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SUNU
Yaklak dokuz yl önce, ülkemizin AB ile katlm müzakerelerine balamasna ilikin kararn alnmasna çok ksa bir süre
kala yaymlanan “Avrupa Birlii ve Türkiye-AB likilerinde
Doru Bilinen Yanllar” isimli çalmay, AB Komisyonu’nun
mali destei ile Türkiye genelinde 24 ilde gerçekletirdiimiz
“Katlm Öncesi Süreçte Türkiye-AB Seminerleri” adl interaktif projemiz srasnda karlatmz sorulardan yola çkarak hazrlamtk.Bugün ise Türkiye-AB ilikilerinin en önemli
dönüm noktalarndan biri olan katlm müzakereleri, halen
devam ediyor. Müzakere sürecinin gerei olarak ekonomik,
siyasi ve sosyal hayat ilgilendiren pek çok alanda yaplan reformlar toplumun tüm kesimlerini etkiliyor. Dolaysyla AB ve
Türkiye-AB ilikileri, gündemde ve vatandalarmzn hayatnda çok daha fazla yer igal ediyor.
Elinizdeki çalmann ilk basksndan bu yana geçen dokuz
yl içerisinde, Türkiye-AB ilikilerinde 13 balkta müzakereler açld, AB ve Türkiye-AB ilikileriyle ilgili çok sayda yayn,
toplant, bilgilendirme çalmas yapld, pek çok kurumda
kendi konusuyla ilgili AB müktesebatn yakndan takip eden
uzmanlar yetiti. Ancak ikili ilikilerde kaydedilen ilerlemeye
ramen, eskiden beri dile getirilen kayglar ve ön yarglar halen varln sürdürüyor. Bu gerçekten yola çkarak, ktisadi
Kalknma Vakf olarak “Avrupa Birlii ve Türkiye-AB likileri
Hakknda Doru Bilinen Yanllar” isimli çalmamz, içeriini güncelleyerek ve gündemdeki tartma konularn ekleyerek yeniden bilginize sunuyoruz.
Basit bir dil ve kolay okunur bir formatta hazrlamaya özen
gösterdiimiz bu yaynn her aamasnda bize destek olan
AB Bilgi Merkezi A’na, Bahçeehir Üniversitesi AB Bilgi
Merkezleri’nden Aslhan Karahanl’ya ve yaynn ilk basksn
hazrlayan Dr. Zeynep Oya Usal Kanzler’e bir kez daha teekkür ediyoruz.
“Avrupa Birlii ve Türkiye-AB likileri Hakknda Doru Bilinen Yanllar” isimli çalmann lk basksnda da ifade ettiimiz gibi, bu yaynn, bilgi eksiklii ve ön yarglarla ekillenen,
sklkla tekrarland için de yaygnlaan “yanl” alglamalarn
“doru”lara dönümesine katkda bulunacan umuyoruz.
ktisadi Kalknma Vakf
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Yanl 1 Ne yaparsak yapalm, AB bizi almaz.
Doru 1 Türkiye, üyelik için gerekli koullar karladnda, AB Üye Devletleri arasnda yerini
alacaktr.
Türkiye ile AB arasndaki ilikinin hukuki temeli, 1963 ylnda imzalanan ve nihai hedefi tam üyelik olan Ankara
Anlamas’na dayanmaktadr. Bu anlama ile balayan
süreç, tam üyelik perspektifimizi AB hukukunun bir parças haline getirmitir. 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde,
15 AB üye ülkesinin ortak siyasi iradesi ile Türkiye’nin
adayl teyit edilmi ve dier aday ülkelerle tam bir eitlik
temelinde ve herhangi bir ön koula bal olmakszn deerlendirilecei belirtilmitir. Türkiye’nin Kopenhag siyasi
kriterlerini yeterli düzeyde karladna ilikin Komisyon
tavsiyesi üzerine, 2004 yl Aralk ayndaki AB Zirvesi’nde,
katlm müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde balatlmas kararlatrlmtr. Müzakereler baladktan sonra
tam üyeliin gerçeklemesi ise, Türkiye ile AB arasndaki
katlm müzakerelerinin ana hatlarn ortaya koyan Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de belirtildii gibi, Türkiye’nin
AB müktesebatna uyum konusundaki çabalaryla doru
orantldr.
Türkiye dâhil müzakere sürecindeki dier ülkelerin AB
üyesi olabilmesi için hangi koullar yerine getirmesi
gerektii, açk ve net biçimde ortaya koyulmutur. Söz
konusu aday ülkenin tam üye olabilmesi için, AB müktesebat ad altnda düzenlenen tüm AB standart ve kurallarna uyum salamas, AB kurumlarnn ve Üye Devletlerin
onaynn alnmas ve söz konusu aday ülkenin vatandalarnn (ulusal parlamentoda ya da referandum yoluyla)
onaynn alnmas gerekmektedir.
Buna karn, Türkiye’de “ne yaparsak yapalm AB bizi almaz” ön yargs oldukça yaygndr. Bu ön yargnn olumasnn temel sebepleri arasnda, Türkiye-AB ilikilerinin
uzun geçmii; bu süre zarfnda Merkez ve Dou Avrupa
ülkeleri ile katlm müzakerelerine birlikte baladmz
Hrvatistan üye olurken, Türkiye’nin aday ülke olarak kalmaya devam etmesi; AB müzakere sürecinin asimetrik
yaps ve dier aday ülkelerin tecrübelerinin kamuoyu
tarafndan yeterince bilinmemesi nedeniyle, AB mükte-
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sebatna uyum konusunda atlmas gereken baz admlarn sadece Türkiye’den talep edildiinin düünülmesi yer
almaktadr. Ayrca AB ülkelerinde Türkiye’nin üyeliine,
din ve kültür farkll, nüfus younluu, corafi konum,
ekonomik sorunlar gibi nedenlerle kar çkan çevrelerin
açklamalar da, kamuoyundaki ön yargnn olumasnda
son derece etkilidir.
Kukusuz, AB ülkelerinde tüm kesimlerin Türkiye’nin
üyelii ile ilgili olarak ayn görüte olmasn beklemek
mümkün deildir. Türkiye’nin katlmn destekleyenlerin
yan sra kar çkanlarn da olmas doaldr. Ancak AB,
bir ilkeler ve kurallar sistemidir. Türkiye ile AB arasndaki
ilikiler hukuki bir temele dayanmaktadr. Üye Devletler,
Türkiye’nin üyelii yönündeki siyasi iradelerini çok net
bir biçimde ortaya koymutur. Türkiye gerekli koullar
yerine getirdii halde AB’nin Türkiye’nin üyeliine “hayr”
demesi, Birliin kendisiyle çelimesine ve dünya kamuoyundaki itibarnn tümüyle sarslmasna neden olacaktr. Bu nedenle Türkiye AB müktesebatna uyum çalmalarna kararllkla devam ederken, AB kamuoyuna da
Türkiye’nin üyeliinin önemi ve olumlu getirilerini doru
bir iletiim stratejisiyle aktarmas halinde, AB üyelik hedefine hzla ulaacak ve kamuoyundaki bu tür ön yarglarn
güçlenmesinin önüne geçecektir.

Yanl 2 AB bir Hristiyan Kulübü’dür.
Doru 2 AB, tek bir din ve kültüre dayanmayan, aksine zengin bir çeitlilii bünyesinde barndran sosyokültürel bir mozaiktir.
AB’nin genileme süreci ve ortak bir Avrupa kimlii tanmlama çabalar, Birliin harcn oluturan ortak deerlerin tartlmasn gündeme getirmitir. Bu kapsamda
ortaya çkan “AB bir Hristiyan Kulübü’dür” yönündeki
söylemlere sadece ülkemizde deil, AB’de de skça rastlanmaktadr.
Bu anlayn kökeninde, “Avrupal” olmay geçmi tecrübelere indirgeyen bir Avrupa kimlii ve Avrupa kültürü
anlay vardr. Avrupa’da baz çevrelerde dile getirilen bu
söylem, AB’nin Hristiyan köklerine vurgu yaparak, ortak
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dini mirasn “Avrupa kimliinin” en belirleyici unsurlarndan biri olduu iddiasna dayanmaktadr. Türkiye-AB
ilikilerinde sorun olarak görülen Avrupa kimlii tartmalarnda, AB’nin Hristiyan köklerine vurgu yapan ve
bu çerçevede bir gelecek tasavvur eden düünceye
göre, Müslüman kimlii nedeniyle “Avrupal” olarak deerlendirilmeyen Türkiye’nin AB üyelii söz konusu olamayacak; Türkiye’nin tam üye olmas gibi bir olaslk ise
AB’nin sonunu getirecektir. Benzer ekilde, Türkiye’de
de “AB’nin bir Hristiyan Kulübü” olmasnn ülkemizin
AB’ye alnmamasnn asl nedeni olduu iddia edilmektedir. Bu yaklama göre, Türkiye’de nüfusun çounluunun Müslüman olmas, bir kültürel uyumsuzlua neden
olmaktadr ve AB, bu sebeple Türkiye’yi istememektedir.
Ayrca AB üyelii, Türkiye’nin öz kimlii ve kültüründen
uzaklamasna neden olaca için kaçnlmas gereken
bir durumdur.
Avrupa’da, AB’nin Hristiyan dini temelinde ekillenerek,
Hristiyan bir kulübe dönümesi gerektii inancn tayan
bir düüncenin varlna ramen, belirleyici olan hususlar,
AB’nin dayand temel ilkeler, AB’nin amaç ve nitelikleri,
yani Avrupa’daki “genel” yaklamdr. 1950’li yllarda ortaya çkan bütünleme düüncesinin temelinde, iki dünya
savanda yaanan ac tecrübelerin üstesinden gelerek,
çoulcu yapda bir siyasi birlik oluturmak yatmaktadr.
Bütünleme projesi ile yaratlmak istenen bu birliin harcn oluturan deerler, demokrasi, insan haklar, hukukun
üstünlüü gibi evrensel normlar olarak tanmlanmtr.
Ayrca, bünyesinde pek çok farkl dine, mezhebe ve inanca
mensup bireyleri barndran AB, dier tüm dinlere açk olan
bir deerler sistemidir. Dolaysyla, AB’yi “Hristiyan bir kulüp” olarak deerlendirerek, tek bir dinin hâkimiyetine indirgemek, Birliin üzerine ina edildii evrensel deerler
ve temel ilkelerini oluturan çoulculuk ve hogörü anlay ile çelimektedir. Bunun yannda, “Hristiyan kulübü”
olma iddiasn AB’nin resmi olarak reddettii ve Kurucu
Antlamalarda, Lizbon Antlamas’nn hiçbir maddesinde
“Hristiyan” ifadesine yer verilmedii görülmektedir. AB
Antlamas, Birliin “Avrupa’nn kültürel, dini ve insani mirasndan ilham aldn” söylemekle birlikte, “demokrasi,
eitlik ve hukukun üstünlüü” gibi “evrensel” deerlere
sayg gösteren her “Avrupal ülke”nin AB’ye üye olarak
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katlabileceini söyleyerek, AB’nin çok kültürlülüe ve çok
dinlilie sayg ve hogörüsünü kantlamaktadr.
Son olarak, bugün tüm Avrupa’da yaklak 45 milyon Müslüman kökenli insann yaamas ve önümüzdeki yllarda
yalnzca Avrupa’nn dousunda deil, Bat Avrupa’da da
bu nüfusun büyük ölçüde art gösterecei tahminleri,
AB’nin içinde bulunduu çokkültürlü ve çokdinli yapy
açkça ortaya koymaktadr.

