyum konusunda Türkiye’nin 
 kaydettiği ilerlemeyi izlemek ve müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak
• AB üye ülkelerinin Türkiye nezdindeki büyükelçilikleri ile yakın temas ve koordinasyon halinde olmak

Kalkınma Komistesi (DEVE)

Dış İşler Komitesi (AFET)

Uluslararası Ticaret Komitesi (INTA)

olarak sıralanır. 

Dış politikalar ile ilgili komiteler,

AP’de 705 üye ve 7 siyasi grup bulunur.
Günümüzde Parlamento başkanlığını İtalyan politikacı 

David Maria Sassoli üstlenmektedir. 

AP bünyesinde Raportörler görev alır. Türkiye Raportörlüğü görevini 
Nacho Sanchez Amor üstlenmektedir. 

Görevli raportör, Türkiye’deki gelişmeleri yakından izler, AP’ye görüşler sunar. 

10 Avrupa Birliği Adalet Divanı resmi sitesi: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/  
11 Avrupa Dış İlişkiler Birimi’nin resmi sitesi üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en



18

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC)12: danışma kurumu olarak görev yapan EESC, AB içerisindeki 
sivil toplum örgütlerinin ve farklı grupların görüşleri ile önerilerini AB kurumlarına iletir. Komite, 
temel olarak işveren ve işçi sendikalarını, çiftçi kooperatiflerini, esnaf ve zanaatkar birliklerini, tüketici 
örgütlerini ve sivil toplum örgütlerini temsil eder. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Komisyona hem 
mevzuat önerisi hazırlanırken hem de sonrasında görüşler bildirir. 1957 yılında Roma Antlaşması ile 
kurulan Komite 329 üyeden oluşur. 

Avrupa Bölgeler Komitesi (CoR)13: Maastricht Antlaşması ile 1994 yılında kurulan Avrupa Bölgeler 
Komitesi, Avrupa Birliği içerisindeki yerel çıkarları savunur. Komite, yılda 5 veya 6 kez bir araya gelerek 
politika öncelikleri ve AB mevzuatında gereken değişikliklere dair fikirlerini ortaya koyar. Avrupa 
Komisyonunun sunduğu yasa tasarılarına görüş bildiren Komite, aynı zamanda Parlamento ve Konsey 
kararlarını da değerlendirir. 

Avrupa Sayıştayı (ECA)14: 1975 yılında kurulan Avrupa Sayıştayı (Court of Auditors) AB’nin denetim 
organıdır. Merkezi Lüksemburg’da bulunan kurum, farklı politika alanlarındaki finansal yönetimi 
denetler. Bu kapsamda Komisyonun yasa tasarıları ve uygulanan politikalar ile ilgili olarak raporlar 
yayımlayan Avrupa Sayıştayı, her bir üye devletten birer üye olmak üzere 27 üyeden oluşur.

12 Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi resmi sitesi: https://www.eesc.europa.eu 
13 Avrupa Bölgeler Komitesi resmi sitesi: https://cor.europa.eu/en
14 Avrupa Sayıştayı’nın yayımladığı raporları kurumun sitesi üzerinden takip edebilirsiniz, çalışma alanınıza yönelik 
yorumları görebilirsiniz: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx 

 Avrupa Komisyonu öncelikleri ve yasa tasarıları, Avrupa Birliği politikalarında değişimlerin 
habercisi olarak görülebilir. Bu tasarılar devamında AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda 
tartışılır. Bu nedenle hem Parlamento hem de Konsey, konuya ilişkin görüş yayımlar. 
 Sivil toplum örgütleri, kendi temalarına ilişkin AB içerisinde gerçekleşen değişimleri ve 
güncel tartışmaları, kurumların internet siteleri üzerinden takip edebilir. Yasa tasarısı 
önerileri ve uygulanan politikalara yönelik eleştirel bakış açıları için özellikle Avrupa 
Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Avrupa Bölgeler Komitesi  ve Avrupa Sayıştayının yayımladığı 
görüş ve raporlar önem taşıyor. Sivil toplum örgütleri yaptıkları araştırmalarda veya proje 
başvurularında bu kurumların öneri ve yorumlarını referans alabilir. 



BÖLÜM 3
Avrupa Birliği'nin 
Kurucu Antlaşmaları
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3) AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KURUCU ANTLAŞMALARI     
 
9 Mayıs 1950'de altı ülkenin Paris'te bir araya gelmesiyle Avrupa Birliği’nin temelleri atılmaya başladı. 
Bu altı ülke günümüzde Avrupa Birliği’nin kurucu üyeleri olarak anılıyor: Almanya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İtalya ve Lüksemburg.

Bu ülkeler ilk olarak 18 Nisan 1951’de Paris Antlaşması’nı, 25 Mart 1957’de ise Roma Antlaşması’nı 
imzaladı. 1951'de bugünkü Avrupa Birliği’nin altında yer alan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. 
Roma Antlaşması ile ise Avrupa Birliği’nin öncülü Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruldu.15 
Aynı zamanda Roma Antlaşması ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nun (EURATOM) da kurulması için 
adımlar atıldı.

1 Temmuz 1987’de Avrupa Tek Senedi yürürlüğe girdi. O dönemde 12 üyeye ulaşmış olan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu'nun ortak pazar hedefi tanımlandı, Roma Antlaşması’na sosyal ve ekonomik uyum, 
sosyal politikalar ve çevre başlıkları eklendi. 1987 yılında yürürlüğe giren Tek Senet Antlaşması, Avrupa 
tek pazarını kurmayı amaçladığı için entegrasyon sürecindeki kilometre taşlarından biri olma özelliği 
taşıyordu.16

Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği’ne Dönüşüyor

7 Şubat 1992’ye gelindiğinde Maastricht Antlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu yerini Avrupa 
Birliği’ne bıraktı. 

Üç sütunlu bir Birlik çerçevesi çizen Maastricht Antlaşması’na göre: 
• Birinci sütunda Avrupa Toplulukları yani Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik 
 Topluluğu ve Avrupa Enerjisi Topluluğu ;
• İkinci sütunda Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası;
• Üçüncü sütunda ise Adalet ve İçişleri yer aldı. 

15 İktisadi Kalkınma Vakfı AB Tarihçesi, http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=28 
16 Okuma önerisi: Dedeoğlu B. (der.)  2003. “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Süreci II: Avrupa Birliği’nin Yakın Geçmişi”, 
Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul

Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulurken; Avrupa 
Ekonomik Topluluğu 1957’de Roma Antlaşması ile kuruldu. 1992 yılındaki 
Maastricht Antlaşması’ndan sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği 
haline geldi.
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Avrupa Topluluğu’nu AB’ye dönüştüren sürecin 1990’larda başlamasının ardından 
imzalanan antlaşmaların sıklığı arttı. Maastricht Antlaşması’ndan kısa süre sonra 
Amsterdam Antlaşması ve akabinde Nice Antlaşması imzalanarak Birlik yapısında 
değişikliklere gidildi. 

Artan sıklığın teknik ve ekonomik işbirliklerini düzenlemede fazla sorun yaşamayan 
üye ülkelerin siyasi birliğin oluşturulması sürecinde ulusal çıkarlarını öncelik haline 
getirmesiyle bağlantılı olduğu söylenebilir.

Siyasi Birliğin Derinleştirilmesi için İmzalanan Antlaşmalar 

1 Mayıs 1999’da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması, Birliğin Merkez ve Doğu Avrupa’ya genişleme 
perspektifini ortaya koydu. Maastricht Antlaşması, Avrupa Birliği’nin temellerinin demokrasi ilkeleri ve 
temel haklar üzerine kurulu olduğunu ifade ediyordu. Amsterdam Antlaşması bu tanımı “özgürlük, 
demokrasi, insan hakları, temel haklara saygı ve hukuk devleti ilkeleri” olarak genişletti. 

2001 yılında Birliğin kurumlarını genişleme sürecine hazırlama amacı taşıyan bir Antlaşma imzalandı: 
Nice Antlaşması. 1 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe giren Antlaşma, o dönemdeki 15 üye ülke ve Türkiye 
hariç 12 aday ülkenin  Avrupa Komisyonu ve AP'deki üye sayıları dağılımının yanı sıra AB Konseyinde 
karar almadaki oy ağırlığını belirledi. Bu yenilenmeler gerekliydi, nitekim 1 Mayıs 2004 tarihinde Avrupa 
Birliği’ne 10 üye ülke birden dahil edildi.               

14 Aralık 2007’de Lizbon Antlaşması imzalandı. Antlaşma, kurumsal değişikliklerin yapılması ve karar 
alma süreçlerinin basitleştirilmesi üzerine yoğunlaştı. Lizbon Antlaşması  ile AB Zirvesi’nin daimi bir 
başkanı olması , AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nda üç üye ülkenin ortak program üzerinde çalışması 
ve Avrupa Komisyonu üye sayısının azaltılması gibi önemli değişiklikler yapıldı. Antlaşma, 2009 yılının 
Aralık ayında yürürlüğe girdi. 

 1992 Maastricht Antlaşması birçok açıdan dönüm noktasını ifade eder çünkü; 

Avrupa Ekonomik Topluluğu adı Avrupa Birliği olarak değişti.

Avrupa vatandaşlığı kavramından söz edilmeye başladı.

Demokrasi ve insan hakları gibi değerleri savunacak bir ortak dış ve güvenlik politikası
hedefi belirtildi.

Tek para birimine geçilmesini sağlayacak bir ekonomik ve parasal birliğin
kurulmasının temelleri atıldı.
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Tablo 3: Avrupa Birliği’ni Şekillendiren Önemli Tarihler

Tarih Antlaşma Önemi 

18 Nisan 1951 Paris Antlaşması Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu.

25 Mart 1957 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)  ve Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) oluşturuldu.

8 Nisan 1965 Brüksel (Füzyon) Antlaşması AKÇT, AET ve EURATOM “Avrupa Toplulukları” 
adıyla birleştirildi.

1 Temmuz 1968 Gümrük Birliği Tüm kurucu üyeler arasında tek bir gümrük alanı 
oluşturuldu.

14 Haziran 1985 Schengen Anlaşması İtalya dışındaki kurucu üyeler arasında 
imzalanan bu anlaşma ile taraf ülkelerin 
ortak sınırlarında kişilere tüm vize ve gümrük 
işlemlerinin kaldırılması ve üçüncü ülke 
vatandaşlarına yönelik ortak vize ve gümrük 
işlemleri uygulanması öngörüldü.

17-28 Şubat 1986 Avrupa Tek Senet Antlaşması Antlaşma ile ekonomik boyutta Avrupa iç 
pazarının kurulması hedeflendi.  Bu iç pazar 
her türlü mal, emek, sermaye ve hizmetlerin 
hiçbir engelle karşılaşmaksızın, bütün üye 
ülke pazarlarında serbestçe hareket edebildiği 
entegre bir tek Pazar oluşturmayı amaçlıyordu.

7 Şubat 1992 Maastricht Antlaşması Üç sütunlu “Avrupa Birliği” oluşturuldu. 
Antlaşma ile ekonomik faaliyetlerin uyumlu ve 
dengeli gelişimi; enflasyonsuz, sürdürülebilir ve 
çevre korumasına önem veren bir büyümenin 
sağlanması; üye ülke ekonomilerinin uyum 
içinde birbirlerine yaklaşması ve Avrupa 
vatandaşları için daha güçlü bir Birlik yaratılması 
hedeflendi.