Yanl 3 AB üyelii, Türkiye’nin bölünmesine sebep
olacak.
Doru 3 Türkiye’nin AB’ye tam üye olmas bölünmesine deil, aksine, siyasi ve ekonomik istikrarn artrarak, toplumsal uzla kültürünün
güçlenmesine neden olacaktr.
AB üyeliinin bölünmeyi de beraberinde getirecei endiesi, çounlukla bireysel hak ve özgürlükleri genileten
Kopenhag siyasi kriterlerine uyum sürecinde dile getirilmektedir. Oysa AB’nin temel deerler olarak benimsedii
bu evrensel ilkelere uyum salamak, tüm aday ülkelerde
olduu gibi, Türkiye’de de demokrasinin güçlendirilmesine önemli katk salayacaktr.
Vatandalarn temel hak ve hürriyetlerinin güvence altna
alnd; bireylerin kendilerini özgürce ifade edebildii; dil,
din, rk, kültür farkllklar nedeniyle ayrmcla maruz kalnmad; demokratik ve effaf bir hukuk devleti anlaynn var olduu bir ülkenin ulusal bütünlüünün bozulmas
ve bölünmesi endiesi, son derece yersizdir.
Bugüne dek AB üyesi olup da bölünen hiçbir ülke yoktur.
Aksine, AB’nin dayand bu temel evrensel ilkeleri reddederek demokrasiyi, insan haklarn ve hukuk devletini
yok sayan, otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerin bölünme
tehdidi ile kar karya kald bilinmektedir. Bu açdan,
AB’nin savunduu bu evrensel ilkeler, kesinlikle bir bölünme tehdidi olarak alglanmamaldr.
AB sürecindeki Türkiye’de önemli birçok siyasi, ekonomik
ve sosyokültürel deiim yaanmaktadr. Bu deiimler
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ele alndnda, AB üyeliinin Türkiye’nin bölünmesine sebep olmaktan ziyade, ülkeye birçok katk salayaca bir
gerçektir. Örnein, siyasi açdan deerlendirildiinde AB
üyelik hedefi Türkiye’nin çada bir toplum olarak yaplanmasna; çada siyasal deerlere, bireysel hak ve özgürlüklere sahip olunmasna; bununla birlikte ülke içinde
güvenliin ve istikrarn salanmasna; Avrupa ktasnda
önemli bir aktör haline gelinmesine; özellikle Orta Dou,
Kafkaslar, Orta Asya, Karadeniz ve Dou Akdeniz bölgelerinde önemli bir bölgesel güç olunmasna önemli katk
salamaktadr.
Öte yandan, ekonomik kazanmlar çerçevesinde AB üyelii; çada ekonomik yaplanmann yan sra güvenli ve
geni bir pazara sahip olunmasna; ekonomik gelimilik,
zenginlik ve istikrara; bununla birlikte bölgesel enerji kaynaklar üzerindeki etkinliinin artmasna ve Orta Dou,
Kafkaslar, Orta Asya, Karadeniz ve Dou Akdeniz bölgelerinde ekonomik etkinliin gelitirilmesine katk salayacaktr. Yine, AB üyeliinin gerei olan ekonomik kriterlere
uyum, Türkiye’nin temel sorunlarndan birini oluturan
ekonomik ve sosyal dengesizliin almasna da büyük
katk salayacaktr.
Türkiye, tüm gelimekte olan ülkeler gibi sürdürülebilir
büyümeyi salama, yatrmlarna kaynak üretme ve istihdam yaratma sknts çekmekte, yabanc yatrmlara
ihtiyaç duymaktadr. AB üyesi bir Türkiye’nin, uluslararas piyasalarda daha güvenli ve istikrarl bir ülke olarak
alglanaca ise üphesizdir. Ayrca, Türkiye’nin bölgesel
politika kapsamnda yararlanaca yapsal fonlar da bölgeler aras farklln azaltlmasna ve refah düzeyinin yükselmesine neden olacaktr.
Son olarak, sosyokültürel kazanmlar kapsamnda ise
AB üyelii; çada kültürel deerlerle etkileime girerek
Türk kültürünün gelimesine ve bölge ülkelerine öncülük
etmesine; rkçlk ve ar dini akmlarla mücadele etmesine; kültürleraras çatmann engellenmesine ve kültürleraras uzlamann salanmasna yardmc olacaktr. Bu
balamda Türkiye, AB üyelik hedefi ile daha demokratik,
insan haklarna saygl, hukukun üstünlüü ve sosyal adalet prensiplerine dayanan, sürdürülebilir büyümeyi yaka-
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lam, adil gelir dalmna sahip bir refah devleti olacaktr.
Bütün bunlar göz önüne alndnda, AB entegrasyon süreci veya AB üyeliinin Türkiye açsndan bölünme tehdidi
deil, aksine toplumsal uzlama kültürünü güçlendirecek
ve ulusal bütünlüü perçinleyecek bir frsat oluturduu
açktr.
Nitekim Türkiye’nin, AB’ye üye olduu takdirde küresel
güç merkezi olma yönünde bir adm daha ileriye gidecei ve AB’nin etkin bir üyesi olarak küreselleen dünyada
ve rekabetçi bir ortamda düzenin yeniden ekillendirilmesinde büyük rol oynayaca; dolaysyla AB üyelii ile
birlikte Türkiye’de bata güvenlik olmak üzere, demokratik, refah ve zenginlikle sürdürülebilecek yeni bir siyasi
düzenin oluturulmas daha muhtemel bir çkarm olarak
deerlendirilebilir.

Yanl 4 AB üyelii ile örf, âdet, ahlak ve toplumsal
kimliimiz yok olacak.
Doru 4 AB, Üye Devletlerin farkl kültür ve kimliklerinden oluan sosyokültürel bir mozaiktir.
Hiçbir Üye Devletin, AB’ye girdiinde kendi
kültürel deerlerinden ve kimliinden feragat etmesi söz konusu deildir. Aksine,
AB’yi AB yapan, “çeitlilikte birlik” slogan
ile ifade edilen bu renkli mozaiin yaratt
zenginliktir.
Türkiye’de, AB’ye üye olunduunda örf, âdet ve geleneklerin bozulaca ve toplumsal kimliin yok olacana
dair “AB üphecilii” olarak tanmlanabilecek bir ön yarg, siyasi ve kamusal tartmalarda zaman zaman dile
getirilmektedir. Kurulu yllarnda sadece alt üyesi olan
ancak farkl zamanlarda yeni üyelerin katlm ile bugün
28 üyeden oluan bir Birlik halini alan AB, farkl diller konuan, çeitli rk ve kültürlere mensup ülkelerden olumaktadr. Bu farkllklara ve çeitlilie ramen Avrupa
bütünleme sürecinin asl amac, “Avrupa halklar arasnda daha yakn bir birlik” oluturmaktr. Bu anlayn
sonucu olarak, “çeitlilikte birlik” slogann benimseyen
AB, Birlik içindeki kültürel çeitlilik ve farklln korunmasna özel hassasiyet göstermektedir. Demokrasi
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ve insan haklarna sayg, hukukun üstünlüü gibi ortak
deerler ve ekonomik çkarlar etrafnda bir araya gelen
ülkelerin oluturduu Birlik, tüm Üye Devletlerin ve vatandalarn ulusal, kültürel, dinsel ve dilsel çeitliliinin
getirdii zenginlii ve dinamizmi, güce dönütürmeyi
amaçlamaktadr. Tüm Kurucu Antlamalarda, Avrupa
halklarnn kültürleri ve geleneklerinin çeitliliine ve
Üye Devletlerin ulusal kimliklerine sayg gösterilerek,
kültürlerinin gelimesine verilen destek ifade edilmektedir.
Üye ülke vatandalarnn AB’ye duyduklar aidiyet hissi
olarak da tanmlanabilecek olan “Avrupal” kimlii, hem
ortak bir geçmie ve ortak deerlere dayanan kültürel
bir kimlik hem de AB’ye üye olan ve müzakere sürecindeki ülkelerin siyasi ve ekonomik bütünlemesini ifade
eden politik bir kimlik olarak tanmlanabilir. Bu çerçevede, “Avrupallama” olarak adlandrlan AB entegrasyon
süreci ile birlikte Avrupal kimlii, ulusal, bölgesel ve
yerel kimlikleri etkileyerek dönüüme maruz brakmtr. Ancak bu deiim, AB üyesi ülkelerin vatandalarnn kendi örf, âdet ve gelenekleri ile ulusal kimliklerini
korumasn engellememitir. Aksine, AB vatandalar,
ulusal kimlikleri yannda ulusüstü bir kimlik olarak Avrupa kimliini de sahip olduklar toplumsal kimliklerden
biri olarak görmülerdir. Bu ekilde, bir AB vatanda
kendini hem Fransz hem de Avrupal olarak tanmlamtr. Toplumsal kimliklerin AB bütünleme süreci ile
deiimine ramen, Avrupa’da yaplan tüm istatistikler,
Avrupallarn halen kendilerini öncelikle ulusal kimlikleri
ile tanmladklarn, yani önce bir Alman, Fransz ya da
ngiliz olarak hissettiklerini göstermektedir.
Benzer ekilde Türkiye de AB üyelik sürecinden ve Avrupa kimliinden etkilenmi, bu sayede toplumsal kimliini
oluturan geleneksel özellikleri muhafaza ederek modernleme ve Batllamann kazandrd yeni özellikler
ile bir sentez oluturma çabasna girimitir. Esasnda,
oluturulmaya çallan bu sentezin bir asrdan uzun bir
geçmii vardr. Avrupa ülkeleri ile derin tarihi ilikileri bulunan Türkiye, Osmanl Devleti’nin 1836 ylnda ilan ettii
Tanzimat Ferman’ndan bu yana, kendi kültürel deerlerini koruyarak Bat’ya yönelmitir.
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Türkiye’nin AB üyelii, kendi toplumsal kimliinden, geleneklerinden ve deerlerinden feragat etmesi sonucunu
dourmayacaktr. Dahas, AB üyesi olan bir Türkiye, bu
sayede muhafaza ettii kimlii ve deerlerini AB ülkelerine tantma ve dier ülkelerin kültürlerini daha yakndan
tanma imkân bulacak; AB’nin ulusal kültürlerin korunmas ve tevik edilmesine yönelik politikalar ve ulusal
kültürlerin korunmasna dair programlarndan ve mali
desteklerinden yararlanacaktr. Sonuç olarak, Türkiye,
AB ailesinin bir ferdi olmakla, tarihsel ve toplumsal mirasn ve zengin kültürünü daha iyi koruyup tantabilecek,
çok kültürlü bu Avrupa mozaiine farkl bir renk getirerek,
dier AB üyeleriyle arasndaki kültürel diyaloun gelimesine katkda bulunacaktr.