1 Ocak 1993 Tek Pazar 12 üye ülke arasında mal, sermaye, hizmet ve 
kişilerin serbest dolaşımı sağlandı.

Bugünkü AB kurumlarının işleyişi, görev ve sorumluluk dağılımları ile üzerine politika 
geliştirilen temel prensipler, Lizbon Antlaşması’na uygun şekilde yerine getirilir. 
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Tablo 3: Avrupa Birliği’ni Şekillendiren Önemli Tarihler

Tarih Antlaşma Önemi 

21-22 Haziran 1993 Kopenhag Zirvesi Avrupa Birliği'nin genişlemesinin Merkez 
ve Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağı 
kabul edildi. Aynı zamanda adaylık için 
başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe 
kabul edilmeden önce karşılaması gereken 
kriterler de belirtildi. Bu kriterler siyasi, 
ekonomik kriterler ve topluluk mevzuatının 
benimsenmesi olmak üzere üç grupta 
toplandı.

2 Ekim 1997 Amsterdam Antlaşması Haziran 1997’de gerçekleşen Zirve’de AB'nin 
beşinci genişleme sürecine başlaması ve 1 
Ocak 1999 tarihinde tek para birimi olan 
avroya geçilmesi teyit edildi. Antlaşma, 
ortak dışişleri ve savunma politikası, 
adalet ve güvenlik politikası ile Maastricht 
Antlaşması üzerinde bazı değişiklikler yaptı. 
Antlaşma’nın en önemli unsurlarından biri 
Birliğin özgürlük, demokrasi, insan hakları 
ve temel özgürlüklere saygı ile hukuk 
devleti ilkeleri üzerine kurulu olduğunu 
belirtmesidir.

23-24 Mart 2000 Lizbon Zirvesi 2010 yılına kadar “daha büyük bir toplumsal 
uzlaşıyla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirebilecek, dünyanın en rekabetçi 
ve dinamik ekonomisi” haline gelmeyi 
amaçlayan Lizbon Stratejisi kabul edildi.

26 Şubat 2001 Nice Antlaşması 7-9 Aralık 2000 tarihlerinde düzenlenen Nice 
Zirvesi’nde kabul edilen Antlaşma’nın başlıca 
amacı, Birliği yeni üyeler alarak genişlemeye 
hazırlamaktı.

29 Ekim 2004 AB Anayasası 17-18 Haziran 2004 tarihlerinde Brüksel'de 
gerçekleştirilen Zirve sonunda kabul 
edilen AB Anayasası’nın 1 Kasım 2006’da 
yürürlüğe gireceği öngörüldü. Üye ülkelerde 
düzenlenen referandumlarda ret oyunun 
çıkması nedeniyle yürürlüğe giremedi.

13 Aralık 2007  Lizbon Antlaşması AB'nin karar alma mekanizmalarındaki 
tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha 
demokratik ve etkili işleyen bir yapıya 
kavuşması hedeflendi. Antlaşma, 1 Aralık 
2009 tarihinde yürürlüğe girdi.



BÖLÜM 4
Avrupa Birliği 
Genişleme Politikası ve  
Türkiye ile Mali İş Birliği
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4) AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEME POLİTİKASI VE TÜRKİYE İLE
MALİ İŞ BİRLİĞİ  
 
Genişleme Politikası ve Koşulluluk İlkesine Dair Kısa Bir Bilgi 

AB'nin genişleme politikası, Birlik literatüründe sıklıkla en önemli ve başarılı politika aracı olarak 
öne çıkar. Genişleme politikası, derinleşme süreci ve her yeni genişleme dalgası paralelinde yeniden 
şekillendi. Özellikle Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin üyeliği, genişleme politikasının son şeklini 
almasında öncü adım oldu ve “koşulluluk” ilkesi kurumsallaştı.

21-22 Haziran 1993 tarihinde gerçekleşen Kopenhag Zirvesi’nde AB Konseyi, Merkez ve Doğu Avrupa 
ülkelerine doğru genişleyeceğini açıkladı ve genişleme kriterlerini belirledi. Siyasi, ekonomik ve 
mevzuat uyumu süreçlerinin olacağı kararına varılan Zirve’de siyasi kriterleri diğer bir deyişle Kopenhag 
kriterlerini yerine getirmek, adaylık ve üyelik için birincil öncelik olarak tanımlandı. 

Koşulluk ilkesi: AB koşulluk ilkesi, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinin adaylık sürecinde 
AB standartlarına ve 1993 yılında Kopenhag Zirvesi’nde kabul edilen “Kopenhag 
kriterleri”ne uyum sağlanmasını hedefledi. Ülkelerin çeşitli yasa ve uygulama 
yöntemlerinde değişiklik yapmalarını zorunlu kıldı. Uygulayıcı aktör olan AB ile buna tabi 
olan aday ülkeler arasında “asimetrik güç” oluşmasına neden olan koşulluluk ilkesi, aday 
ülkelerin Kopenhag kriterlerini uygulamaları ve müktesebata uyumu sağlayabilmeleri için 
bir yaptırım faktörü görevi görür. 17

Koşulluluk ilkesinin uygulanışına baktığımızda, “asimetrik güç” sayesinde AB, kendi 
kuralları ve standartlarıyla, “havuç” ve “sopa” (carrot and stick ) olarak da bilinen ödüller 
ve cezalar kapsamında ve çeşitli etki mekanizmaları aracılığıyla aday ülkeleri uyum 
sürecine dahil eder. AB’nin sunduğu ödüllerin başında  teknik ve mali destekler 
gelirken; en büyük ödül tam üyelik olarak görülür.

17 Okuma önerisi: Schimmelfenning, Frank, Sedelmeier, Ulrich,“Introduction: Conceptualizing the Europeanization of Central and 
Eastern Europe”in F. Schimmelfenning, U. Sedelmeier (eds.)“The Europeanization of Central and Eastern Europe”. Ithaca and London: 
Cornell University Press, 2005. PP. 1-29.
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Tablo 4: Avrupa Birliği Genişleme Dalgaları

Genişleme Politikası çerçevesinde AB, aday ve potansiyel aday ülkelere Birliğin standart ve normlarına 
uyumu güçlendirecek siyasi, ekonomik, idari ve yasal reformları gerçekleştirmeleri konusunda destek 
verir. Aday ve potansiyel ülkelere mali kaynağın ayrıldığı söz konusu durumda yıllara göre ihtiyaçlar 
çerçevesinde belirlenen miktarlar proje ve programlara dağıtılır. 

Benzer şekilde AB’nin üye ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları gidermek adına üye ülkelere 
ayrılan mali araçlara yapısal fon adı verilir. Aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik katılım öncesi mali 
yardım aracı bu yönüyle üye ülkelere verilen yapısal fonların bir benzeri olarak uygulanır.

1963 yılında Ankara Anlaşması’nın imzalanmasıyla başlayan mali iş birliği Türkiye ile AB arasında 
ortaklıktan adaylığa giden süreçte değişim gösterdi. Günümüzde Türkiye-AB mali iş birliğini oluşturan 
dört temel mekanizma bulunuyor:
1. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
2. Türkiye’de Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)
3. Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA)18
4. İstikrar ve Barışa Katkı Sağlayan Araç

Kurucu Ülkeler: Fransa, Belçika, Batı Almanya, Lüksemburg, İtalya ve Hollanda

İlk Genişleme Dalgası - 1973 

İkinci Genişleme Dalgası - 1981

Üçüncü Genişleme Dalgası - 1986

Dördüncü Genişleme Dalgası - 1995

Beşinci Genişleme Dalgası - 2004

Beşinci Genişleme Dalgasının Devamı - 2007 

Altıncı Genişleme Dalgası - 2013

Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda

Yunanistan

İspanya, Portekiz

Avusturya, Finlandiya, İsveç

Çekya, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya,
Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya

Bulgaristan, Romanya

Hırvatistan 

Adaylık Sürecindeki Ülkeler Potansiyel Aday Ülkeler 
Türkiye- Aday ülke 

Sırbistan-Aday ülke

Karadağ-Aday ülke

Arnavutluk- Aday ülke ancak katılım müzakereleri başlamadı

Kuzey Makedonya-Aday ülke ancak katılım müzakereleri 
başlamadı

Bosna Hersek

Kosova 

18 STK temsilcilerine her yıl çağrıya çıkılan DİHAA başvurularını takip etmelerini önerebiliriz. 2021 yılı için çağrılar 
kapanmış olmakla birlikte başvuru kriterleri ve program içeriği hakkında bilgi almak için lütfen bakınız:
https://www.stgm.org.tr/fon-kaynaklari/demokrasi-insan-haklari-avrupa-araci-dihaa
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01

  2007 yılından günümüze kadar olan süreçte iki IPA dönemi gerçekleşti. IPA I 2007-2013 yılları arasını 
kapsarken; IPA II, 2014 yılından 2020 yılına kadar olan dönemi ifade ediyor. Üçüncü dönem (IPA III) ise 
2021-2027 yılları arasındaki dönemi kapsayacak.

Türkiye-Avrupa Birliği Mali İş Birliğindeki Dönemler 

• Türkiye ile AB arasındaki mali iş birliği tarihçesine bakıldığında iki temel dönem olduğunu söylemek 
mümkün.19 Bu kapsamda 1964 ile 1999 yılları arasındaki mali işbirliği adaylık öncesi dönemi; 2000 
sonrası ise adaylık sonrası dönemi ifade eder.

• Adaylık sonrası Türkiye-AB mali işbirliğini ifade eden ikinci döneme bakıldığında mali yardımların 
miktarı artarken içeriği de değiştirildi. 2000 ile 2006 yılları arasında Türkiye’ye tahsis edilen finansal 
yardım arttı ve bu bütçe ile sadece katılıma yönelik projeler desteklendi.

2007 yılında AB, mali yardımları tek bir çerçevede birleştirerek aday ve potansiyel aday ülkelere finansal 
destek sağlamaya devam etti. Tüm mali yardımları tek bir çatı altında toplayan yeni mekanizma, Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) olarak isimlendirildi. Bu anlamda 
aday ülkeler ile potansiyel aday ülkeler arasında destek verilen alt başlıklar bazında değişiklikler yapıldı. 

 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Birinci Dönem (IPA I): Öncelikler ve Alt Başlıklar 

2007-2013 arası dönemde aday ve potansiyel aday tüm ülkelere yönelik tahsisat, 5 bileşen altında 
yürütülen proje ve programlara yapıldı. Bu 5 bileşen şu şekildedir:

1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
2. Sınır Ötesi İşbirliği
3.  Bölgesel Kalkınma
4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
5. Kırsal Kalkınma

IPA ile desteklenen ülkelerde temel olarak 5 alanda ilerleme sağlanması hedeflenir

Kamuda
İdari

Reformlar

Hukukun
Üstünlüğü

Sürdürülebilir
Ekonomi

Eğitim ve
Sosyal
Yardım

Tarım ve
Kırsal

Kalkınma

1 2 3 4 5

19 Daha detaylı bilgi için İKV’nin sitesinden faydalanabilirsiniz: https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=39&id=42 
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IPA mekanizmasının öncelikleri ve destek verilecek alt başlıklar, Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi 
ile açıklanır. Avrupa Komisyonunun IPA I döneminde 3 yılı kapsayacak şekilde yayımladığı Endikatif 
Planlama Belgesi, her yıl revize edildi. 31 Aralık 2013 tarihinde IPA I döneminin yasal süresi doldu ve 
2014 itibarıyla IPA II dönemi başlatıldı. Ancak IPA I dâhilindeki projelere verilen finansal destek 2019 
yılına kadar devam etti.