Yanl 5 AB üyelii ile birlikte ulusal egemenlik haklarmz Brüksel’e devredilecek.
Doru 5 AB üyeliiyle birlikte ulusal egemenlik haklar devredilmeyecektir. Burada esas olan,
Üye Devletlerin de dâhil olduu ortak bir
karar alma mekanizmasna belirli konularda
egemenlik aktarmnda bulunulmasdr.
AB adayl sürecinde yanl anlalan konulardan birisi de
tam üyelikle birlikte ulusal egemenlik haklarnn Brüksel’e
devredilecei görüüdür. Hâlbuki AB üyelii, Üye Devletlerin tüm egemenlik haklarndan feragat etmesi sonucunu dourmaz: Üye Devletler, ulusal egemenlik yetkilerinin
bir bölümünü, karar mekanizmasnda kendilerinin de yer
ald AB karar organlarna aktarmak suretiyle, tüm AB
adna egemenlii paylarlar.
Bilindii gibi, AB’ye tam üyelik, uluslararas deil, ulusüstü bir örgüte ve hukuk sistemine katlmak anlamna gelir.
AB’nin bu ulusüstü yaps ise kendi hak ve yetkilerine sahip olmasn gerektirir. te bu nedenle, ortak amaçlarn
gerçekletirilmesi hedefi etrafnda birleen AB Üye Devletleri, bunlara ulamak için baz hak ve yetkilerini Birlie
devretme yolunu seçmitir. Üye Devletlerden devrald
bu egemenlik parçalar ile kendine bir “egemen yetki alan” yaratan AB, bu yetkileri kullanarak tüm Üye Devletleri
dorudan ya da dolayl biçimde balayc hukuk normlar
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koymaktadr. Ancak söz konusu devir ile birlikte Üye Devletler söz haklarn kaybetmez. Nitekim AB Üye Devletleri, Birlie yetkilerini devrettikleri alanlarda nasl bir ortak
politika izleyeceklerine birlikte karar vermektedir. Yani bir
baka ifadeyle bu yetkiler, Üye Devletlerin de dâhil olduu
kolektif bir karar alma mekanizmas tarafndan kullanlmaktadr. Öte yandan, AB’nin, ancak Kurucu Antlamalarla kendisine tannan yetkileri, yine ancak kendisine verilen amaçlarn snrlar dâhilinde kullanabilmekte olduu
da unutulmamaldr. Bunun dndakiler, Üye Devletlerin
ulusal yetkileri kapsamnda bulunmaktadr. Yani, AB Üye
Devletlerinin topyekûn bir egemenlik devrinde bulunmas
ya da tüm egemenlik haklarn ortak kullanma brakmalar, söz konusu deildir.
AB Kurucu Antlamalar uyarnca Üye Devletler tarafndan AB’ye aktarlm olan ve münhasr yetki ad verilen
yetkilere baktmzda, bu yetkilerin snrl alanlar kapsad görülmektedir. Bu alanlar ise iç pazarn ileyebilmesi
için gerekli olan rekabet kurallar, para politikas (avroyu
kullanan ülkeler için), Ortak Ticaret Politikas, Gümrük
Birlii ve Ortak Balkçlk Politikas altnda yer alan biyolojik deniz kaynaklarnn korunmas oluturmaktadr. Bunun dndaki dier politika alanlarnda AB’nin yetkisi, Üye
Devletler ile birlikte paylalan yetki, tamamlayc, destekleyici ve egüdüm salayc eylem ile snrldr.
Türkiye AB’ye tam üye olduunda, yukarda belirtilen
alanlarda AB’ye egemenlik aktarmnda bulunacak ve bu
alanlardaki yetkilerini, AB çatsnda altnda, kendisinin de
içinde bulunduu bir karar alma mekanizmasna devretmi olacaktr. Böylece Türkiye, bu alanlara ilikin ortak
kararlarn alnaca masada yerini alacaktr. Bu nedenle,
Türkiye’nin AB tam üyeliinin egemenlik devri deil ama
egemenlik paylam getireceini ifade etmek daha dorudur. Türkiye’nin AB’ye üye olmas halinde Almanya’dan
sonra ikinci büyük nüfusa sahip Üye Devlet olacandan
yola çkarak, AB kurumlarnda ve karar alma sürecinde
önemli arl olacan da aklda tutmak gerekir.
Görüldüü gibi, AB’ye tam üye olan ülkelerin hangi alanlarda Birlie münhasr yetki verdikleri, hangi alanlarda
yetki paylamna gittikleri hukuken belirlenmitir. Böyle
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bir yap oluturulmasnn ardnda, yalnzca ekonomik deil ayn zamanda siyasi ve hukuki açdan da daha güçlü bir
entegrasyon yaratma arzusu vardr. AB tam üyeliinin ardndan Türkiye, bu ulusüstü topluluun bir parças olarak,
bir yandan belirli alanlarda egemenlik aktarmyla Birliin
ortak hedeflerini destekleyecek, öte yandan bu hedeflere
ilikin politikalarn belirlendii karar alma mekanizmasnda yer almak suretiyle bir üst egemenlii paylaarak dünyada söz sahibi bir gücün karar alclarndan biri haline
gelecektir.
AB Üye Devletlerinin tümü, büyüklüklerine ve güçlerine
baklmakszn, Birlik içinde ayn sistem ve kurallara tabidir. Bugün Birlik üyesi olan ve uluslararas alanda önemli
siyasi ve ekonomik güce sahip Almanya, Fransa, ngiltere
gibi ülkeler egemenlik haklarn AB ile ne kadar paylatlarsa, Türkiye de o kadar paylaacaktr. Herhalde hiç
kimse bu ülkelerin tüm egemenlik yetkilerini AB’ye devrettiklerini ve Brüksel’den idare edildiklerini iddia edemez. Dolaysyla, AB tam üyelii sonrasnda ülkemizin
Brüksel’den idare edilecei iddiasnn da gerçei yanstmad açktr.

Yanl 6 AB, Türkiye’nin içilerine karyor. Hiçbir
aday ülkeden, Türkiye’den istenenler talep
edilmiyor.
Doru 6 AB, tüm aday ülkelerden uyulmasn bekledii baz temel kriterlere sahiptir. Ancak bu
beklentiler, Türkiye’nin içilerine karmak
deil; Avrupa standartlarnn getirisi olarak,
dier üyelerle ortak paydada bulumak için
belirlenmi taleplerdir.
Bir aday ülkenin AB üyesi olabilmesi için temel baz koul
ve kriterleri yerine getiriyor olmas gerekmektedir. Kopenhag Kriterleri olarak bilinen siyasi, sosyal ve ekonomik alan düzenleyen bu kriterler, aslnda AB’yi AB yapan
kurallar zinciridir. Söz konusu kriterlerin yerine getirilmesinin Türkiye’nin içilerine karlmas gibi alglanmas,
en bata AB’nin sistematik yaps ve AB-Türkiye ilikileri hakkndaki eksik ve yanl bilgilerin ürünüdür. Nitekim
bu kriterler, sadece Türkiye’nin üyelik süreci için ortaya
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koyulmu özel kural ve düzenlemeler deildir ve Maastricht Antlamas’n takiben adaylk statüsünü elde etmi
tüm aday ülkeler için de balaycdr. Öte yandan AB ile
yürütülen müzakere sürecinde Türkiye’de yaplan reform
çalmalar, Türk halknn refah düzeyini artrma hedefiyle, Türkiye’nin daha demokratik bir ülke olmas yolunda
atlan admlar olarak düünülmelidir. Kopenhag siyasi
kriterleri olarak ifade edilen insan haklarnn korunmas,
demokrasinin her alanda etkinletirilmesi, hukuki devlet
anlay, din, ifade, basn, cinsiyet ve rk özgürlüü gibi
temel deerlerin toplum içinde içsellemesi, bir ülke için
AB’nin üyelik hedefinden bamsz olarak da benimsenmesi gereken deerler bütünüdür.
Bugün Türkiye’nin bölgesinde iyi ileyen bir piyasa ekonomisi ve güçlü bir demokrasi olarak öne çkmasnda,
hiç kukusuz Kopenhag Kriterleri’ne uyum kapsamnda atlan admlarn, kabul edilen yasal düzenlemelerin,
oluturulan kurum ve yaplarn etkisi büyüktür. AB üyelik
kriterlerini karlayan bir Türkiye, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yükselen standartlar ile sadece bölgesinde
ve uluslararas arenada saygnln ve gücünü artrmakla
kalmayacak, ayn zamanda AB içerisinde de etkin bir Üye
Devlet olacaktr.

Yanl 7 AB üyesi olmamz için sadece balklardaki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek gerekir.
Doru 7 AB üyelii için müzakere balklar altnda
düzenlenen müktesebata uyumun yan sra
gerek AB, gerek Türkiye kamuoyunun desteinin de alnmas gerekmektedir.
Bir ülkenin AB üyelii, 35 balkta yürütülen müzakerelere
bal olduu kadar, hem aday ülkede hem de AB genelindeki kamuoylarnn, söz konusu aday ülkenin AB üyeliine
olan desteine de baldr. Baka bir deyile, teknik müzakerelerde bir aday ülke ne kadar baarl olursa olsun,
kamuoylarnn destei olmadan üyeliin gerçeklemesi
söz konusu deildir. Özellikle Türkiye için bu gereksinim,
ülkemizin daha adaylk statüsündeyken kimi AB üyesi ülkelerin hükümetleri tarafndan verilen “referandum” kararlar ile çok daha önemli bir hal almtr.
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Hâlihazrda 28 üyeli AB’de iki ülke (Fransa ve Avusturya), Türkiye’nin katlm müzakerelerini tamamlad
noktada, ülkenin AB üyeliini referanduma götürme karar almtr. Ancak gerek Fransa, gerekse Avusturya’da
alnan kararlarda “referanduma gidebilirim” denilmi;
“ille de referanduma gideceim” denmemitir. Her iki
ülkede de Türkiye’nin AB üyelii konusunda referandum
yaplp yaplmayacana, bu ülkelerde o dönem görevde
olacak hükümetler karar verecektir.
AB üye ülkelerinde Türkiye’nin üyelii ile ilgili referandum yaplmasndan bamsz olarak, Avrupa kamuoylarnn Türkiye’nin AB üyeliine olan desteinin
kazanlmas, teknik müzakereler kadar önem arz eden
bir konudur. Avrupa kamuoylarnn “kalplerini” ve “akllarn” kazanmak, sadece Türkiye için deil, daha önce
aday olmu, aday olan veya ileride aday olacak tüm ülkeler için önemli bir konudur. Bu noktada “iletiim stratejisi” olarak adlandrlan sürecin de teknik müzakereler
ile e zamanl olarak yürütülmesi, her iki taraf için de gereklidir.
Bu noktadan hareketle, AB Bakanl, 2010 ylnda
“Türkiye’nin AB letiim Stratejisi”ni (ABS) yürürlüe
koymutur. Söz konusu strateji, Türkiye’nin özelliklerini
ve mesajlarn AB üye ülkelerine olumlu bir ekilde iletmek ve Türkiye’nin AB üyeliine Avrupa kamuoyu desteini artrmak kadar, Türk kamuoyunun ülkenin AB üyeliine olan desteini artrmay da hedeflemektedir. Bunun
yannda birçok sivil toplum kuruluu da yayn, medya
kampanyas, seminer, konferans, sergi düzenlemek gibi
yöntemlerle Türkiye’yi AB üye ülkelerinde daha iyi tantmak için çalmaktadr.
Görüldüü üzere, iletiim stratejisi çift yönlü bir mekanizmaya sahiptir. Bir tarafta AB içerisinde Türkiye’nin
AB üyeliine olan destek üye ülke, karar alclar, medya
ve kamuoylar kapsamnda artrlrken, dier tarafta Türkiye içerisinde Türk kamuoyunun AB üyeliine olan desteinin yükseltilmesi de amaçlanmaktadr. Dolaysyla,
katlm müzakerelerine paralel olarak iletiim stratejisinin baarl ve etkili bir ekilde yürütülmesi de ülkemizin
AB üyelii hedefine ulamas için son derece önemlidir.
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Yanl 8 Tam üyelik sonrasnda Türkiye’nin d politikasn AB belirleyecek.
Doru 8 Üye Devletlerin d politikalarnn belirlenmesi konusunda AB’nin münhasr yetkisi
yoktur. Temel ulusal egemenlik alanlar olan
Ortak D ve Güvenlik Politikas’nda esas
olan uluslar üstü bütünleme deil, hükümetler aras i birliidir.
AB üyelii ile ilgili doru bilinen yanllardan birisi de üyelikle birlikte Üye Devletlerin d politikalarnn AB tarafndan belirleneceidir. Hâlbuki AB’nin d politika alannda
münhasr bir yetkisi yoktur. Hükümetler aras i birlii
esasna dayanan bu alanda kararlar, temel olarak oy birlii ile alnmakta ve karar alma sürecinde Üye Devletlerin
ulusal çkarlarn yanstan AB Bakanlar Konseyi (Council
of Ministers) ve AB Konseyi (European Council) etkili
olmaktadr. Hâlihazrda AB Üye Devletlerinin dünya siyasetine ilikin olaylara kar farkl d politika izlemeleri,
bunun en açk kantdr.
AB’nin inas sürecinde “ortak d politika” ifadesi, önceleri Antlamalarda yer bulamam ve bütünleme ekonomik temelli devam etmitir. Uzunca bir zaman “Avrupa
politik i birlii” balamnda hükümetler aras düzeyde
devam eden bu süreç, 1980’li yllarn sonu, 1990’l yllarn
banda yaanan gelimeler, özellikle Sovyetler Birlii’nin
dalmas ve Orta ve Dou Avrupa ülkelerinde meydana
gelen rejim deiiklikleri gibi olaylar balamnda ekil deitirmitir. Bu nedenle, 1 Kasm 1993’te yürürlüe giren
Maastricht Antlamas ile Ortak D ve Güvenlik Politikas
(ODGP) oluturularak, AB’nin üç temel sütunundan hükümetler aras i birliinin temeline dayanan, kararlarn
oy birlii ile alnd ve Üye Devletlerin veto hakkna sahip
olduu “ikinci sütun” (second pillar) olarak kabul edilmitir. Antlama hükümleri uyarnca, ortak d ve güvenlik
politikas, AB’nin yetkisi içine girmez. Bu alandaki konular hassas ulusal egemenlik konular olarak kabul edildii
için, AB düzeyinde deil, hükümetler aras i birlii temelinde düzenlenmitir.
1 Aralk 2009 tarihinde yürürlüe giren Lizbon Antlamas
ile AB’nin uluslararas bir aktör olarak görünürlüünün
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artrlmas, uluslararas arenada daha tutarl politikalar
izlemesinin ve “tek sesle konumasnn” salanmas
için ODGP’ye de bir takm deiiklikler getirilmitir.
Bunlardan en önemlisi, üphesiz ayn zamanda Avrupa
Komisyonu’nun Bakan Yardmcl görevini üstlenecek
bir AB Dileri ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi
atanmas ve Yüksek Temsilciye görevinde yardmc
olmak üzere AB diplomatik servisi görevini görecek
Avrupa D likiler Servisi’nin kurulmas olmutur.
Yüksek Temsilci, ayrca AB dileri bakanlarn bir araya
getiren Dileri Konseyi’ne de bakanlk etmektedir.
Lizbon Antlamas ile AB’nin üç sütunlu yaps kaldrlm,
ancak ODGP alannda karar alma süreçlerinde kapsaml
bir deiiklie gidilmemitir. ODGP alannda kararlar
halen temel olarak oy birlii esasna göre alnmaktadr.
Ayrca Lizbon Antlamas ile AB tüzel bir kiilik kazanm
ve böylece uluslararas düzeyde yeni haklar elde etmitir:
AB, uluslararas anlamalar akdedebilmekte, uluslararas
sözlemelere taraf ve uluslararas kurululara üye
olabilmektedir.
Ekonomik birlikten siyasi birlie doru giden yolda AB’nin
etkili bir ortak d politika izleme çabalar halen evrimleme aamasndadr. Ancak özellikle son yllarda uluslararas alanda yaanan gelimeler ve Üye Devletlerin bu gelimeler karsnda izledii birbiriyle çelien politikalar, siyasi
birlik yönünde atlan admlarn gelecekte Birlik tarafndan
ortak bir d politikann uygulanmas ile sonuçlanmasnn
çok güç olduunu göstermektedir. 2003 ylnda Irak’a yaplan askeri müdahale srasnda ve Kosova’nn tannmas
konusunda Birlik Üye Devletlerinin yaptklar farkl d politika tercihleri, bunun en yakn örnekleridir. Öte yandan,
özellikle Lizbon Antlamas sonrasnda daha fazla i birlii
içerisinde çalma yolunda ilerleyen AB’nin kolaylatrclnda yürütülen üst düzey diyalog kapsamnda, Belgrad
ile Pritine arasndaki ilikilerin normalletirilmesi amacyla, 19 Nisan’da bir anlamaya varld hatrlanmaldr.
Bir dier örnek, E3+3 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya Federasyonu, ngiltere ve Amerika Birleik Devletleri) adna,
AB Yüksek Temsilcisi’nin ran’la müzakereleri yürütmesidir. 24 Kasm 2013 tarihinde Cenevre’de gerçekletirilen
youn müzakerelerin ardndan, uzun vadeli, kapsaml
bir çözüme yönelik yaklam tespit eden ortak bir eylem
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plan üzerinde anlamaya varlmtr. lk adm olarak bu
kapsaml çözüme uzanacak sürecin, her iki tarafça alt
aylk süreyle alnacak karlkl tedbirlerin ilkini kapsamas
kararlatrlmtr.
Bu ve benzeri dier örnekler dikkate alndnda, AB’nin
Üye Devletlerin d politikasn belirleme gibi bir ilevi olmad açkça görülmektedir. Dier bir deyile, AB’nin
bu alandaki siyasal kimlii henüz oluum aamasndadr.
Bu nedenle, üyelikle birlikte Türkiye’nin de d politikasnn AB tarafndan belirlenmesi söz konusu olmayacaktr.
Bugünkü koullarda ideal olan, Birliin ortak çkarlarnn
korunmas ve AB’nin uluslararas arenada daha etkili bir
aktör olmas amacyla, Üye Devletlerin d politikalarn
belirlerken istiare içinde olmalardr.

Yanl 9 AB, Türkiye’nin tek alternatifi deil. AB üyelii yerine ABD, Rusya, Orta Dou ülkeleri,
anghay Belisi vb. ile anlamalar yaplmal.
Doru 9 AB, dünyadaki çok boyutlu bütünleme projesinin tek baarl örneidir. Dier ülkelerle
ikili ilikilerin gelitirilmesi AB’nin alternatifi
deil, ancak tamamlaycs olabilir.
Türkiye-AB ilikileri her zaman inili çkl bir seyir izlemitir. “Uzun, ince bir yol” olarak da tanmlanabilecek
olan AB üyelik sürecinin sorunlu zamanlarnda, AB’nin
Türkiye’nin tek alternatifi olmad, bunun yerine baka
ülkelerle ilikilerin gelitirilerek i birliine gidilmesinin ve
yeni ortaklklar kurulmasnn Türkiye’nin çkarlarna daha
uygun olduu sklkla dile getirilen bir görütür. AB üyeliinin gerçeklememesi ihtimaline kar bir önlem olarak
da deerlendirilen bu görü, Türkiye’nin dünyann farkl
bölgeleriyle i birliine gidebilecei belirtilmekte; “slam
dünyasnn lideri olalm”, “Orta Asya’ya yönelelim”, “ Rusya, Ukrayna ve Kafkasya ile birlikte hareket edelim” ya da
“anghay birlii Örgütü’ne katlalm” gibi fikirler ortaya
atlmaktadr.
Bununla birlikte, bir modelin alternatifinin onunla benzer özellikler tayan veya onunla kyaslanabilir bir baka
model olmas gerektii göz ard edilmemelidir. Günümüz
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uluslararas ilikilerinde büyük kutuplamalardan ziyade ülkeleraras dayanma ve i birlii önem kazanm
ve ekonomik temelli çeitli bölgesel örgütlenmeler olumutur. Ancak ülkeleraras ilikilerin gelitirilmesi ya da
uluslararas örgütlere üyelik ile oldukça boyutlu bir entegrasyonun parças olmak birbirinden çok farkldr. AB’nin
alternatifi, ancak benzer nitelikte ve bütünleme amac
tayan bir yap olabilir. Ancak, bölgemizde ekonomik ve
siyasi getirileri AB düzeyinde olan böyle bir bütünleme
hareketi bulunmamaktadr. Alternatif olarak ileri sürülen
dier örgüt ve yaplanmalardan farkl olarak ülkemizin
tam üyelik yolunda ilerledii AB, i birliinin ötesinde bütünleme amac tayan, dünyadaki çok boyutlu uluslar
üstü bütünleme projesinin tek baarl örneidir. Ekonomik temeller üzerine ina edilmi olan AB’nin bünyesine
zamanla siyasi ve sosyal boyut da dâhil olmutur. AB’nin
geçmite yaanan her ekonomik ve siyasi krizde olduu
gibi bugün yaanan krizden de güçlenerek çkabilecek
güçte bir Birlik olduu ve küresel aktör olarak potansiyeli
göz önüne alndnda, Türkiye’nin AB üyeliine alternatifi
olmad görülmektedir. AB üyesi olan bir Türkiye’nin, bu
büyük gücün bir parças olarak gerek bölgesinde gerek
uluslararas alanda etkinliini çok daha fazla artraca
açktr.
Yava ilerledii ve kimi zaman durma noktasna geldii
söylenen müzakere sürecine ramen, AB norm ve deerlerinin Türkiye’de demokratikleme ve siyasi istikrarn
korunmasndaki rolü ve dünyadaki ekonomik ve mali kriz
ortamnda AB’nin hala Türkiye’nin en önemli ekonomik
orta olduu gerçeinin de hatrda tutulmas gerekmektedir.
Türkiye, NATO’nun, slam birlii Tekilat’nn, G20 ve
D8’in, Karadeniz Ekonomik birlii örgütünün, OECD’nin
ve daha birçok bölgesel ve uluslararas kuruluun ayn
anda üyesi olan ender ülkelerden biridir. Türkiye’nin AB
üyeliine alternatif olabilecei iddia edilen çeitli ülkeler
ya da ülke gruplaryla ekonomik ve ticari ilikilerini gelitirmesi, ülkemizin AB içindeki konumunu güçlendirici ve tamamlayc nitelikte olabilecek i birlikleri olarak
deerlendirilebilir. Dier bir deyile, AB ile ilikilerimiz
Türkiye’nin baka örgütlerle i birlii gelitirmesine engel
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olmad gibi, AB sürecini kararllkla sürdüren Türkiye’nin
çok yönlü d politikas kapsamnda farkl bölgeler ve ülkelerle i birliini de gelitirme stratejisinin bir parças
olarak görülebilir.
AB müzakere ve bütünleme sürecinin deer ve anlamnn farknda olan Türkiye’nin, AB’nin kimi zaman olumsuz
yaklamlarna ramen, tam üyelik hedefini kararlkla sürdürmesi önemlidir. AB Bakan Egemen Ba’n da belirttii gibi, “Türkiye’nin farkl ittifaklar ve uluslararas kurulularla ilikilerini, birbirinin alternatifi veya yedei olarak
görmek yanltr.”