IPA I döneminde kaynakların kullanılmasıyla aday ülke Türkiye’de ulaşılması hedeflenenler şu şekilde 
belirtildi:
 • Türkiye’nin yargı ve temel haklar alanındaki reformları gerçekleştirebilmesi amacıyla hukukun 
  üstünlüğüne ilişkin ilerleme sağlanması
 • AB düzenlemelerinden uygulanması daha zorlu olan ulaştırma, tarım, gıda güvenliği, çevre, iklim 
  değişikliği ve enerji gibi alanlarda uyum çalışmalarının hızlandırılması
 • Türkiye’nin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
  desteklenmesi

02 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı İkinci Dönem (IPA II): Mali İş Birliğinde Sektörel ve Stratejik Yaklaşım  

IPA Uygulama Tüzüğü20 mali yardım aracından faydalanabilmek için aday ve potansiyel aday ülkelerin 
idari yapılanmalarında değişikliğe gitmesi zorunluluğunu oluşturur. Bu kapsamda Türkiye, Avrupa 
Komisyonu ile IPA II Çerçeve Anlaşması’nı 11 Şubat 2015 tarihinde imzaladı.21

2014 ile 2020 yıllarını kapsayan IPA II döneminde getirilen en büyük yenilik, aday ve potansiyel aday 
ülkelere ayrı ayrı odaklanılması oldu. Her bir ülke için 7 yılı kapsayacak şekilde Endikatif Strateji Belgesi 
hazırlandı.22  Bu yönüyle fonlar, ülkelerin kendi reform ihtiyaçları ve kalkınma planlarına özel olduğu için 
mali yardım aracının daha fazla benimseneceği ve daha etkili sonuçlar doğuracağı öngörüldü.23

IPA II döneminde Türkiye’ye yönelik strateji, iki ana sütun altında şekillendirdi: 
(1) demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
(2) rekabetçilik ve büyüme. 
Bu iki ana stratejik amaç çerçevesinde Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi’nde mali kaynakların 
kullanımında 4 başlık altında 8 öncelik belirlendi :24

20 IPA II Dönemine yönelik tüzük için: Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA II) tesis eden (AB) 231/2014 sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin özel kurallar hakkında 2 Mayıs 2014 tarihli (AB) 447/2014 sayılı 
Komisyon Uygulama Tüzüğü,  http://siviltoplumsektoru.org/wp-content/uploads/2018/12/TR-ipa2_ir-447-2014.docx
21 https://www.ab.gov.tr/files/ipaii_cerceve_anlasma_tr.pdf 
22 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/overview_en
23 Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi 2014-2020, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf 
24 Bu önceliklendirmede sınır ötesi iş birliği yer almıyor; ancak IPA fonlarında Türkiye-Avrupa sınır bölgesine yönelik hibeler 
veriliyor.
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Tablo 6: IPA II Dönemindeki 4 Ana Başlık ve Öncelikler 

IPA II sürecinin bir diğer yenilikçi özelliği sektörel yaklaşıma öncelik vermesi oldu. Daha uzun dönemli ve sürdürülebilir 
bir yaklaşım olarak getirilen sektörel yaklaşımın mali kaynakların daha etkin ve etkili şekilde kullanılmasını sağlayacağı 
vurgulandı.25  Bu doğrultuda IPA I’de “bileşenler” çerçevesinde verilen mali desteğin sektör bazına çevrilmesi ve 
uygulama ile denetimin ilgili kuruma verilmesi söz konusu oldu.26

  2014-2020 yılları arasında sivil toplum, IPA II sürecinde benimsenen sektörel yaklaşım doğrultusunda 
bir sektör olarak tanımlandı. 
  “Demokrasi ve yönetişim” başlığı altındaki alt sektörlerden biri olarak belirlenen sivil topluma ayrı 
bir finansman ayrılması çok değerli bir gelişmedir. Bu gelişmenin amacı ise sivil toplumun tüm politika 
alanlarında oynadığı temel rol nedeniyle kamu ile özel sektörün eş muhatabı haline getirilmesini teşvik 
etmektir.27

25 Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi 2014-2020, 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf 
26 https://www.ab.gov.tr/45627.html
27 https://siviltoplumsektoru.org/hakkimizda/
28 AB Türkiye Delegasyonu internet sayfası: https://www.avrupa.info.tr/tr/turkiyede-ab-fonlu-projeler
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı sayfası: https://www.ab.gov.tr

Ana Başlık Öncelikler
AB’ye Katılım için Reformlar

Sosyo-Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma

İstihdam, Sosyal Politika, Eğitim, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması ve İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Demokrasi ve Yönetişim
Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar

Çevre ve İklim
Ulaştırma
Enerji
Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon

Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika

Tarım ve Kırsal Kalkınma

 Türkiye’de mali iş birliği çerçevesinde AB fonu ile yürütülen tüm projelere dair detayları 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ilgili sayfalarında 
görebilir, detaylara dair bilgilere ulaşabilirsiniz.28 
 Sivil toplum alt sektörüne ilişkin projeler, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı sorumluluğunda 
yürütüldüğü için yeni hibe çağrılarını AB Başkanlığı sitesinden takip edebilirsiniz.
 Aynı şekilde IPA altında sivil toplum sektörüne yönelik hibe ve etkinlik çağrılarını 
siviltoplumsektoru.org adresi üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca tamamlanan projeler ile 
ilgili değerlendirme raporları da site üzerinde paylaşılıyor. 
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03  Mali Yardım Aracı Üçüncü Dönemi (IPA III) Başlıyor: 

Önceki Döneme göre Değişenler ve Bilinmesi Gereken Öncelikler 

IPA I döneminde “bileşen”, IPA II döneminde “sektör” olarak isimlendirilen öncelik başlıkları 2021-2027 
IPA III döneminde “pencere” ismini alacak. IPA III bütçesinde önceki döneme göre %27 oranında artış 
olması planlanıyor. 
IPA III döneminde 5 pencere altında farklı tematik öncelikler belirlendi. 

5 pencerenin her biri altındaki tematik öncelikler, 2021-2027 döneminde Avrupa Birliğini’nin ön plana 
çıkaracağı reformlara dair ipuçları sunuyor. 

IPA III PENCERELERİ
Hukukun Üstünlüğü, Temel Haklar ve Demokrasi

İyi Yönetişim, Müktesebat Uyumu, Stratejik İletişim ve İyi Komşuluk İlişkileri 

Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık

Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme

Bölgesel ve Sınır Ötesi İş Birliği

1

2

3

4

5

 İlk pencere olarak isimlendirilen “ hukukun üstünlüğü, temel haklar ve demokrasi” 
temelli reformu destekleyen hibelerde 7 tematik öncelik belirlendi. Sivil toplum, bu 
tematik önceliklerden biri olarak sıralandı. Bu demek oluyor ki IPA III döneminde IPA II 
döneminin bir devamı niteliğinde sivil toplum bir sektör olarak kabul ediliyor. Ayrıca bir 
tematik öncelik olarak belirtilmesi, IPA III döneminde sivil toplumun doğrudan 
ihtiyaçlarına yönelik fonlar sağlanacağı anlamına geliyor.
 Sivil toplum alt sektörü aynı zamanda beş pencerenin önceliklerini doğrudan 
ilgilendiren bir kesişim alanı olarak açıklandı. Bu demek oluyor ki sivil toplumu 
güçlendirmeye odaklanan projeler, IPA III döneminin beş penceresi altında gerçekleşebilir.
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PENCERE 1:
Hukukun Üstünlüğü,
Temel Haklar ve Demokrasi

PENCERE 3:
Yeşil Gündem ve
Sürdürülebilir Bağlantısallık

PENCERE 4:
Rekabetçilik ve Kapsayıcı
Büyüme

PENCERE 5:
Bölgesel ve Sınır Ötesi
İş Birliği

PENCERE 2:
İyi Yönetişim, Müktesebat
Uyumu, Stratejik İletişim ve
İyi Komşuluk İlişkileri 

Tematik Öncelik 1: Yargı
Tematik Öncelik 2: Yolsuzlukla Mücadele
Tematik Öncelik 3:Organize Suçla Mücadele /Adalet
Tematik Öncelik 4: Göç ve Sınır Yönetimi
Tematik Öncelik 5: Temel Haklar
Tematik Öncelik 6: Demokrasi
Tematik Öncelik 7: Sivil Toplum

Tematik Öncelik 1: İyi Yönetişim
Tematik Öncelik 2: İdari Kapasite ve Müktesebat Uyumu
Tematik Öncelik 3:İyi Komşuluk İlişkileri ve Uzlaşı
Tematik Öncelik 4: Stratejik İletişim, İzleme, Değerlendirme 
ve İletişim Etkinlikleri

Tematik Öncelik 1: Eğitim, İstihdam, Sosyal Koruma ve 
İçerme Politikaları, Sağlık
Tematik Öncelik 2: Özel Sektör Kalkınması, Ticaret, 
Araştırma ve İnovasyon
Tematik Öncelik 3: Tarım ve Kırsal Kalkınma
Tematik Öncelik 4: Balıkçılık

Tematik Öncelik 1: Çevre ve İklim Değişikliği
Tematik Öncelik 2: Ulaşım,
Dijital Ekonomi ve Toplum, Enerji
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IPA III ile ilgili Bilinmesi Gerekenler :

 Yeni dönem bütçesi, önceki dönemlerdeki gibi aday ve potansiyel aday ülkelere ayrı ayrı tahsis 
edilmeyecek. Türkiye ve 6 Batı Balkan ülkesi aynı havuzdaki fonlardan faydalanacak. Bu nedenle daha iyi 
geliştirilmiş ve AB’nin önceliklerine daha fazla hitap etmeyi başaran projeler hibe almaya hak kazanacak.

 Aynı sebeple Türkiye’deki STK’ların Batı Balkan ülkelerinden proje ortakları edinmesi ve beraber 
çalışması, yeni dönemde önerebileceğimiz iş birlikleri arasında yer alıyor. 

 Bağlantılı bir şekilde fonların dağılımı adil paylaşım ilkesinden proje başarı kriterine değiştirildi. 
Buna göre iyi geliştirilmiş, beklenen etkilere ulaşan ve hukukun üstünlüğü,demokrasi ile yönetişim 
alanlarında ilerleme sağlayabilen ülkelere fon aktarımı sağlanacağı vurgulandı.

 STK’ların IPA III döneminde hibe çağrılarına başvururken Avrupa Komisyonunun 6 önceliğini29 dikkate 
alması önem taşıyor. Bu 6 öncelikten biri olan Yeşil Düzen (Yeşil Mutabakat), tüm çalışma alanlarında 
uyum sağlanması gereken olmazsa olmaz bir başlık olarak sıralanıyor.

 Ayrıca pandemi döneminin ortaya çıkardığı yeni kırılganlıklar nedeniyle tematik alanlarda COVID-
19’un yarattığı sorunlar ile mücadele yöntemlerine yer verilmesi, önemli bir husus olarak ortaya çıkıyor.

 Bir diğer Avrupa Komisyonu önceliği olan dijitalleşme, önümüzdeki dönemde tüm ülkelerin ve 
kurumların uyum sağlaması gereken bir başlık olacak. Güncel durumda hem yeşil politikaların gelişimi 
hem de COVID-19 pandemisi ile mücadelede ön plana çıkan dijital araçların, geleneksel yöntemlerin 
yerini alması hedefleniyor.

Proje Başvuru Süreci ve Proje Yazımına Dair Tüyolar 

IPA çağrılarında kurumlar, iki aşamalı başvuru sürecinden geçer, bunlara temel başvuru belgeleri adı 
verilir. Ön aşamada proje fikirlerinin ön teklifini sunan kurumlar, genellikle 1,5-2 ay süren değerlendirme 
sürecinin ardından bilgilendirilir. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan kurumlar, tam başvuru formu 
denilen belgeleri hazırlamalıdır.

 Sivil toplum sektörünün Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı yürütücülüğünde projelendirilmesi IPA III 
döneminde devam edecek. 

 Farklı tematik alanlara yönelik konularda kamu sektörü ile ortaklıklar için ilgili Bakanlıkların proje 
çağrıları takip edilmelidir. 

 Örneğin çevre ve iklim sektöründe Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir 
Bağlantısallık” penceresi altındaki proje başvurularının yürütücülüğünü sürdürecek.