Yanl 10 Tam üyelikle birlikte, hemen AB ülkelerinde çalmaya balayacaz.
Doru 10 Türk vatandalar, dier aday ülkeler gibi,
tam üyelik ertesinde serbest dolama dair
bir geçi dönemine tabi tutulacaktr. Geçi
döneminin bitiminde de serbest dolam, belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmektedir.
Günümüzde yaanan göç hareketlerinin en önemli istikametlerinden biri de AB üye ülkeleridir. Gelimekte olan ülkelerdeki ekonomik ve politik istikrarszlklarla Avrupa’nn
ucuz i gücüne olan ihtiyac, bu süreci iki tarafl olarak
etkilemitir. Bu balamda, Türkiye’nin AB üyeliinin
Avrupa’ya büyük bir göç dalgas yarataca iddias da
Türkiye’nin ekonomik açdan AB’nin gerisinde olmasna
dayandrlmakta, bu nedenle tam üyelik ertesinde Türk
vatandalarnn daha iyi bir sosyal statü ile ekonomik koullara kavumak için dier AB üye ülkelerine göç edecei
düünülmektedir.
1960’l yllarda Türkiye’den pek çok kii AB üye ülkelerine
içi olarak göç etmi ve bu içiler hem kabul eden ülkelerin hem de Türkiye’nin ekonomisine katkda bulunmutur. Ancak Avrupa’nn göçmen talebi 1970’li yllarda yaanan petrol krizlerinin ardndan azalm ve bu çerçevede
Avrupa’da snrlayc göçmen politikalar uygulanmaya
balamtr. Söz konusu snrlayc önlemlere ramen, yasal veya yasal olmayan yollardan pek çok kii Avrupa’ya
gelmekte ya da iltica hakk talep etmektedir.
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AB çerçevesinde göç, iki unsurdan olumaktadr. lki, Üye
Devletler arasnda gerçekleen ve temelini AB Kurucu
Antlamalarndan alan, kiilerin serbest dolam çerçevesindedir. Dieri de üye olmayan ülkelerden AB’ye yönelik olarak gerçekleen göçtür. Bu kapsamda Türkiye’den
AB’ye yönelik olarak gerçekleen göçte, Türkiye AB’ye
üye olmad için, AB’de yaayan ve çalan Türk vatandalarnn serbest dolam hakk bulunmamaktadr. Türk
içileri, ancak ilgili Üye Devlete hukuki olarak girmi ise bir
takm haklara sahip olabilecektir.
AB tam üyelik süreci ve nihayetinde AB üyelii, sosyoekonomik sorunlarn giderilmesinde, dorudan yabanc yatrmlarn gelmesinde ve istihdam olanaklarnn artmasnda son derece etkili olmaktadr. Dolaysyla refah düzeyini
artran ve ekonomik istikrar yakalayan bir Türkiye’den,
sanld gibi on binlerce insann AB üye ülkelerine göç
edeceini düünmek yersizdir.
AB üye ülkelerinin adaylk sürecine bakldnda da Türkiye gibi Portekiz ve Yunanistan’n da göç iddialarna maruz
kalm olduklar görülecektir. Ancak tam üyelik öncesinde
dier AB üye ülkelerine nazaran güçsüz ekonomilere sahip olan bu ülkelerde beklenen olmam ve göç endieleri
boa çkmtr. Tam üyelik ile birlikte ekonomik olarak hzla kalknan bu ülkelerden dierlerine, sanld gibi bir göç
akn yaanmamtr.
AB kurallar ve özellikle Avrupa Birlii Adalet Divan kararlarna göre, Birlik üyesi vatandalarn i aramak üzere
dier üye ülkelere gitme hakk vardr. Ancak söz konusu
kii, aktif bir ekilde i aradn ve gerçekten i bulma
ans olduunu ispat edemezse, i arama hakk, ilgili
üye ülke tarafndan alt ay süre ile snrlandrlmaktadr.
Bunun yan sra, AB üyelii ile birlikte Türk vatandalarnn AB üye ülkelerinde hemen çalma frsat yakalamas mümkün deildir. Çünkü AB, özellikle AB genileme
sürecinde, siyasi ve pratik anlamda büyük tartmalara
neden olan içilerin serbest dolamnn tam olarak yürürlüe koyulmasna dair geçi dönemi düzenlemeleri
öngörmütür.
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AB vatandalarnn Birlik içerisinde serbestçe dolama
hakk, Avrupa entegrasyonunun köe talarndan birisidir. Ancak konunun sosyal ve ekonomik hayattaki büyük
etkisi ve Üye Devletlerin buna duyarll, söz konusu serbestinin daha kstlayc ve aamal bir ekilde tannmasna sebep olmaktadr. Bu nedenle, Türkiye’nin AB’ye tam
üye olmasyla birlikte Türk vatandalarnn hiçbir kurala
tabi olmakszn hemen dier Üye Devletlerde çalmaya
balayabilmesi mümkün deildir.
Son olarak, Türkiye’nin son yllarda göstermi olduu
yüksek büyüme hz da göz önünde bulundurulduunda,
ülkemizin yalnz göç veren deil göç alan bir ülke haline
geldii de dikkate alnmaldr. Türkiye, gelien ekonomisi, artan sanayi üretimi ve salk, mali hizmetler, inaat,
turizm gibi ilerleyen hizmet sektörleri ile bölgesinde bir
çekim merkezi haline gelmitir. Baz AB ülkelerinde var
olan, Türkiye’nin üyeliinin büyük bir göç dalgasna sebep olaca iddialar, bu nedenlerle gerçei yanstmaktan
uzaktr.

Yanl 11 AB üyelii, Türk tarmn bitirecek.
Doru 11 AB üyeliinden kazanlacak faydalarn en
çok görülecei alanlardan biri tarm sektörü olacak ve Türk tarmnn küresel rekabet
gücü artacaktr.
Türkiye, AB üyelii ile birlikte AB’nin en eski ve en yüksek
bütçeli politikas olan Ortak Tarm Politikas’na (OTP)
dâhil olacaktr. Üye ülkelerin tarm politikalarn ekonomik
ve siyasi olarak tek çat altnda toplayan OTP ile tarm üreticisinin ekonomik refahnn artrlmas, rekabet edebilirliinin güçlendirilmesi, sosyal haklarnn iyiletirilmesi ve
tarmsal üretim veriminin artrlmas hedeflenirken, çevrenin korunmasna, insan ve hayvan salna duyarl üretim yaplmasna ve krsal kalknma tedbirlerine özel önem
verilmektedir. Bunu yannda OTP ile üretici ve tüketicilerin istikrarl fiyatlarla kaliteli ürünlere erimesi amaçlanmaktadr.
AB ile kyaslandnda Türk tarm, üretim veriminin düük olmas, üretim alanlarnn çok parçal ve dank olma-
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s, sulamadaki yetersizlikler, çiftçilerin eitimi gibi birçok
soruna sahiptir. Bu sorunlarla, AB üyelii karsnda Türk
tarmnn rekabet edemeyecei ve bitecei yönünde bir
inan mevcuttur. Uzun yllar istikrarl bir tarm politikas
ile desteklenmeyen Türk tarm, 2000’li yllarnda bandan itibaren yenilenme sürecine girerken, özellikle AB
üyelik hedefi yolunda gerçekletirdii kapsaml reformlarla sorunlarn gidermeye balamtr. AB’nin katlm
öncesi mali yardm program kapsamnda, özellikle krsal
kalknma konusunda önemli admlar atlmtr. Türk tarm, AB üyelik müzakerelerini de içine alan son 10 ylda
tarmsal üretimini önemli ölçüde artrarak, bata iyi tarm
uygulamalar ve organik tarm üretiminde önemli noktalara gelmitir.
2011 ylnda OECD’nin Türk tarm sektörüne ilikin açklad raporda da belirtildii gibi, AB’ye üyelik yolunda tarm
sektöründe hzl admlar atan Türkiye, bu süreçte önemli
gelimeler kaydetmitir. Raporda, dünyann yedinci büyük
tarm üretici olan Türkiye’nin tarmdaki istihdam pay yüzde
50’den 25’e dümesine ramen, üretim deeri son yedi ylda
gelimi ülkeler düzeyinde gerçeklemitir. Tarmsal iletmelerin küçük ölçekli yapsna ramen, Türkiye’nin dünyann
büyük tarm ihracatçs ülkelerinden biri olma baars saladnn belirtildii raporda, tarmsal üretimin hzla artt ve
özellikle tarla bitkilerinde yüzde 75, meyve sebzede ise yüzde 44 orannda büyüme kaydedildii vurgulanmtr. Bunun
yannda Türkiye, toplam tarmsal alanlarnn AB’ye oranla
büyüklüü ve iklimsel farkllklar nedeniyle ülke içerisinde
deiik üretim desenlerine sahip olmann avantaj ile fndk,
kays ve kiraz üretiminde dünya lideri; incir, kestane, fstk,
salatalk ve karpuz üretiminde ise dünya ikincisidir. Dünya
üretiminde elma, bezelye, soan, zeytin ve koyun sütünde
üçüncü olan Türkiye, taze sebze, üzüm, tütün ve çay üretiminde ise dördüncü büyük ülke konumunda bulunmaktadr.
Tarmsal alanlarn yüzde 55’inin ekilebilir olup yüzde 38’inin
mera ve otlak, yüzde 8’inin de yllk bitkilere ayrld Türkiye,
gda ürünlerinde kendine yeterli bir ülke niteliini korumaya
devam etmektedir. Bu özellikleri ve AB yolunda gösterdii
gelimelerle sürekli büyüyen Türk tarm sektörü, üyelik kriterlerini karladnda AB içerisinde büyük avantaja sahip
olacak ve bunun yannda küresel rekabette de AB’nin en
güçlü üyelerinden birisi olacaktr.
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OTP bütçesinin önemli bir bölümü, Avrupa Tarmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA) çerçevesinde kullanlmaktadr. Üyeliin ardndan Türkiye, FEOGA araclyla
daha sistematik bir mali destee kavuacak ve böylece
hem tarm sektöründe çalanlarn gelirleri yükselecek
hem de tarmsal üretimde verimlilik art salanacaktr.
AB’nin bir ylda tarma yapt sübvansiyonun ortalama
45 milyar avro olduunu ve bütçesinin yaklak yüzde
40’n oluturduunu göz önüne alrsak, üyelik ile beraber
Türk tarm sektörünün nasl bir mali yapnn içinde bulunacan daha iyi anlam oluruz.
OECD verilerine göre tarmsal desteklerin bütçe içindeki paynn yaklak yüzde 2,5 olduu ülkemizde bu oran,
yaklak 4,5 milyar avroya denk geliyor. AB’de ise tarmda
kii bana verilen tarm destei, Türkiye’nin çok üzerindedir. Bu yönleri ile Türk tarm kesiminin beklentilerine
cevap verebilecek olan OTP’ye dâhil olmak, Türk tarmn
bitirmeyecek, aksine Türkiye’nin istikrarl ve tutarl bir tarm politikasna kavumasn salayacaktr.
Dier yandan AB üyelii, Türk tarmnda önemli bir sorun
olan istatistik ve kayt sistemindeki eksikliklerin giderilmesi açsndan da faydal olaca gibi, eksikliklerin giderilmesi ile ihtiyaç ve kapasiteye göre politika izlenmesini
salayacaktr. Adaylk sürecinde gerçekletirilen çalmalar arasnda yer alan Çiftçi Kayt Sistemi, Arazi Kayt Sistemi ve Çiftlik Muhasebe Veri A (ÇMVA) uygulamalar,
üyelik ile birlikte OTP’ye uyum konusundaki sorunlarn
da çözümlenmesini salayacaktr. OTP’nin ekillendirilmesi amacyla kullanlan araçlarn en önemlilerinden
olan ÇMVA ile toplanan veriler, bata iletmelerin yllk
tarmsal gelirlerinin belirlenmesi ve izlenmesi ile iletmelerin performanslarnn ölçülmesi olmak üzere bilimsel aratrmalar, afet yardmlar gibi birçok farkl amaçla
kullanlmaktadr. Böylece, uygulanan tarm politikalarnn
sektöre etkileri ölçülebilmektedir. letme geliri ve destek
politikalar arasndaki ilikiyi inceleyen ve OTP’nin tarma
etkisini analiz eden ÇMVA sistemi kapsamnda, tarmsal
iletmelere ait arazi büyüklüü, hayvan varlklar, i gücü
gibi yapsal verilerin yan sra üretim deerleri, satlar ve
almlar, masraflar, varlklar, borçlar, üretim kotalar, destekler gibi ekonomik ve finansal veriler toplanmaktadr.

AVRUPA BRL VE TÜRKYE-AB LKLER HAKKINDA

DORU BLNEN YANLILAR
2012 yl itibaryla Türkiye’de 12 ilde uygulanan ÇMVA sistemi, 2013 yl itibaryla 23 ilde 1000 adet iletme ile uygulanmaya devam edecek ve aamal olarak tüm Türkiye’ye
yaylm salanacaktr.
AB üyeliinin Türk tarm açsndan bir dier getirisi ise
ülkemizdeki ürün kalitesini ve standartlarn yükseltmek
olacaktr. Artan ürün kalitesiyle birlikte Türk tarm ürünleri, dier AB üye ülkelerinde ve dünya pazarlarnda önemli bir rekabet avantaj elde edilecektir. Türkiye ve AB’nin
tarmsal ihracat ve ithalat kalemlerinin uyumas, üyelik
sonrasnda, AB’nin d ticaret açnn bulunduu pek çok
ürünün ülkemiz tarafndan salanabilecei anlamna da
gelmektedir.
Türk tarm sektörünün GSYH içerisindeki paynn düük
olmasna ramen Türkiye nüfusunun büyük bir ksm, geçimini tarmdan salamaktadr. Bunun balca nedeni, yllarca iyi ileyen bir tarm politikasnn olmamasdr. Üyelik
ile birlikte AB Ortak Tarm Politikas’na uyum salanmas,
siyasi deerlendirmelerden arnm, sabit ve düzgün ileyen bir tarm politikasna sahip olmamz salayacak;
Türk tarm ürünlerinin AB pazarna serbestçe girmesine
imkân verecek; bunun sonucunda da hem Türk çiftçisinin
refahnn artrlarak zenginlemesine hem de Türk tüketicisinin tarmsal ihtiyaçlarn uygun fiyatlarla elde etmesine önemli katk salayacaktr.

Yanl 12 AB üyelii, Türk hayvanclk sektörüne zarar verecek.
Doru 12 AB üyelii Türk hayvanclk sektörüne zarar vermeyecei gibi, sektörün gelimesine
katk salayacak.
Corafi özellikleri açsndan hayvanclk için uygun artlara ve potansiyele sahip olan Türkiye, hayvanclk sektöründe 1980’li yllara kadar verimlilik yönünden olmasa da
saysal açdan sürekli art göstermitir. 1980’den sonra
uygulanan istikrarsz tarm politikalar, rklarn yeterince
slah edilmemesi ve yeterli miktarda ucuz ve kaliteli yem
bitkisi ekiminin yaplmamas sonucu, ülkemiz hayvancl mevcut durumu koruyamad gibi hayvan varlnda
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da ciddi azalmalar yaamtr. 2000’li yllarda az da olsa
iyileme gösteren sektör, AB üyelik sürecinde yaplan reformlar ve düzenlemelerle 2011 ylna gelindiinde önemli
artlar yakalamtr. 2011 ylnda, bir önceki yla oranla
büyükba hayvan says yüzde 9, küçükba hayvan says
yüzde 10 orannda art gösterirken, özellikle AB yolunda
önemli admlarn atld 2002-2011 dönemi incelendiinde, hayvansal üretimde ciddi artlarn gerçekletii
ortaya çkmaktadr. Bu dönemde süt üretimi yüzde 79,
krmz et üretimi yüzde 85, beyaz et üretimi yüzde 132 ve
su ürünleri yetitiricilii yüzde 173 büyümütür. AB üyeliine hazrlanan Türkiye’de bu hazrlk dönemi bile sektöre canllk getirirken, AB’ye üyelik koullarn tamamlam
bir Türkiye’nin hayvanclkta yakalayaca verimlilik ve kalite, küresel rekabette önemli oyuncular arasna girmesini
salayacaktr. Nisan 2013’te, Türkiye’nin AB’ye yeniden
süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek kalitede bulunduu,
AB tarafndan açklanmtr. lk olarak alt firmann izin
almas bile sektöre olumlu yansmtr. Üyelikle beraber
Türkiye, AB’nin bu konuda 50 yldr sürdürdüü istikrarl
politikalara dâhil olacaktr. AB, üye ülkelerin çiftçilerine,
ürünlerini en uygun koullarda deerlendirebilecekleri
istikrarl pazar koullarn salamaktadr. Türk çiftçileri
de tam üyelikle birlikte, 500 milyonu aan nüfusuyla alm
gücü yüksek bir pazarda tarm ürünlerini serbestçe pazarlama imkânna sahip olacaktr.
AB’de hayvanclk sektörüne, sadece üretim ve verimlilik
anlamnda deil, hayvan sal, refah, tanmas, kimliklendirilmesi konusunda da azami önem verilmektedir
Bunun yannda, ülkemizde de uygulamasna balanan
hayvanlarn kimliklendirilmesiyle, etin kesilip tüketiciye
ulamasna kadar olan sürece dair her hareketin kontrol
altnda tutulabilmesi salanmaktadr. AB ayrca, hayvanlarn barnma koullarnda hayvan bana düen alann
geniletilmesi, ortamn hijyen artlarnn salanmas ve
hayvanlarn nakliyesi srasnda uyulmas gereken kurallar belirlemektedir. Tüm bu düzenlemelerin, ülkemizdeki
hayvan yetitiriciliini ve hayvan refahn önemli ölçüde
artraca, tüketicilerin daha salkl ve güvenli gdaya eriimini kolaylatraca, üreticilerin ise daha büyük bir pazarda daha iyi ve istikrarl kazanç koullarna erieceini
öngörmek mümkündür.
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Yanl 13 AB’ye tam üye olunca, günlük yaammzdaki tüm detaylar AB belirleyecek. Soframzdaki yiyeceklere bile karacak.
Doru 13 AB, toplum yaamn ilgilendiren birçok
alanda temel düzenlemeler getirmektedir.
Ancak bireylerin yaamn etkileyen düzenlemeler, esas olarak salk, hijyen ve güvenlik standartlar ile ilgilidir. Bu standartlara uyum saland sürece, herhangi bir
yasaklama/snrlama söz konusu deildir.
AB, toplumsal yaam ilgilendiren tüm alanlarda temel
düzenlemeler getirmektedir. AB müktesebat olarak adlandrlan bu temel düzenlemelerin, tüm Üye Devletler tarafndan benimsenmesi ve uygulanmas gerekmektedir.
Bunun nedeni, mallarn, hizmetlerin, kiilerin ve sermayenin serbest dolamda olduu AB Tek Pazar’nda, Üye
Devletlerin farkl politikalar nedeniyle, sistemin ileyiinde aksaklklar olumasnn engellenmesidir. Üye Devletler, söz konusu alanlarda AB tarafndan belirlenen bu
temel düzenlemelere bal kalmak kaydyla kendi ulusal
politikalarn yürütmektedir. Bir baka ifadeyle, tüm Üye
Devletlerin uymakla yükümlü olduklar asgari mütereklerin karlanmas ön kouluyla, Üye Devletler, kendilerine
özgü nedenlerle sürekli ya da dönemsel olarak farkl politikalar uygulayabilmektedir.
Toplumsal yaam etkileyen düzenlemelerde esas olan,
hijyen, salk ve güvenlik standartlarna uyumun salanmasdr. Türkiye’nin gündemini uzun bir süre gereksiz bir
biçimde igal etmi olan “kokoreç yasa” konusu da bu
kapsamdadr. Deli Dana hastalnn tüm Avrupa’da etkili
olduu dönemde, üç yan am büyük ba hayvanlarda
hastalk riskinin yüksek olmas nedeniyle, bu hayvanlarn sakatatlarnn yenmesinin insan saln tehdit ettii
yönünde alnan salk ve hijyen koullaryla ilgili karar, ülkemizde “AB kokoreç yememize bile karyor” eklinde
karlk bulmutur. Bu örnekten de anlalaca gibi, insan
saln tehdit etmedii ve hijyen koullarna uygun olduu sürece, geleneksel ürünlerin üretim ve tüketiminin
yasaklanmas söz konusu deildir.
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AB’nin çok önem verdii bu konuda Türkiye’nin uyum
salamas, öncelikle Türk tüketicisinin sal ve gda güvenlii açsndan önem tamaktadr. AB’de uygulanan
gda güvenlii politikalarnn önemi, yaanan gda krizlerinde bir kez daha ortaya çkarken, OTP’de bu yönde
gelimeler yaanmas ve gda sektörünün AB’nin toplam
üretiminden yüzde 13,4’lük pay alarak AB’nin en büyük
sanayi üretimini gerçekletirmesi, konuyu daha da önemli hale getirmektedir.
Dünyadaki en yüksek gda güvenlii standartlarna sahip olan AB, gda zincirinin tüm kademelerini içine alan
bir yaklamla, gda ve yemlerin üretim aamasndan
tüketimine kadar olan tüm süreçte salanmas gereken
standartlar belirlerken, uygulamalara sk kontroller getirmektedir. Bu kontroller, AB Üye Devletlerinin yan sra
bu ülkelere mal satan AB üyesi olmayan ülkeler için de
geçerlidir. Bu yüzden konuyu, “AB sofralarmza bile karacak” eklinde deerlendirmek yanl olaca gibi, bu
uygulamay gerek salk boyutuyla gerekse ekonomik büyüklüü ile iyi anlamak gerekmektedir.
Dolaysyla AB’nin gda güvenlii konusundaki tedbirlerine uyum salanmas, ülkemizdeki tüketicilerin salkl ve
kaliteli gdaya ulamasn salamakla kalmamakta, ayn
zamanda ülkemizdeki iletmelerin AB ülkelerine ürünlerini satabilmesi açsndan da büyük önem tamaktadr.