29 Rehberin 41’inci sayfasında Komisyonun 6 önceliğini görebilirsiniz.
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Kontrol listesi

1. Aşama
(Ön teklif Concept Note)

Ön Teklif Formu

Başvuru
Sahiplerinin Beyanı

(asıl başvuran ve ortak)

Bütçe

2. Aşama
(Tam başvuru formu)

Tam Başvuru Metni

Mantıksal Çerçeve

Kontrol Çizelgesi

Başvuru sahiplerinin 
beyanları ve önceki
proje deneyimleri

İki aşamada kullanılan belgeler, her proje çağrısında ufak değişiklikler yapılsa da standarttır. Proje 
çağrılarının içeriği, özel amacı ve verilen önceliklerin neler olduğunu kurumlar, proje başvuru 
rehberinden öğrenebilir. 

 IPA kapsamında sivil toplum örgütleri tarafından geliştirilen projeler “Hibe Programı” adı verilen bir 
yöntem ile finanse edilir.

 Bu yöntem IPA kapsamındaki öncelik alanları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları 
(bakanlıklar, müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş ana projelere sivil toplumun da katılmasını 

desteklemek amacıyla oluşturuldu. 

 Bir hibe çağrısına başvuru yaparken kullanılacak en önemli kaynak, proje başvuru rehberidir.

 Hibe programlarının düzenli yayımlanma zamanları olmadığı için, önerimiz belli aralıklarla bilgi 
alınabilecek web sayfalarının kontrol edilmesidir.
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Hibe Duyuruları Nereden Öğrenilebilir?

Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.cfcu.gov.tr)
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı (https://www.ab.gov.tr)
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (https://www.avrupa.info.tr/en) 
Sivil Toplum Sektörü Sitesi (www.siviltoplumsektoru.org) 
Hibe Sahibi Kurumlar (https://ab-ilan.com/)

 IPA başvurularında sivil toplum örgütlerinin hazırladıkları temel başvuru belgelerini sözleşme 
makamına iletmeleri gerekir. Sözleşme makamı, Merkezi Finans ve İhale  Birimi olduğu için, proje 
başvuruları buraya gönderilir. 
 Proje başvurusu hazırlarken çalışma alanınızı ilgilendiren ve sizin öne sürdüğünüz reform ihtiyaçlarını 
ve değişim önceliklerini belirten kaynakları kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Proje metninizde referans vermenizi önerebileceğimiz ve sunduğunuz neden-sonuç ilişkisini 
güçlendirecek temel kaynaklardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye Raporu 

  Son yayımlanan Türkiye Raporu, en güncel durumu yansıtacağı için başvuru yapılan dönemde var 
olan en yeni raporun referans alınması gerekir. Raporda çalışma alanınızı ilgilendiren konularda sunulan 
eleştiri ve öneriler, proje başvurunuzda önem taşır.

11’inci Kalkınma Planı (2019-2023)
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf 

  Aynı şekilde Kalkınma Planlarını’nın da en güncel olanı kullanılmalıdır. Çalışma alanınızı ilgilendiren 
konularda Kalkınma Planı’nda açıklanan ulusal hedefler ile projedeki amaçlar arasında bağlantı 
kurulabilir. 

  Ek olarak tematik alanlarda Bakanlıkların yayımladığı Strateji Planları’nın da çalıştığınız alanı 
ilgilendiriyorsa referans alınması gerekir. Örneğin; Tarım ve Orman Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı, 
2018-2022 Dönemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı.
  Ayrıca 11’inci Kalkınma Planı çerçevesinde yayımlanan “Kalkınma Sürecıṅde Sıv̇ıl̇ Toplum Kuruluşları 
Özel İhtı̇sas Komıṡyonu Raporu” da Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin öncelikleri, yaşadığı sorunlar 
ve önerilerini sunan önemli bir belgedir. 
Rapora ulaşmak için: https://siviltoplumsektoru.org/kalkinma-surecinde-sivil-toplum-kuruluslari-ozel-
ihtisas-komisyonu-raporu-yayinlandi/ 
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IPA II Türkiye için Endikatif Strateji Belgesi 

  Belgenin Türkçesi “Türkıẏe İçıṅ Gösterge Stratejı ̇Belgesı ̇ (2014-2020) Gayrıṙesmı ̇Türkçe Çevıṙıṡı”̇ 
ismiyle yayımlandı.

  Endikatif Strateji Belgesi, IPA döneminde öne çıkan hedef ve öncelikleri belirttiği için önemli bir 
referens kaynağıdır. Yakın dönemde  IPA III ile ilgili kesin karara varılmasının ardından IPA III Tüzüğü ve IPA 
III Uygulama Tüzüğü yayımlanacak. Bu belgeler yayımlandığında yeni dönemin belgeleri kullanılmalıdır.

IPA III Öncelikleri ve Önem Verilen Kriterler 

https://www.ab.gov.tr/ipa-iii-donemi_51805.html 

  Öncelikler ve kriterler hakkında bilgiler kesinleştikçe Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu ve Sivil Toplum Sektörü internet sitesinden detaylı bilgiler paylaşılır. Hibe 
başvurusu yaparken çalışma alanınızın hangi IPA III önceliklerine denk geldiğini açıklamanızı tavsiye 
ederiz.

Avrupa Komisyonu Öncelikleri

  Bu öncelikler, AB’nin kendi içerisinde ve aday ülkelerde önem verdiği politika değişimlerini ifade 
ettiği için proje başvurularında dikkate alınmalıdır. Ayrıca IPA öncelikleri doğal olarak Avrupa Komisyonu 
önceliklerini takip edeceği için hibe çağrıları da buna yönelik reformların yapılmasını teşvik edecektir. Bu 
nedenle diğer tüm refenras alınabilecek kaynakların yanında Avrupa Komisyonun sizin çalışma alanınızı 
ilgilendiren bir konudaki önceliğiyle çalışmanızın ilişkilendirilmesi önem taşıyor.

Sivil Toplumun Takip Etmesi Gereken IPA Kapsamındaki Diğer Fon Programları

AB adayı ülkelerde aktif yurttaşlığa önem veren ve yasal düzenlemelerde vatandaşların sivil toplum 
aracılığı ile etkin katılım sağlamasının önemine vurgu yapan Avrupa Birliği, bu bağlamda aday ve 
potansiyel aday ülkelerdeki sivil toplumu ilgilendiren tüm politika alanlarını yakından izler. Bunun bir 
parçası olarak sivil toplumun güçlenmesi için IPA dâhilinde mali destek sağlanır. 

Bu mali desteklerin önemli bir parçasını Sivil Toplum Aracı (CSF) oluşturur.  CSF’in Türkiye’deki en önemli 
alt başlıklarından birisi, sivil toplum kuruluşlarına kısa süreli ve ufak bütçeli destekler sağlayan Sivil 
Düşün’dür.

 Aralık 2018’de Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı faaliyet belgesi kabul edildi. Bu belgeye 
göre öncelik, hak temelli STK’ların insan haklarındaki gelişmeleri izleme ve savunuculuk kapasitelerini 
geliştirmeye verildi.

Sivil topluma yönelik hibe programlarına ilişkin daha detaylı bilgi için;

http://siviltoplumsektoru.org
https://www.avrupa.info.tr/tr/sivil-topluma-finansman-saglanmasi-60  

adreslerini inceleyebilirsiniz. 
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Aşağıda takip etmenizi ve faydalanmanızı önereceğimiz AB programlarının başvuru süreçleri daha 
önce belirtilen iki aşamalı süreçten farklılık gösteriyor. Bu nedenle başvurulacak programın başvuru 
kriterlerini ve hazırlanması gereken belgeleri  internet sayfalarından öğrenmeniz en doğrusu olacaktır.

 Sivil Düşün AB Programı

Sivil toplumun gelişimini finansal olarak geliştirme amacıyla 2008 yılında kurulan Sivil Düşün, desteklerini 
demokratikleşme, temel haklar, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü temeline oturtuyor. Dolayısıyla da 
sivil toplumun, AB entegrasyonun önemli bir parçası olması destekleniyor.

30 Eylül 2020 tarihinde yeni dönem desteklerini başvuruya 4 farklı kategoride açan Sivil Düşün 
Programı’na sivil toplum örgütleri ve aktivistler başvurabilir. 

Desteklerden faydalanmak isteyenler, Başvuru ve Uygulama Rehberi’ni okuyarak sürece dair tüm 
detayları öğrenebilirler. 30

Sivil Toplum Örgütleri Teknik Destek Programı 3 - TACSO 3

Sivil Toplum Aracı (CSF) altındaki bir teknik destek olan TACSO, 6 Batı Balkan ülkesi ile Türkiye’deki sivil 
toplum örgütlerini destekler. Programın Aralık 2018 ile Aralık 2021 arasında üçüncü dönemi yürütülüyor. 

Farklı kategoriler ve konularda eğitimler, çalıştaylar, danışma toplantıları 
düzenleyen ve aynı zamanda etkinlik finansmanı da sağlayan TACSO 
Programı, STK temsilcilerinin kolayca başvurabileceği ve faydalanabileceği 
bir teknik destektir. 

30 Sivil Düşün Başvuru Rehberi: 
https://www.sivildusun.net/wp-content/uploads/2021/03/BAŞVURU-REHBERİ-SON-TR.pdf
Sivil Düşün Uygulama Rehberi:
https://sivildusun.net/wp-content/uploads/2020/11/Uygulama-Rehberi.pdf 

Sivil Düşün desteklerini ve programın faaliyetlerini
https://mis.sivildusun.eu/#!/home adresinden takip edebilirsiniz. 
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TACSO 3 Programı kapsamında temel olarak 6 farklı başlık vardır:
1. Kapasite Güçlendirme Programı ile STK’ların örgütsel kapasitelerinin güçlendirilmesi;
2. Sivil toplum gelişimi için elverişli ortamın gelişimine katkı sunulması;
3. Web sitesi, sosyal medya, eğitimler gibi araçlar ile sivil toplum için iletişim ve görünürlük çalışmaları 
yürütülmesi;
4. Sivil Toplum ve Medya Programı Rehberlerinin geliştirilmesi ve izlenmesi;
5. Sivil Toplum Aracı veri tabanı ve danışma toplantıları aracılığıyla Avrupa Birliği ve STK’lar arasında 
etkili bir iletşimin sağlanması;
6. İnsandan İnsana Programı altında etkinlik yönetimi gerçekleştirilmesi.31

TACSO 3 Programı’nın çalışmalarını takip ederek STK’lara yönelik farklı eğitim içeriklerine katılabilir, 
düzenlemek istediğiniz etkinliklerin finansmanını  (İnsandan İnsana Programı) talep edebilirsiniz.

Son dönemde 2 veya 3 günlük seriler halinde veri analizi, dijital araçların kullanımı temelli eğitimler 
düzenleyen TACSO 3 kapsamında bazı etkinlikler sadece Türkiye içerisinde gerçekleşirken; bazıları 
da Türkiye ve Batı Balkan STK temsilcileriyle birlikte düzenleniyor. Bu yönüyle TACSO 3, 6 Batı Balkan 
ülkesinden (Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, ve Sırbistan) STK temsilcisi 
ile tanışma imkanı sağlıyor.

31 İnsandan İnsana Programı (People to People- P2P) ile düzenlemek istediğiniz etkinliklerin bütçesini TACSO 3’ten talep edebilirsiniz. 
Başvurmak için bir hesap açmalı ve düzenleyeceğiniz etkinliğe dair detayları internet sayfasına girmelisiniz: http://ask.tacso.eu/ 
Başvuruya söz konusu olan etkinlik başvurudan en az 60 gün veya daha uzun bir zaman sonra düzenlenmelidir. 