Yanl 14 Gümrük Birlii, Türkiye ve AB arasnda imzalanm bir anlamadr.
Doru 14 Gümrük Birlii, Türkiye ile AB arasnda
imzalanm bir anlama deil, 1963 ylnda Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluu (AET) arasnda imzalanan Ortaklk
Anlamas’nda (Ankara Anlamas) öngörülen bir aamadr.
Gümrük Birlii, Türkiye’nin 1963 ylnda AET ile imzalad
Ankara Anlamas ile öngörülen ekonomik entegrasyon
sürecinin üçüncü ve son aamasdr. Çerçevesi Ankara
Anlamas ile çizilen Gümrük Birlii’nin dier bir hukuki
dayana ise konuya ilikin detaylarn belirlendii 1971 ta-
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rihli Katma Protokol’dür. Sanayi mallar ve ilenmi tarm
ürünlerini kapsayan Gümrük Birlii, 6 Mart 1995 tarihinde, Türkiye-AB Ortaklk Konseyi’nin ald “1/95 Sayl Karar” ile tamamlanarak yürürlüe girmitir.
Ankara Anlamas ile AET ve Türkiye arasnda bir Gümrük
Birlii kurulmas yönünde öngörülen üç aamal sürecin
ilk aamasnda, Türkiye ile Topluluk arasndaki ekonomik farkllklarn azaltlmas hedeflenmitir. Bu çerçevede
Topluluk, 1971 ylnda baz petrol ve tekstil ürünleri dnda
Türkiye’den ithal ettii sanayi ürünlerine uygulad gümrük vergileri, e etkili vergiler ve miktar kstlamalarn
kaldrmtr. Buna karlk Türkiye, bu dönemde, AET ile
arasndaki ekonomik farkllklar göz önünde bulundurulduundan, herhangi bir yükümlülük üstlenmemitir. lk aama, belirlenen takvimden be yl gecikmeli olarak 1971’de
fiilen, 1973’te ise hukuken yürürlüe giren Katma Protokol
ile tamamlanm ve taraflar arasnda Gümrük Birlii’nin
kurulmasn amaçlayan Geçi Dönemi balatlmtr. Geçi
Dönemi, taraflarn karlkl olarak yükümlülükler üstlendii
bir dönemdir. Bu dönemde Türkiye’nin AET’den ithal ettii
sanayi ürünlerine uygulad gümrüklerini 12-22 yllk listeler dâhilinde kademeli olarak azaltarak sfrlamas, ayrca
üçüncü ülkelere yönelik gümrük tarifesini AET’nin Ortak
Gümrük Tarifesi (OGT) hadlerine indirmesi hükme balanmtr. Bu dönem sonunda, 1/95 Sayl Ortaklk Konseyi
Karar ile sanayi mallarnda Gümrük Birlii’nin tesis edilmesine ilikin koullarn olutuuna karar verilmitir.
Görüldüü gibi Gümrük Birlii, Türkiye-AB arasndaki bir
anlama deil, süregelen ortaklk sürecinin önemli bir aamasdr. Bu çerçevede, Gümrük Birlii’ni kuran 1/95 Sayl Ortaklk Konseyi Karar Ankara Anlamas’nn meru bir
sonucu olup, Anlama ile oluturulan kurumlarn vermi
olduu bir karardr. Ancak Gümrük Birlii’nin bir anlama olmamas, onun hukuki yükümlülükler getirmedii
anlamna gelmemektedir; Ankara Anlamas ve Katma
Protokol uyarnca taraflarn üstlenecei yükümlülükler
belirlenmitir. Kendi takvimi ve süresi bulunan bu yükümlülükler, 1/95 Sayl Karar’da tanmland üzere, taraflar
arasndaki anlama temeline dayanmaktadr. Tüm bu
ilikinin temel hukuki dayana olan Ankara Anlamas ise
hiç üphesiz, AB müktesebatnn bir parçasdr.
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Yanl 15 Türkiye, Gümrük Birlii’nden zarar görmütür.
Doru 15 Türkiye, Gümrük Birlii’nden d ticaret rakamlarna indirgenemeyecek ölçüde önemli kazanmlar elde etmitir. Gümrük Birlii
ile Türk sanayisi rekabet gücünü artrm
ve uluslararas standartlar yakalamtr.
Ayrca, Gümrük Birlii kapsamnda gerçekletirilen uyum çalmalaryla da tam
üyelik yolunu ksaltacak düzenlemeler getirilmitir.
Geçtiimiz son birkaç yl içinde, özellikle AB’nin ticaret
politikasnda yeni nesil serbest ticaret anlamalarnn
ivme kazanmasyla, Türkiye’nin Gümrük Birlii’nden “yarardan çok zarar gördüü” yönünde görüler yaylm ve
Türkiye’nin AB ile oluturduu Gümrük Birlii’nin revize
edilmesi, hatta Türkiye’nin tamamen Gümrük Birlii’nden
çkmas yönünde tartmalar gündeme gelmitir.
Gümrük Birlii’nin Türk sanayisi ve ticaretini olumsuz
etkiledii yönündeki iddialar, genellikle Gümrük Birlii’ni
dar bir perspektif içinde sadece d ticaret rakamlarn
göz önünde tutarak yaplan deerlendirmelere dayanmaktadr. Gümrük Birlii’nden Türkiye’nin zarar gördüü
görüünün temel noktalarndan birisi, Türkiye’nin d ticaret açnn artm olmasdr. 1996 ylnda Türkiye, AB ile
11.752 milyon dolar deerinde bir ticaret aç kaydetmitir. Bu oran, 2012 ylnda 28.243 milyon dolara yükselmitir. Ancak bu süre zarfnda Türkiye’nin AB’ye kar kaydettii ticaret açnda, önemli dalgalanmalar gözlenmitir.
Örnein, söz konusu ticaret aç 2001 ylnda 2.277 milyon dolar seviyesine kadar dümütür. Gümrük Birlii’nin
yürürlüe girmesinde sonra, özellikle 1996 ve 1997 yllarnda, Türkiye’nin d ticaret açnn artt bir gerçektir.
Ancak bu durum, büyük ölçüde Türkiye ve AB’nin gümrük
duvarlarn farkl zamanlarda indirmi olmasndan kaynaklanmaktadr. Ayrca, AB gibi güçlü bir ekonomik birlie
entegre olduktan sonra Türkiye’nin bir süre d ticaret aç yaamas da beklenen bir gelime olmutur.
Türkiye’nin AB ile olan ticaretinde oluan d ticaret aç artnn tek sebebini Gümrük Birlii ile snrlandrmak
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yanltr. Türkiye’nin d ticaret açn açklayabilecek
dier önemli faktörlerin banda, Türkiye’nin AB ile müzakere süreci, Türkiye’nin iç ekonomik dinamikleri ve dünya
ekonomik konjonktürü gelmektedir. Nitekim 1996 ylndan bu yana, gerek dünyada gerek Türkiye’de meydana
gelen siyasi ve ekonomik krizlerin de göz önünde tutulmas gerekmektedir. Türkiye AB’ye kar d ticaret aç
verirken, bunun yalnzca AB ile ticaretimizde söz konusu
olmad, tüm d ticaretimizde açk vermemizden anlalmaktadr. Dolaysyla bu durum, Türkiye’nin genel ekonomi ve ticaret politikas ile ilgili bir durumdur. Türkiye’nin
AB’den yapt ithalatn genel olarak ilenmi ürünler ve
makinelerden olutuu ve bu ürünlerden Türkiye’nin
yapt ihracatta girdi olarak faydalanld da unutulmamaldr.
Türkiye ve AB arasnda Gümrük Birlii’nin yürürlüe girmesi, Türkiye ve AB arasndaki ticari ilikileri önemli derecede güçlendirmitir. 1996 ylnda Türkiye’nin AB’ye
ihracatnn toplam deeri 12.569 milyon dolardan 2012
ylnda 59.204 milyon dolara kadar yükselmitir. Böylelikle Gümrük Birlii’nin yürürlüe girmesinden 2012 ylna
kadar Türkiye’nin AB’ye ihracat yüzde 371 orannda artmtr. Küresel mali krizin AB’yi de etkilemesiyle, 2009 ylnda, Türkiye’nin AB’ye olan ihracat bir yl içinde 63.390
milyon dolardan 46.977 milyon dolara gerilemitir. thalat
verilerini incelendiinde, 1996 ylnda Türkiye’nin AB’den
ithalat genel toplam deeri 24.321 milyon dolardan 2012
ylnda 87.447 milyon dolara ulamtr. Böylelikle Gümrük Birlii’nin yürürlüe girmesi itibaryla, 2012 ylna
kadar Türkiye’nin AB’den ithalat yüzde 260 orannda
artmtr. Ancak küresel mali krizin etkisiyle, Türkiye’nin
AB’den ithalat 2008 ve 2009 yllar arasnda 74.802 milyon dolardan 56.588 milyon dolara gerilemitir. Türkiye,
AB’nin altnc en büyük ticari orta, AB ise Türkiye’nin en
önemli ticari ortadr. Ayrca, Türkiye’ye gelen dorudan
yabanc yatrmlarn yaklak yüzde 75’i AB kaynakldr.
Gümrük Birlii’nin getirdii yeni rekabet ve pazara giri
koullar sonucunda, Türkiye’nin üretim yaps ve böylelikle Türkiye’nin ihracat kompozisyonu da önemli deiikliklere uramtr. Nitekim Gümrük Birlii’nin yürürlüe
girmesiyle, Türkiye’nin sanayi ürünleri ihracat payn ar-
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trd dikkat çekmektedir. AB’nin tek tarafl olarak Gümrük Birlii’ni balatt 1971 ylnda Türkiye’nin toplam
ihracatnn sadece yüzde 20’si sanayi ürünleri iken, bu
oran Gümrük Birlii’nin tamamland 1996 ylnda yüzde 87 seviyesine çkmtr. Dikkat çeken bir dier önemli
husus da sanayi ürünleri ihracatnn da kendi içinde deiiklikler kaydetmesidir. Örnein tekstil ve demir çelik
gibi geleneksel ürünlerin dnda, beyaz eya ve otomotiv gibi katma deeri yüksek ve istihdam açsndan
önemli sektörlerin ihracatmzdaki arlnn giderek
artt gözlenmektedir. Gümrük Birlii ile Türk sanayisinin ileri teknoloji kullanan AB firmalar ile youn bir
rekabet içine girmesi, Türk firmalarn teknoloji gelitirmeleri ve Ar-Ge faaliyetlerini artrmalar yönünde tevik
etmitir. AB ile Gümrük Birlii’nin yürürlüe girmesiyle,
Türkiye’nin teknoloji içeren sektörlerinin ihracatnn da
artt ve böylelikle katma deeri yüksek ürün ve sektörlerde Türkiye’nin giderek rekabet gücünü artrd gözlenmektedir.
Tüm bunlarn yan sra, AB ile Gümrük Birlii oluturmas sonucunda ve AB üyelik perspektifi kapsamnda,
Türkiye’nin AB ile mevzuat uyumunu salamak için
önemli yasal düzenlemeler ve yapsal reformlara imza
atlmtr. Böylelikle, AB teknik mevzuatna ve standartlarna uyum çerçevesinde yerine getirilen yasal ve idari
düzenlemeler, Türk sanayisinin üretim anlaynn köklü
bir deiim içine girmesini salamtr. Örnein Türkiye,
Gümrük Birlii öncesinde, AB ekonomi müktesebatna
uyum kapsamnda, ilk defa olarak çada bir rekabet
yasas ve Rekabet Kurumu’na sahip olmutur. Gümrük
Birlii, Türk sanayisinin üretim anlayna ve tüketici bilinçlenmesine önemli katklarda bulunmutur. Gümrük
Birlii, ulusal ve uluslararas düzeyde rekabet kapasitesinin artrlmas için yaplan çalmalara çerçeve olutururken, üretim kalitesi ve tüketici memnuniyetinin salanmas yönünde deiikliklere de yol açmtr. Sonuç
itibaryla, 1996 ylnda yürürlüe giren Gümrük Birlii
sayesinde, Türk irketlerinin rekabet gücünün artt,
AB ve Türkiye arasndaki ticari ilikilerin güçlendii ve
Türkiye’nin rekabet politikas, fikri mülkiyet haklar ve
tüketici haklar gibi birçok alanda AB müktesebatna büyük ölçüde uyum salad gözlenmektedir.
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Yanl 16 AB’ye üye olmak için Maastricht
Kriterleri’ni de yerine getirmek zorundayz.
Doru 16 AB’ye üye olmak için Maastricht
Kriterleri’ni yerine getirmek zorunda deiliz. Bu kriterler, AB’ye üyelikten sonra Avro
Alan’na dâhil olmak ve avro para birimini
kullanmak için yerine getirilmesi gereken
kriterlerdir.
AB’ye üye olmak için Maastricht Kriterleri deil, tam üyelie ilikin asgari koullar oluturan ve tüm aday ülkelere
istisnasz olarak uygulanan Kopenhag Kriterleri’nin yerine
getirilmesi gerekmektedir. Kopenhag Kriterleri, siyasi ve
ekonomik kriterler ile müktesebat uyumu olmak üzere üç
grupta toplanmaktadr. Siyasi Kriterler, AB Anlamas’nn
tam üyelikle ilgili maddesine eklenen, demokrasinin güvence altna alnd istikrarl bir kurumsal yap, hukukun
üstünlüü, insan haklar ve aznlk haklarna sayg koullarndan oluur. Ekonomik Kriterler ise iyi ileyen bir pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet
basksna kar koyabilme kapasitesidir. Topluluk müktesebatnn kabulü ile de AB’nin çeitli siyasi, ekonomik ve
parasal hedeflerine ballk ifade edilmektedir.
Kopenhag Ekonomik Kriterleri, genellikle Maastricht Kriterleri ile kartrlmaktadr. Maastricht Kriterleri, sanlann
aksine AB tam üyelii öncesinde deil, sonrasnda yerine
getirilmesi gereken koullardr. Bütün AB Üye Devletleri,
Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) üyesidir. EPB, AB ekonomisinin sürdürülebilir ve dengeli bir ekilde kalknmas
için ekonomik farkllklarnn giderilmesi ve Üye Devletlerin ekonomik ve parasal politikalarnn uyumlatrlmasn
amaçlar. Bu kapsamda hedef, Üye Devletlerin Maastricht
Kriterleri’ne uyum yoluyla EPB’nin bir parças olmalar
ve AB snrlar içinde tek para biriminin kullanmdr. EPB
sürecinin son aamas ise Üye Devletlerin para politikas
alanndaki yetkilerini Avrupa Merkez Bankas’na devretmeleri ve tek para birimi olan “avro”yu kabul ederek Avro
Alan’na üye olmalardr. Yaknlama Kriterleri olarak da
anlan Maastricht Kriterleri ile Üye Devletlerin, kamu aç, kamu borcu, enflasyon oran, uzun dönem nominal faiz
oran ve döviz kurundan oluan be makroekonomik veri
baznda belirlenmi eik deerleri amamas öngörülür.