TACSO 3 Programını’nın eğitim ve fon çağrılarını 
http://tacso.eu/ 

sitesi üzerinden yakından takip edebilirsiniz. 
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Etkiniz AB Programı

Etkiniz Programı da Sivil Toplum Aracı (CSF 2017) kapsamında finanse 
ediliyor. 7 Ocak 2019 tarihinde başlayan ve 3 yıl sürecek olan bu program, 
bir yandan sivil toplumun izleme kapasitesinin geliştirilmesine bir yandan 
da kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında insan hakları 

alanındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

İnsan hakları temelindeki alt başlıklara finansman sağlayan Etkiniz, 7 başlık altında özetlenebilecek 
amaçlar çerçevesinde STK’ları destekliyor:

1. İnsan hakları izleme faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde güçlenmesi,
2. İnsan hakları izleme raporlarının nitelik ve nicelik bakımından iyileşmesi,
3. İnsan hakları izleme için gerekli uzmanlığın, yöntem bilgisinin ve becerilerin gelişmesi,
4. Avrupa ve uluslararası insan hakları çerçevesine ve mekanizmalarına erişiminin ve etkisinin artması,
5. İnsan haklarını izleme ortamının iyileşmesi için diyalog olanaklarının sağlanması,
6. Toplum düzeyinde insan haklarının korunması ve desteklenmesinde sivil toplum örgütlenmelerinin 
izleme değeri ve rolü konusunda bilginin yaygınlaştırılması,
7. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütlenmeleri arasındaki iş birliği ve diyaloğun güçlenmesine katkı 
sağlanması hedefleniyor.

Takip Edilmesi Önemli Olan  Diğer Proje ve Toplantılar

 İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün projeleri ve yayımladığı raporlar, 
 kamu-STK iş birliğini güçlendirmeye yöneliktir. Genel Müdürlük Bilgi Merkezi üzerinden kamu-
 sivil toplum iş birliği hakkındaki çalışmalara ilişkin bilgi alınabilir:
 https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/

 Aynı şekilde proje çağrıları, çıktıları veya toplantıları
 https://www.siviltoplum.gov.tr/haberler adresi üzerinden takip edilebilir.

 Genel Müdürlük bünyesinde Sivil Toplumla İstişare Kurulu oluşturuldu ve ilk toplantısı
 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

 İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2021-2025 dönemini kapsayan Sivil Toplum 
 Strateji Belgesi ve Eylem Planı üzerinde çalışmaktadır.

Etkiniz Programı’nın duyuruları, eğitimleri ve finansman sağladığı izleme başlıklarını 
takip etmek için Türkçe hazırlanmış web sitesinden faydalanabilirsiniz: 

https://etkiniz.eu 
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  Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, belirli dönemlerde Sivil Toplum Sektörü Danışma Toplantıları 
  düzenleyerek farklı tematik alanlar ekseninde STK temsilcileri ile bir araya gelir. Aynı şekilde 
  proje çağrıları ve hedeflerinin tartışılması için Yönlendirme Komitesi ve İzleme Komitesi toplantıları 
  gerçekleştirilir. Bu toplantıların takibi http://siviltoplumsektoru.org/  ve https://www.ab.gov.tr/  
  adresleri üzerinden yapılabilir.
  Aynı şekilde AB Türkiye Delegasyonu Ülke Strateji Belgesi değerlendirmesi için sivil toplum 
  temsilcileri ile danışma toplantıları düzenler.  Toplantılardan haberdar olmak ve bu toplantılarda 
  geri dönüş verebilmek için AB Türkiye Delegasyonu web sitesi takip edilebilir. 

Sivil toplum örgütleri IPA dışındaki AB fonlarından da faydalanabilir, ortaklıkların bir parçası halinde 
projeler yürütebilir. Bu programlar şu şekilde sıralanır: 
 ERASMUS +
 Avrupa Dayanışma Programı
 UFUK AVRUPA (HORIZON EUROPE)
 İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EASI)
 İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) 

Söz konusu programların detayları hakkında bilgi almak için İKV’nin “Türkiye’nin Katıldığı AB Programları 
ve Proje İmkânları” isimli yayınından faydalanabilirsiniz.32

  Hem IPA hem de yukarıda bahsi geçen programlar ile ilgili güncel hibe çağrılarını takip edebilmek 
için Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nın https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html sayfasını 
kullanabilirsiniz. Tüm kurumların kendilerine uygun olabilecek hibe çağrılarını bulabilmesi için bir 
filtreleme sistemine sahip olan sayfada ayrıca açılması planlanan çağrılar da paylaşılıyor.

32 İKV Yayınları, “Türkiye’nin Katıldığı AB Programları ve Proje İmkânları”,
https://www.ikv.org.tr/images/files/ab%20programi2_bask%C4%B1.pdf



BÖLÜM 5
AB'nin Takip Edilmesi Gereken 
2021-2027 Öncelikleri ve 
Dönüşüm Politikaları
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5) AB'NİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN 2021-2027 ÖNCELİKLERİ VE 
DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI
2021-2027 Dönemi AB Bütçesi 

  Avrupa Birliği bütçesi yedi yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde belirlenir. Bu nedenle IPA dönemleri 
de yedi yıllık bir periyodu kapsar.

Avrupa Komisyonu 2019-2024 yılları arasında yürüteceği politikaları, 6 başlık altında önceliklendirdi:33

Avrupa
Yeşil Düzeni (Yeşil 

Mutabakatı)

Dünyada 
Daha Güçlü 
Bir Avrupa

Dijital Avrupa

Avrupalı Yaşam 
Tarzını Teşvik 

Etmek

Herkesi 
Kapsayan 
Ekonomi

Avrupa 
Demokrasisi 
İçin Yeni Bir 

Adım

Yeni Nesil AB
(Next Generation EU)

2021-2027 Çok Yıllı
Mali Çerçeve (Multiannual
Financial Framework)

2021-2023 yılları arasında kullanılmak üzere 750 milyar avro

Sektörlerin koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadığı 
olumsuzlukları giderme amacı taşıyan bir acil durum paketi

7 yıllık bir dönemi kapsayan bu bütçe tüm AB üyelerini ve 
tüm politika alanlarını kapsar

1,074 trilyon avro

33 Avrupa Komisyonu web sitesi üzerinden önceliklere ve Komisyonun son yayımladığı raporlar ile gerçekleşen toplantılara dair bilgi 
edinebilirsiniz: https://ec.europa.eu/info/index_en 
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Yeni Nesil AB ve Çok Yıllı Mali Çerçeve ile birlikte 1,82 trilyon avroya ulaşan 
2020 sonrası AB bütçesinin %30’u yeşil politikalar için kullanılacak. 

01

34 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun geniş hedef gruplarını ilgilendirebilecek çeşitli temalar hakkındaki 
yayınlarına ulaşmak için: https://www.avrupa.info.tr/tr/publications 
35 İlgili bilgiye 2020 Türkiye Raporu’nın 6’ncı sayfasında ulaşabilirsiniz.
36 Yeni Nesil AB (Next Generation EU) hakkında detaylı bilgi için :
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en

02

 Avrupa Birliği politikaları ve kurumları hakkında Türkçe yayınlar hazırlayan AB Türkiye 
 Delegasyonu’nun çalışmaları, güncel dönüşümleri takip etmek için kullanılabilir. 34 
 Ayrıca STK temsilcileri, AB Bilgi Ağı’ndan faydalanarak Avrupa Birliği ve projeler hakkında bilgi sahibi 
 olabilir. 20 ilde yürütülen AB Bilgi Merkezleri Projesini de barından AB Bilgi Ağı’ndaki irtibat noktaları 
 ve kişileri hakkında bilgi almak için https://www.avrupa.info.tr/tr/eu-information-network 
 adresinden faydalanabilirsiniz.

2021-2027 Döneminde Sivil Toplumun Dikkate Alması Gereken Öncelikler

Sivil toplum örgütlerinin 2020 sonrası dönemde çalışmalarına dahil etmesi gereken ve Avrupa Birliği 
fonlarında mutlak önceliğe sahip olacak alanlar şu şekilde sıralanır:

 Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermeye yönelik çalışmalar

Mart 2020 tarihinden bu yana Avrupa kıtasını doğrudan etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle 
sektörlerin ve bireylerin kırılganlığı arttı. Bu nedenle Avrupa Birliği Türkiye’ye sadece COVID-19 ile 
mücadelede kullanılması için 83 milyon avro fon desteğinde bulunacağını açıkladı.35

Avrupa Birliği “Yeni Nesil AB” adı altında 750 milyar avroyu 2021-2023 yılları arasında sadece COVID-
19’un yarattığı olumsuz etkileri gidermek için kullanmayı planlıyor. 36 

Türkiye’nin faydalandığı katılım öncesi mali yardım aracının üçüncü döneminde de (IPA III) koronavirüs 
ile mücadele ön plana çıkıyor ve yeni dönem projelerde bu konudaki ihtiyaçlara cevap verilmek isteniyor.

 Avrupa Yeşil Düzeni temelinde iklim akıllı, sürdürülebilir ve karbon nötr olma gayesine destek veren çalışmalar

Avrupa Birliği iklim değişikliği ile mücadeleyi tüm sektörlerin üretim-tedarik ve tüketim zincirlerine dahil 
etmek istiyor. Bu temel öncelik çerçevesinde ödemeler, destekler ve üçüncü ülkeler ile aday ülkelere 
sağlanan fonlar, çevre ve iklim odaklı dönüşümleri finanse edecek. 

İklim ve çevre odaklı dönüşümler, Avrupa Birliği’nin ekonomik kalkınma ve büyüme politikalarının 
temeline yerleştiriliyor. Bu nedenle 2021-2027 yılları arasındaki bütçe dağılımının en az %30’unun iklim 
ve çevre odaklı hedeflerde kullanılması amaçlanıyor.
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03

   Horizon 2020 programı 2021-2027 yılları arasında yerini isim değiştirerek Horizon Europe  (Ufuk 
Avrupa) Programı’na bırakacak. Bu program kapsamında Avrupa Yeşil Düzeni Çağrısı bir alt başlık olarak 
yer alacak. 2021-2027 yılları arasında bu çağrı için 1 trilyon avro ayrılacak.37  

Yeşil Düzen çağrısı kapsamında 3 temel hedef çerçevesindeki projeler finanse edilerek tüm sektörlerin 
bu amaç içerisine aktif katılımı sağlanacak. Bu üç temel hedef şu şekilde sıralanıyor:

 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi
 Ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması diğer bir deyişle döngüsel ekonomi prensibi 
 ile kaynakların en az ve geri dönüşümlü şekilde kullanılması
 Hiç kimsenin ve hiçbir bir bölgenin geride bırakılmadan kapsayıcı ve eşitlikçi politikalar geliştirilmesi

Dijital araçların kullanıldığı, geleneksel yöntemlerden sıyrılan ve bu sayede diğer iki önceliğe de
katkı sunan çalışmalar

Avrupa Komisyonunun 6 önceliğinden birisini “Dijital Avrupa” başlığı oluşturuyor. Yeşil Düzen önceliği 
ile doğrudan bağlantılı olması sebebiyle dijital stratejilere yönelik çalışmalar daha fazla önem kazanıyor. 
Ayrıca Mart 2020’den bu yana güncel hayatı somut bir biçimde etkileyen ve şekillendiren sağlık krizi 
COVID-19 döneminde, dijital araçların geleceğin normali olacağı gerçeği görüldü.

"Avrupa Yeşil Düzeni" Hedefleri

2030 'a kadar sera gazı emisyonlarında 1990 yılına kıyasla %55 azaltım ve 2050 yılına 
kadar karbon nötr kıta haline gelmek;
Temiz, makul fiyatlı ve güvenli enerji tedariğini sağlamak;
Temiz ve döngüsel ekonomi için gereken sanayi dönüşümlerini gerçekleştirmek;
Enerji ve kaynak verimliği çerçevesinde inşa etmek ve yenilemek;
Zehirli maddelerin yer almadığı bir çevre için hava, su ve ses kirliliğini yok etmek;
Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak ve verilen zararı telafi etmek;
Adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi hayata geçirmek: Tarladan Sofraya Stratejisi 
Sürdürülebilir ve akıllı ulaşım yöntemlerine geçişi hızlandırmak;
Araştırmaları harekete geçirmek ve inovasyonu teşvik etmek;
Bütün bu geçişi finanse edebilmek;
Hiç kimseyi geride bırakmayan adil bir geçiş sistemi kurmak (Adil Geçiş Mekanizması- 
Just Transition Mechanism) 

37 Yeşil Düzen Çağrısı hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu izlemek için:
https://www.youtube.com/watch?v=OvHPUcCAHdU&feature=youtu.be 
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Bu doğrultuda geleneksel yöntemlerin hızlıca yerini dijital metodlara bırakması ve aynı zamanda bu 
sayede üretim, tedarik ve tüketim zincirlerindeki yeşil hedeflerin hızlanması önümüzdeki yıllarda teşvik 
edilen temel reformlardan birisidir. 

  Bu yönüyle STK’ların yaptığı çalışmalarda dijital araçları olabildiğince çalışmalarına dahil etmesi ve 
  bu konuya ilişkin kendi kapasitelerini geliştirmesi, AB’nin sağladığı hibelerde öncelik verilecek 
  alanların başında yer alacak.

2021-2030 yılları arasını “dijital on yıl” yapma hedefinde olan Avrupa Komisyonu, dijital stratejisini üç 
temel hedef çevresinde şekillendiriyor: 

a.Toplum için faydalı teknoloji: Bu hedefin temel amacı bireyleri siber saldırılara karşı koruyan ve 
temel haklarını güvence altına alan yapay zeka geliştirilmesi ve bireylerin yaşamını kolaylaştıran inovatif 
çözümler sunulması olarak sıralanıyor. Bu yönüyle dijital stratejinin temel haklar ve özgürlükler ile 
doğrudan ilgisi ortaya koyuluyor.

b. Adil ve rekabetçi bir dijital ekonomi: Bu hedefin amacı yüksek kalite veri ile kişisel verilerin korunmasını 
sağlayan, adil rekabeti garanti eden ve inovatif girişim ve küçük ölçekli işletmeleri desteklemek olarak 
özetlenebilir. 

c. Açık, demokratik ve sürdürülebilir toplum: Hem sosyal adalet ve eşitlik hem de Yeşil Düzen ile 
doğrudan ilişkilendirilen bu alt hedef, dijital dönüşümün tüm reform çalışmalarında olmazsa olmaz bir 
öge olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 2050 yılına kadar karbon nötr olma yolunda önemli bir basamak 
olarak görülen dijital strateji aynı zamanda bireylerin verilerini koruma ve yanlış bilgiyle mücadele etme 
konusunda da iddialı. 

  STK temsilcileri IPA III başta olmak üzere Avrupa Birliği kaynaklı fonlardan faydalanmak için 
  önümüzdeki dönemde bahsedilen bu üç önceliğe yönelik proje fikirleri geliştirmeli, geleneksel 
  çalışma modellerini bu yönde dönüştürmelidir. 
  Projelerden bağımsız olarak AB, bu öncelikler çerçevesinde geleceğini şekillendirdiği için aday ülke 
  Türkiye’deki kurumların da değişime uyum sağlaması hayati önem taşıyor.  Sivil toplum, özel sektör 
  ve kamu sektörünün AB ile ilişkilerini devam ettirmesi ve daha ileri aşamaya taşıması (AB tam 
  üyeliği) için bu dönüşümler önemli kriterler arasında yer alacak.

Dijitalleşmenin bireylere, iş dünyasına ve çevreye olumlu katkılar sunacağı vurgulanıyor. Bu 
konuda Avrupa Komisyonunun fikirlerine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en 
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Brexit ile İlgili Bilinmesi Gereken Son Gelişmeler 

Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen referandum sonucunda Avrupa Birliği’nden 
ayrılma kararı aldı. Bu ayrılma, 31 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti; ancak ilişkilerin yeni içeriğine 
karar verebilmek için 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek 11 aylık bir geçiş dönemi öngörüldü. Geçiş 
döneminde Birleşik Krallık, tüm politika alanlarında Avrupa Birliği üyesi gibi hareket etmeye yükümlüydü.
Geçiş döneminin sona ermesi, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği için “üçüncü ülke” olacağı anlamına 
gelirken; Avrupa Birliği ile yürütülecek ilişkilerin içeriği, ülkenin AB programları ve fonlarında nasıl 
konumlanacağını da şekillendirecek. Birleşik Krallık artık Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Türkiye’nin 
Avrupa Birliği ülkeler ile arasında geçerli olan Ankara Anlaşması, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında 
işlevini yitirmiş oldu. 

AB ve Birleşik Krallık 24 Aralık günü anlaşmaya vardıklarını açıkladı ve taraflar, 30 Aralık günü AB-Birleşik 
Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’nı imzaladı. 

Türkiye-AB Gümrük Birliği nedeniyle Türkiye, Birleşik Krallık ile bir ticaret anlaşması imzalayabilmesi 
için öncelikle Brexit Ayrılık Anlaşması’nın imzalanmasını beklemek durumundaydı. Dolayısıyla 29 Aralık 
günü Türkiye, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması imzaladı. Anlaşma hakkındaki detaylar Ticaret 
Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden takip edilebilir.

Geçiş döneminin sona ermesiyle birlikte yürürlüğe girecek yeni uygulamalar ve kurallar ile ilgili bilgi 
almak için https://www.gov.uk/transition sayfasını takip edebilir, sizi ilgilendirecek değişiklikleri 
öğrenebilirsiniz. 
Ayrıca Brexit ile ilgili güncel gelişmeleri Türkçe olarak İKV websitesinden (https://www.ikv.org.tr) 
takip edebilirsiniz. Aynı zamanda doğrudan iletişim kurarak merak ettiğiniz konuda uzmanlardan bilgi 
alabilirsiniz. 



BÖLÜM 6
Genişleme Politikası ve
Mali Yardım Aracı Çerçevesinde
Sivil Topluma Dair Öncelikler
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6) GENİŞLEME POLİTİKASI VE MALİ YARDIM ARACI ÇERÇEVESİNDE 
SİVİL TOPLUMA DAİR ÖNCELİKLER
Birliğin genişleme politikası, 35 fasıl altında yürütülen katılım müzakereleri çerçevesinde aday ülkelerin 
AB’nin siyasi ve ekonomik kriterlerinin yanı sıra mevzuat uyumunu tamamlamasını hedefler. Katılım 
kriterlerinde tüm politika alanlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birkaç alan özellikle 
vurgulanır ve AB’ye uyum sürecinde önem arz ettikleri ortaya koyulur. 

Vurgulanan bu alanlar şu şekilde sıralanır:

  Hukukun üstünlüğü, 
  İfade ve basın özgürlüğü, 
  Sivil toplum, 
  Bölgesel işbirliği, 
  Ekonomik yönetişim ve
  KOBİ performans göstergesi38  

Buna ek olarak IPA II kapsamında sivil toplumun, ilk alt başlık olan “AB üyeliğine hazırlık reformları” 
önceliklerinden demokrasi ve yönetişim dâhilinde bir alt sektör olarak sunulması önemli bir mihenk 
taşıdır. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, IPA kapsamında oluşturulan sivil topluma yönelik programların 
genel koordinasyonundan sorumludur ve sivil toplum alanındaki projeler 4 ana hedefe yönelik olarak 

geliştirmektedir:
1. Kamu-sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, 
2. STK'lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi,
3.STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi ve 
4.Sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi

IPA’da Vurgulanan Sivil Toplum Önceliği ve Güçlü Bir Sivil Toplum için Gerekenler
Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) 
2013 yılında yayımladığı belge ile IPA II kapsamında sivil toplumun güçlendirilmesi ve izlenmesine dair 
öncelikleri ve göstergeleri paylaştı.39  

Belgede Lizbon Antlaşması’nın AB entegrasyonunun insan onuru, özgürlükler, eşitlik, hukukun üstünlüğü 
ve azınlıklar dâhil olmak üzere temel hakların temini prensiplerine dayalı olduğunu belirten 2’nci ve 
49’uncu maddesine referans verildi. 40 

38 Daha detaylı bilgiyi ilgili sayfadan edinmek için:
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/policy-highlights/civil-society_en
39 DG Enlargement Guidelines for EU support to civil society in enlargement countries, 2014-2020,
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/civil_society/doc_guidelines_cs_support.pdf
40 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
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Bu prensiplerde sivil toplumun kritik rol oynadığını vurgulayan belge, katılımcı demokrasinin gerekliliğinin 
altını çizdi.

AB Başkanlığı tarafından yayımlanan “Katılım Öncesı ̇Malı ̇Yardım Kapsamında Sıv̇ıl̇ Toplum (2014-2010 
Dönemi)” isimli belge, IPA II döneminde sivil toplumun bir alt sektör olması ile birlikte STK’lara yönelik 

belirlenen hedefleri özetler. Belgeyi okumak için:

http://siviltoplumsektoru.org/wp-content/uploads/2018/12/8_sivil.toplum.alt_.sektoru.strateji_tr.pdf

DG NEAR, genişleme 
politikasının sivil toplum 

ayağında önceliğin katılımcı 
demokrasiyi güçlendirmek 

ve desteklemek
olduğunu belirtiyor.

Bu bağlamda güçlü 
bir sivil toplum, 
demokrasi ve iyi 
yönetişim aracı 

olarak görülüyor.

Bu önceliğin 
gerçekleşmesi için 

teşvik edici ortam ve 
sivil toplum kapasitesi 

konularına dikkat 
çekiliyor.

Ek olarak Avrupa Komisyonu genişleme politikası kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerdeki sivil 
toplumun kapasite artırımını ve gelişimini izlemek adına göstergeler geliştirildi. Sivil toplumu izlemek 
için belirlenen bu göstergeler, üç ana başlık altında toplanıyor. “Genişleme ülkelerinde AB’nin sivil 
topluma desteği rehberi” isimli gösterge belgesine
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/civil_society/doc_guidelines_cs_support.pdf  
adresinden ulaşılabilir. 

Yasal, hukuki ve 
idari olarak 

ifade ve 
toplanma 

özgürlüğüne 
imkân sağlayan 

bir ortamın 
varlığı

Güçlü bir sivil toplum için gereken şartlar nasıl tanımlanıyor?

Sivil toplumun 
temsiliyet, hesap 

verebilirlik ve 
savunuculuk 
kapasitesini 

geliştirdiği bir 
süreç

Sivil toplumun 
faaliyetlerini 

gerçekleştirirken 
önünde engel 

oluşturmayacak 
bir finansal 

ortam ile sağlam 
bir kamu- sivil 

toplum iş 
birliğinin varlığı

Ayrıca karar alım 
süreçlerindeki 

etkilerini 
artırabilmek için 

izleme, 
değerlendirme, 

analiz ve iş birliği 
oluşturma 

konularında 
yetenekli olunması
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Bu göstergeler aynı zamanda Komisyonun hazırladığı ülke raporunda sivil toplumu inceleyebilmek için 
belirlenen ana başlıkları içerir. 

Güçlü bir sivil toplumun değerlendirildiği üç ana başlık sırasıyla şu şekildedir:

 Sivil toplumun katılımına izin veren uygun yasal ortam

 Sivil toplum ve kamu arasındaki değişen ve ilerleyen ilişki

 STK’ların kapasitesinin gelişmesi

Gösterge / İndikatör Nedir, Neden Önemlidir?

Gösterge /indikatör belirli bir konudaki mevcut seviyeyi gösteren değerdir. Göstergeler, 
yapılan çalışmaların başarısını değerlendirmek için büyük önem taşır. Bu nedenle proje 

başvuruları ve değerlendirmelerinde de önemli verilen göstergelerin doğru belirlenmesi, 
izleme yapılmasını kolaylaştırır.

Benzer şekilde 10 Ağustos 2018 tarihinde kabul edilen 2014-2020 dönemine ait Türkiye için Endikatif 
Strateji Belgesi de sivil topluma dair öncelikleri, 3 amaç çerçevesinde ifade etti: 

  Söz konusu 3 amacın gerçekleşmesi için 4 temel eylemin yerine getirilmesi gerektiği belirtildi, 
  bunlara “Sivil Toplum Sektörü Aksiyonu alt eylemleri” ismi verildi.41 

1. Demokratik politika ve karar verme süreçlerine daha etkin katılımı sağlanarak  
 sivil toplumun gelişiminin desteklenmesi
2. Temel haklar ve diyalog kültürünün teşvik edilmesi
3. Türkiye ve Avrupa’daki sivil toplumlar arasında sivil toplum diyaloğu ve kültürler 
 arası paylaşımın artırılması

41 IPA II dönemindeki sivil toplum öncelikleri ve Sivil Toplum Sektörü Aksiyonu hakkında daha fazla detay için AB Başkanlığı’nın hazırlayıp 
yayımladığı “Katılım Öncesi Mali Yardım Kapsamında Sivil Toplum (2014-2010 Dönemi)” isimli belgeyi inceleyebilirsiniz.
http://siviltoplumsektoru.org/wp-content/uploads/2018/12/8_sivil.toplum.alt_.sektoru.strateji_tr.pdf 



42 AB Genişleme Politikasına İlişkin 2020 Bilgilendirmesi, 
https://www.ab.gov.tr/siteimages/trkiye_raporustrateji_belgesi_2020/enlargement_policy_nihai.pdf ,
Önceki yıllarda yayımlanan Genişleme Strateji Belgeleri’ne ulaşmak için: 
https://www.ab.gov.tr/genisleme-strateji-belgeleri_49348.html 
43 https://www.ab.gov.tr/46224.html , https://www.ikv.org.tr/images/files/TurkeyReport2020_IKV.pdf

Türkiye Raporu’nda Sivil Topluma İlişkin Değerlendirmeler  

Adaylık sürecinin Avrupa Komisyonu tarafından izlendiği ve değerlendirildiği raporlar, İzleme Raporları 
yeni adıyla Ülke Raporları, her yıl düzenli olarak yayımlanır ve aday veya potansiyel aday ülkedeki 
gelişmeleri aktarır. Şimdiye kadar Türkiye için 22 kez hazırlanan bu rapor, katılım müzakerelerindeki 
mevcut durumu yansıtan temel belgedir. Her sene 6 Batı Balkan ülkesi ve Türkiye için hazırlanan Ülke 
Raporları’nın açıklandığı gün Avrupa Komisyonu Genişleme Stratejisi’ni de açıklar. 
6 Ekim  2020 tarihinde yayımlanan Strateji ile hukukun üstünlüğü, ekonomik yönetişim, demokratik 
kurumların güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığı, temel haklar ve komşularla iyi ilişkiler konularına 
verilen öncelik vurgulandı. 

AB Genişleme Politikasına İlişkin 2020 Bilgilendirmesi’nin Türkiye ile ilgili bölümünü AB Başkanlığı’nın 
gayri resmi tercümesi üzerinden okuyabilirsiniz.42

  Türkiye’deki sivil topluma dair gelişmeleri ve kamu ile ilişkilerini değerlendiren Türkiye Raporu, 
Türkiye’deki sivil toplumun uzun yıllar boyunca katılım müzakereleri çerçevesinde sürekli olarak gelişen 
ve kritik demokratik süreçlerin önemli bir aktörü olduğunu vurguladı. 

 Kendi çalışma alanınıza dair yorumları öğrenebilmek için Rapor içerisinde anahtar kelimeyi 
 aratabilirsiniz. Örneğin “çocuk hakları” taraması yaparak ilerleme veya gerileme olup olmadığına 
 dair bilgi edinebilir, yaptığınız çalışmalar ve proje başvurularında Avrupa Komisyonu Türkiye 
 Raporu’ndaki görüşlere gönderme yapabilirsiniz.

 Aynı şekilde çalışma alanınızla kesişen konulardaki gelişmeleri de inceleyebilir, eleştiri veya önerileri 
 görebilirsiniz.

 Türkiye Raporu’nun Türkçe çevirisi Rapor’un açıklanmasından kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı 
 AB Başkanlığı ve İKV tarafından yayımlanır. Raporun tamamı ve özetine kolayca ulaşmak mümkündür.43

SİVİL
TOPLUM
AKSİYONU

Alt Eylem 1
Aktif vatandaşlık için yasal 

ortamın iyileştirilmesi

Alt Eylem 4
Türk ve AB vatandaşları 

arasında sivil toplum 
diyaloğunun güçlendirilmesi

Alt Eylem 2
Kamu - STK işbirliğinin 

güçlendirilmesi

Alt Eylem 3
STK’ların kapasitesinin ve 
STK’lar arasındaki ağların 

güçlendirilmesi
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7) AB DIŞ POLİTİKASINDA SİVİL TOPLUM  
Kalkınma ve Demokrasi Aktörü Sivil Toplum

Avrupa Komisyonunun Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü (DG DEVCO) tarafından da 
takip edilen sektörler arasında konumlanan sivil toplum, demokratik yönetişim ve temel haklar altında 
incelenir. 

2011 yılında kabul edilen “AB Kalkınma Politikasının Etkisini Artırma” isimli tebliğ44  kalkınma 

politikalarını iki temel sütun üzerinde şekillendirdi:
1. Temel haklar, demokrasi ve iyi yönetişim
2. İnsani kalkınma için kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme 

Tebliğ, bu temel sütunların etrafında şekillenen kalkınma politikalarında sivil toplumun ve kamu-sivil 
toplum diyaloğunun etkin rolüne dikkat çekti. 

Bu doğrultuda AB, üye ülkelerin yanı sıra aday, potansiyel aday, gelişmekte olan ve komşu ülkelerdeki 
sivil toplum kuruluşlarına ayrıca önem verdiğini ortaya koyuyor. 

Bu belge, AB’nin sivil toplum ile ilişkisinde yeni bir dönemin başlangıcını ifade ediyor. Tebliğ, sivil toplumu 
kalkınma aktörü olarak tanımlarken; AB Delegasyonlarını sivil toplum örgütleri ile daha stratejik ve 
sistematik iş birliğine gitmeye çağırıyor. Bu doğrultuda 2013 yılında ülke yol haritaları (Ülke Düzeyinde 
Sivil Toplumla İlişkilere Yönelik Yol Haritaları) yayımlandı. 

Yol haritaları, AB’nin üye ülke hükümetleri ve sivil toplum ile olan diyaloğunu güçlendirme  gayesi 
taşıyor. 46

2017 yılında Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi tarafından AB’nin üye ülkeler kapsamında 2030 
yılına kadar sivil toplumun nasıl evrileceğine yönelik bir rapor yayımlandı.47  Üye ülkeler arasındaki sivil 
topluma dair farklılıkları vurgulayan rapor, yine de sivil toplum kuruluşlarının değişim, inovatif girişimler 
ve toplumların kalkınması konularında itici güç olarak konumlandığını vurguladı.

44 Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change (COM 2011) 637,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0637&from=EN 
45 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2012%3A0492%3AFIN%3AEN%3APDF
46 Yol haritaları, Latin Amerika, Karayipler, Afrika, Asya, Pasifik ve Avrupa Komşuluk Bölgesi ülkelerine yönelik 
hazırlandı.
47 Raporu okumak için: “The future evolution of civil society in the European Union by 2030”,
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/the_future_evolution_of_civil_society_in_the_eu_by_2030.pdf

2012 yılında yayımlanan “Demokrasi ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Temelleri: Dış İlişkilerde 
Avrupa’nın Sivil Toplumla İş Birliği”45  isimli tebliğ ile Avrupa Komisyonu, sivil topluma dair 
önceliklerini belirledi:
 1. Partner ülkelerde sivil toplum çalışmaları için uygun bir ortam oluşturulmasının
  teşvik edilmesi
 2. Her seviyede daha güçlü bir yönetişim ve hesap verebilirlik oluşturmak için 
  programlama ve politika süreçlerine anlamlı ve yapılandırılmış katılımın teşvik edilmesi
 3. Yerel STK'ların rollerini bağımsız kalkınma aktörleri olarak daha etkin bir şekilde yerine 
  getirebilmesi için kapasitelerinin artırılması
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Demografik
Değişimler

Ekonomik
Kriz

Dijitalleşme Popülizm Daralan
Sivil Alan

1 2 3 4 5

Bahsedilen gelişmelerin son 5 yılda AB’deki sivil toplumunu doğrudan etkilediği ve önümüzdeki 13 
yılda da (2030’a kadar) etkilemeye devam edeceği öngörüldü. Olumsuz etkileri minimuma indirmek ve 
değişime ayak uydurmak için STK’ların yeni yaklaşımlar üretmesi gerektiği söylendi. Bu anlamda finansal 
olarak kamuya daha az bağlı olmak ve alternatif finansman kaynakları bulmak, sivil toplumun yapması 
gerekenler arasında birinci sırada yer alıyor. 

Öte yandan STK’ların karar alıcılara ve özel sektöre olan etkisini artırma konusundaki çabalarını devam 
ettirmesi gerektiği belirtiliyor; nitekim süregelen değişimler, sivil toplumun etkisini de sarsıyor. 

Aynı zamanda AB genelinde iş gücünün %12,9’unu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının 
kapasitelerinde bölgelere göre farklılıklara dikkat çekildi. Raporda AB’yi ve sivil toplumu doğrudan 
etkileyen 5 değişkenden bahsedildi:

Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Aracı (The Neighbourhood, Development and International 
Cooperation Instrument- NDICI)

Avrupa Birliği kurumları, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin politika alanları başlıklarındaki dağılımında 
Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İş Birliği Aracı’na (NDICI) 79,46 milyar avro ayırdı. IPA fonlarının da 
içinde bulunduğu bu araç bütçesi 2018 yılından bu yana 2021-2027 AB Bütçesi paralelinde tartışılıyor. 48

AB'nin sivil toplum kapasitesini geliştirme konusunda önem verilmesi gereken bir diğer hedefi, 
desteklerin kayıtlı sivil toplum örgütlerinin dışındaki farklı kategorideki sivil oluşumlara doğru 
genişletilmesidir. Örneğin; Türkiye’de yürütülen Sivil Düşün Programı, bu hedefin en somut çıktılarından 
birisidir.

Sivil toplum, Avrupa Birliği’nde iş gücünün yaklaşık %13’ünü oluştururken; 
bu oran Türkiye’de %4’tür. 

48 Sivil toplum ve Avrupa Birliği ilişkisine dair bir okuma önerisi: Youngs R., 2020 “New Directions for EU Civil Society Support: 
Lessons from Turkey, the Western Balkans, and Eastern Europe”, 2020 Carnegie Endowment for International Peace 
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  Güncel karara göre Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İş Birliği Aracı içerisinde coğrafi sütuna 
  60,38 milyar avro, tematik bileşen için 6,3 milyar avro, hızlı müdahale bileşenine ise 3,1 milyar avro 
  ayrılması kararlaştırıldı. 

  Ek olarak acil durumlar için ayrılan ve öncelikleri destekleyecek olan “esneklik tedbiri”ne 9,5 milyar 
  avro ayrıldı.

  Sivil toplum örgütleri, tematik bileşen altında yer alan öncelikli başlıklardan birisi olarak 
  konumlanıyor.
14 Haziran 2018’de Sunulan Teklife Göre Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İş Birliği Aracı’nın Bütçesi 
ve Sivil Topluma Ayrılan Miktar

IPA III Yasal Çerçevesi

Kaynak: “EU Budget for the Future,” European Commission, June 14, 2018,
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-development-cooperation_en.pdf   

Coğrafi Sütun - 68 milyar avro
32 Sahra Altı Afrika

22 Avrupa Komşuluk Bölgesi
10 Asya ve Pasifik

4 Amerika ve Karayipler

Esneklik Tedbiri - 10,2 milyar avro
Hızlı Müdahale Bileşeni 4 milyar avro
Tematik Bileşen 7 milyar avro
3 Küresel Isınmalar
1 İstikrar ve Barış
1,5 Sivil Toplum Örgütleri
1,5 İnsan Hakları ve
Demokrasi

 2018 yılında sivil toplum örgütleri için tematik bileşen altındaki “insan hakları ve 
demokrasi” başlığına eş değer olarak 1,5 milyar avronun tahsis edileceği belirtilmişti. Ancak 
2020’ye gelindiğinde NDICI için sunulan ilk tekliften (89,2 milyar avro) yaklaşık 10 milyar avro 
kesilmesine karar verildi. 
 Bu doğrultuda sivil topluma ayrılan kaynağın da 1,5 milyar avrodan daha az olacağı 
düşünülüyor. Bu miktar, IPA III çerçevesinde sivil topluma örgütlerine ayrılacak kaynağı da 
etkileyeceği için önemli taşıyor. 

Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası 
İş Birliği Aracı Tüzüğü (NDICI)

IPA III Tüzüğü

IPA III Uygulama Kuralları

IPA III Program Çerçevesi
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8) SONUÇ YERİNE: SİVİL TOPLUMUN KARAR MEKANİZMALARINA 
KATILIMI VE TARAFLARA YÖNELİK POLİTİKA ÖNERİLERİ   
Bu rehberin hazırlandığı ve sunulduğu dönem, Avrupa Birliği’nin birçok alanda karar vermeye çalıştığı ve 
dönüşüm fikirleri ortaya attığı zaman aralığını kapsıyor. Bu yönüyle geçmişten günümüze dair bilinmesi 
önemli olan noktaları aktarmaya özen gösteren bu çalışma aynı zamanda geleceği şekillendirme fikirleri 
hakkında sivil toplumu bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi hedefliyor. 

 Avrupa Birliği’nin bir sonraki yedi yıllık bütçesi (2021-2027) hakkındaki tartışmalar
 COVID-19 pandemisinin yarattığı çok yönlü tahribatlar ile mücadele edebilme önceliği
 1 Aralık 2019 tarihinde göreve gelen yeni Avrupa Komisyonunun Yeşil Düzen önceliği
 Avrupa Komisyonunun dijitalleşmeye verdiği önem ve “Dijital 10 Yıl” hedefi
 Bütçe kullanımında hukukun üstünlüğüne saygı kriterinin getirilmek istenmesi
 2021-2027 bütçesi altında IPA III önceliklerine dair tartışmalar ve ülkelerin beklentileri
 Avrupa Birliği’nin fonlarında sivil topluma ayıracağı miktar tartışmaları
 Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması ve yeni dönem ikili ilişkiler

Üstte belirtilen 8 madde temelinde çok önemli ve kritik konularda karar almaya ve yeni üretim-tüketim 
modelleri benimsemeye çalışan AB aynı zamanda üçüncü ülke fonlarındaki verimliliği artırma gayesi 
güdüyor. Bu bağlamda IPA’nın üçüncü dönemindeki değişimler, AB’nin tüm öncelik dönüşüm ve 
yeniliklerini içinde barındıracak bir yapıya sahip olacak.

AB fonları, Birliği en somut şekilde bireylere tanıtan ve savunduğu öncelik ile değerleri benimsetmeye 
yarayan araçlardan birisi olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle aday ülkelere aktarılan mali yardımlar, 
faydalanıcı kurum ve kişilerin hem AB’nin politikaları ve prosedürlerine hakim olmasına hem de Avrupalı 
paydaşlar ile iletişimini artırmasına katkı sunuyor. 

Sivil toplum örgütleri, Türkiye’nin AB ile yürüttüğü katılım müzakereleri sürecinde hem süreçten olumlu 
etkilenmiş hem de süreci olumlu etkilemiş önemli bir paydaş olarak konumlanıyor. IPA II dönemiyle 
birlikte “demokrasi ve yönetişim” önceliği altında bir alt sektör olarak tanımlanan sivil topluma dair 
birincil stratejiyi “politikalara ve fonların kullanımına karar verme aşamasında daha aktif rol alan bir sivil 
toplum sektörü meydana getirmek” oluşturuyor. 

IPA III Dönemine Dair Öneriler 

Üçüncü IPA dönemine ilişkin olarak sivil toplum örgütlerinin yapması gerekenlerin başında AB’deki 
güncel tartışmaları ve öncelikleri yakından takip etmek geliyor. Nitekim tüm çalışma alanlarında yeşil 
politikalarla kesişim noktalarına öncelik verilmesi ve çalışma yöntemlerinin gelenekselden dijitale 
evrilmesi, sivil toplum ve kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de gelecek yıllarda odaklanacağı 
iki temel konuyu oluşturuyor. Bu doğrultuda rehber içeriğinde hakkında bilgi verilen kurumların ve 
çalışmalarının düzenli olarak gözden geçirilmesi, günceli yakalayabilmek ve gelişmelerden haberdar 
olabilmek adına verimli olacaktır. 

İkinci olarak IPA III dönemi ile birlikte getirilmek istenen kriterlerden bahsetmek gerekir. Nitekim 
yeni döneme dair bilgilendirmeler, iyi geliştirilmiş ve AB’nin Türkiye’ye yönelik öncelikleri ekseninde 
şekillendirilen projelerin değerlendirme aşamasında avantajlı olacağına işaret ediyor. Aynı zamanda 
fonların dağıtımı ve projelerin uygulanmasındaki gecikmelerin önüne geçilmek istendiği için, sivil 
toplum örgütlerine proje başvurularında uygulamaya dair tüm detayları projenin erken aşamalarında 
şekillendirmesini önerebiliriz. 
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Diğer bir önemli gelişme olarak ortak havuza alınan üçüncü dönem IPA bütçesi, Türkiye ve Batı Balkan 
ülkelerine ayrı bir bütçe ayrılmayacağı anlamına geliyor. AB’nin Batı Balkanlara yönelik ayrı bir strateji 
geliştirdiğini ve o bölgeyi önceliklendirdiğini belirtmek gerekiyor. Bu anlamda Batı Balkan ülkelerindeki 
paydaşlar ile geliştirilecek ortaklıkların IPA III döneminde önem taşıyacağının altını çizebiliriz. Aynı zamanda 
yeni getirilecek olan bir kriterle ülkelerin fon miktarı, projeleri yürütme ve özellikle hukukun üstünlüğü, 
temel haklar ve demokrasi başlığındaki başarılı gelişmeler kaydedebilmesine bağlı olarak değişecek. 

AB İzleme Ağı’nın AB Okuryazarlığı Eksenindeki Çıktıları

AB İzleme Ağı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen görüşmeler, gelecek dönemde 
bazı değişimler olması gerektiğine dikkat çekiyor. Dönüşümlere uyum sağlama konusunda paydaşlar 
arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, kamu-STK buluşmalarının sayısının artırılması ve bu buluşmaların 
karar alma aşamalarında gerçekleştirilmesi, ileriki dönemlerde daha fazla önem arz edecek. Proje 
kapsamında elde edilen geri dönüşler, farklı içerik ve tematik başlık altında düzenlenecek görüşmelerin 
düzenli bir takvim çerçevesinde gerçekleşmesi ve davet duyurularının daha sık ve farklı mecralar 
üzerinden yaygınlaştırılmasının sivil toplum örgütlerinin sürece daha fazla katılmasını sağlayabileceğini 
ortaya koydu. Ek olarak geri bildirimlerin sivil toplum temsilcilerine iletilmesi ve fikir alışverişlerinin 
toplantıların ötesine geçerek devam ettirilmesi, kamu-STK diyaloğuna olumlu katkı sunacak bir diğer 
unsur olarak konumlanıyor. 

Sivil toplum temsilcilerinin AB İzleme Ağı etkinlikleri kapsamındaki geri dönüşleri aynı zamanda AB’nin 
politika alanlarına dair merak duyulduğunu gösteriyor. Bu çerçevede AB okuryazarlığı eğitimleri 
sırasında yöneltilen sorular ve bilgi almak istenen alanlara dair verilen anket cevaplarında birkaç başlık 
ön plana çıkıyor:

 Sivil toplum için iyi örnekler
 AB kurumları ve  işleyişi hakkında temel bilgiler
 STK’lar için iletişim kurulabilecek veya takip edilecek AB kurumları ve irtibat kişileri
 Terminoloji hakkında temel bilgiler
 AB politikalarındaki ve önceliklerindeki dönüşümler hakkında kapsayıcı bilgilendirmeler

Bu kapsamda güncel gelişmeler hakkındaki detayları ve kendilerini nasıl ilgilendirdiğini öğrenmek isteyen 
STK’lara yönelik bilgilendirme toplantıları veya konu bazlı eğitimler düzenlenmesi etkili bir yöntem 
olabilir. Zira proje başvuruları ve proje yazımının yanı sıra sivil toplum temsilcileri, çalışma alanlarını 
doğrudan ilgilendiren veya çalışma alanlarıyla kesişen gelişmeler hakkında kısa ve yönlendirici bilgiler 
almayı talep ediyor.

IPA kapsamındaki prosedür ve başarı kriterlerinin projelerin etkisini ve sürdürülebilirliğini doğru 
değerlendirmediği görüşünü savunan sivil toplum temsilcileri, yeni dönem IPA’ya dair geliştirilmesi 
gerekenlerin başında bu konunun geldiğini vurguluyor.

Avrupa Komisyonu tarafından öncelikler ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda doğru 
değerlendirmeler yapılıyor ve sivil toplum özelinde de başarılar elde ediliyor. Fakat uygulamada ortaya 
çıkan aksaklıklar ve hedeflere ulaşılmada sınırlı kalınmasının arkasındaki sebeplerin gözden geçirilerek; 
başarı kriterlerinde etki odaklı bir yaklaşım benimsenmesi tavsiye ediliyor.
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Son olarak AB fonlarından faydalanmayı isteyen; fakat bu konuda sürece dair bilgi sahibi olmayan yerel 
STK’lar için IPA, çalışma alanlarındaki etkiyi artıracak önemli bir kaynak olarak görülüyor. Başvuruların 
İngilizce olması, önemli bir dil bariyeri oluştururken; sürece dair detayların çokluğu, yerel STK’ların bu 
konuda çekingen davranmasına neden olabiliyor. Bu kapsamda kendilerine benzer hikayeleri olan ve IPA 
projesi yürüten STK’lar ile bir araya gelmek ve fikir alışverişinde bulunmak yerel kurumların cesaretini ve 
başvuru hevesini artırıyor. Dolayısıyla başarı örnekleri ve yol gösteren tüyoların paylaşıldığı toplantılar, 
hem sivil toplum diyaloğunu güçlendiren hem de sivil toplumu bu süreçte yer almaya teşvik eden bir 
dinamo etkisi yaratma potansiyeli taşıyor. 
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Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye Avrupa Vakfı sorumluluğu altındadır ve 
Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. 