AVRUPA BRL VE TÜRKYE-AB LKLER HAKKINDA

DORU BLNEN YANLILAR
Üye Devletlerin EPB’nin üçüncü aamasna geçerek Avro
Alan’na dâhil olmalar için bu kriterleri karlamalar zorunludur. Söz konusu kriterler u ekildedir:
O Fiyat istikrar: Enflasyon oran, en iyi performansa sahip üç ülkenin yllk enflasyon oranlar ortalamas arasndaki fark 1,5 puan geçmemelidir;
O Bütçe Aç: Bütçe aç, GSYH’nin yüzde 3’ünü amamaldr;
O Faiz Oranlar: Uygulanan uzun vadeli faiz oranlar, 12
aylk dönem itibaryla, fiyat istikrar bakmndan en iyi
performansa sahip üç ülkenin faiz orann iki puandan
fazla amamaldr;
O Kamu Borçlar: Üye Devletin kamu borcu, GSYH’nin
yüzde 60’n geçmemelidir;
O Döviz Kurlar: Üye Devlet paras, Avrupa Para
Sistemi’nin döviz kuru mekanizmas çerçevesinde
belirlenen normal dalgalanma marjlarna, en az son iki
yl boyunca ciddi sapmalar gözlenmeksizin uymaldr.
Dier bir ifadeyle, son iki yl itibaryla, bir Üye Devletin
para birimi, dier bir Üye Devletin para birimi karsnda devalüe edilmemi olmaldr.
Türkiye, AB üyeliinden sonra yerine getirilmesi gereken koullardan olan Maastricht Kriterleri’nin bir ksmn
imdiden karlamaktadr. Bütçe aç/GSYH ve Kamu
Aç/GSYH oranlar Maastricht Kriterleri’nin öngördüü limitlerin altndadr. Dier yandan küresel kriz ve sonrasnda AB’de ortaya çkan borç krizi, birçok Avro Alan
ülkesinin söz konusu kriterleri karlayamamasna neden
olmutur. Baz Avro Alan ülkelerinin özellikle kamu borcu
ve kamu açnn Gayrisafi Yurt çi Hasla’ya oranlar oldukça yüksek düzeylerdedir.

Yanl 17 AB, Birlemi Milletler veya NATO gibi
uluslararas bir örgüttür.
Doru 17 AB, kendine özgü uluslar üstü (supranational) bir bütünleme modelidir.
Genel tanmla uluslararas örgütler, devletler tarafndan
belirli amaçlar için kurulmu uluslararas düzeyde faaliyet
gösteren organizasyonlardr. Birlemi Milletler ve NATO
gibi uluslararas örgütler bu tanma uymakla beraber, sa-
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dece kurucu anlamada kendilerine verilen güce ve yetkiye sahiptir. Genellikle her üye eit oya ve alnan kararlarda
oy birlii arandndan veto hakkna sahiptir. Bu yüzden
bu tür örgütler, üyesi olan tüm ülkeler tarafndan onay verilmedii sürece, kendi güç ve yetkilerinde deiiklik yapamaz. Bir baka ifadeyle, uluslararas örgütler, sadece üyesi olan ülkelerin temsilcilerinin kendi ülkelerinin haklarn
ve çkarlarn koruduklar bir nevi platform niteliindedir.
Ancak pek çok siyaset bilimcisine göre, AB’nin kendine
özgü bir yaps vardr. Bunun en temel nedeni, AB’nin hükümetler aras kurumlar yannda “uluslar üstü” (supranational) yapya sahip kurumlar bünyesinde barndran bir
bütünleme modeli olmasdr. Dier bir ifade ile üye ülkelerinin çkarlarn gözeten kurumlar ve üye ülkelerin yetkilerinin bir üst organa aktarlmasyla var olan uluslar üstü
kurumlar, ayn karar alma mekanizmas içine dâhil edilmitir. AB, ayn zamanda kendi hukuk düzenine ve egemenlik
haklarna sahiptir. Birlik, kurumlar vastasyla dier uluslararas hukuki ilemlere benzemeyen hukuki ilemler yaplabilmektedir. AB hukuku, üye ülkeler ve üye ülkelerdeki
gerçek ve tüzel kiiler açsndan dorudan uygulanabilir ve
balayc niteliktedir. Eer Birlik düzeyinde hukuki ilem
karar verilmi ise, bu karar, Konsey’de kararn aleyhinde
oy veren ülkeler için de geçerlidir. Üye ülkelerin, bamszlklar ve ulusal çkarlar veya herhangi bir konuyu bahane
ederek çekince koyma ya da ortak kurallar tanmama haklar yoktur. AB, bu hukuki ilemleri gerçekletirebilme yetkisini, AB’nin yetki alanna giren politika alanlarn bir anayasa gibi tarif eden Kurucu Antlamalardan almaktadr.
AB, kendi egemenlik haklarna ve hukuk düzenine sahiptir.
Üye ülkeler ve vatandalar, bu hukuk düzenine tabidir ve
Birlik Hukuku, üye ülkelerin ulusal hukuklar karsnda üstündür. Görüldüü üzere AB’nin yaps, uluslararas örgütlerinkinden farkllk arz etmekte, bu nedenle uluslar üstü
kavram ile tanmlanmaktadr.

AVRUPA BRL VE TÜRKYE-AB LKLER HAKKINDA

DORU BLNEN YANLILAR
Yanl 18 Avrupa nsan Haklar Mahkemesi, AB bünyesindeki bir kurumdur.
Doru 18 Avrupa nsan Haklar Mahkemesi bir AB
kurumu deil, Avrupa Konseyi bünyesindeki uluslararas bamsz bir mahkemedir.
Türkiye ile ilgili ald kararlar nedeniyle ülkemiz gündeminde skça yer alan Avrupa nsan Haklar Mahkemesi’nin
(AHM) AB bünyesindeki bir kurum sanlmas çok karlalan bir yanlgdr. Hâlbuki AHM, Avrupa nsan Haklar
Sözlemesi (AHS) ile güvence altna alnm temel hak
ve özgürlüklerin çinenmesinden ikâyetçi olan bireylerin bavurularn belirli koullar altnda deerlendiren,
bamsz bir uluslararas mahkemedir. AB’nin oluumundan yllar önce, 1949 ylnda kurulan AHM, insan haklarnn korunmas amacyla oluturulan ilk bölgesel sistem ve
dünyadaki ilk insan haklar mahkemesidir. Aralarnda tüm
AB Üye Devletlerinin ve Türkiye’nin de yer ald Avrupa
ülkelerinde birçou, AHS’ye taraf olarak, bireylerin temel
hak ve özgürlüklerine sayg gösterme yükümlülüü altna
girmitir (yaam hakk ve ölüm cezas yasa; ikence yasa; adil yarglanma hakk; düünce, vicdan ve din özgürlüü; ifade özgürlüü; mülkiyet hakk gibi). AHM, AHS’de
ya da Ek Protokollerinde gösterilen ve AB hukukunun genel ilkeleri olarak da benimsenen bu haklarn ihlaline ilikin ikâyetleri inceleme yetkisine sahiptir.
Sk karlalan bir dier yanlg ise AHM ile AB Adalet
Divan’nn (ABAD) birbiriyle kartrlmasdr. Hâlbuki
ABAD, AB kurumlar ve hükümetlerinin karar ve uygulamalarnn AB Kurucu Antlamalar ile çelikili olup olmadn denetlemek ve bir ulusal mahkemenin istei üzerine
AB hukuku hükümlerinin geçerliliini teyit etmek ya da bu
hükümlere ilikin yorum yapmakla görevli bir AB kurumudur. AB bünyesindeki bu mahkemeye AB kurumlar, AB
Üye Devletleri veya bireyler bavurma hakkna sahiptir.
Sonuç olarak, Türkiye’nin 1953 ylndan bu yana taraf olduu AHS ve AHM, AB’den ve ABAD’dan tamamen farkl
oluumlardr. AB, ekonomik temelli ve tam entegrasyonu
hedefleyen ulusüstü bir örgüt, ABAD ise bunun yarg organdr. AHM ise siyasi temelli ve insan haklarn koruma,
çoulcu demokrasiyi salama amaçlar üzerine kurulmu
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bir uluslararas örgüt olan Avrupa Konseyi bünyesindeki,
bölgesel insan haklar korunmas sistemi getiren, bamsz bir uluslararas mahkemedir.

Yanl 19 Avrupa Konseyi ve AB Konseyi
ayn kurumdur.
Doru 19 Türkiye’nin de üyesi olduu Avrupa Konseyi, 1949 ylnda kurulan bir uluslararas
örgüttür. AB Konseyi ise AB üye ülkelerinin
hükümet temsilcilerinden oluan bir AB organdr.
Türkiye’nin AB adayl sürecinde gündeme gelen kurumlar, isim benzerlikleri nedeniyle kavram kargaalarna neden olmaktadr. Avrupa Konseyi ile AB Konseyi’nin ayn
kurum olduunun sanlmas da bunlardan biridir. Hâlbuki
bu iki kurum, birbirinden ayr ve çok farkl niteliktedir. Avrupa Konseyi (Council of Europe), kinci Dünya Sava
sonras Avrupas’nda, 1949 ylnda kurulmu olan hükümetler aras bir örgüttür. Merkezi Strasbourg’ta olan Avrupa Konseyi’nin, halen aralarnda Türkiye’nin de bulunduu 47 üyesi bulunmaktadr. Örgütün amaçlar, insan
haklarn ve hukuk devleti ilkesini korumak, çoulcu demokrasiyi salamak, Avrupa kültürel kimlii ve çeitliliini
gelitirmek, Avrupa toplumlarnn karlat sorunlara
(aznlklara kar ayrmclk ve çevre gibi) çözüm üretmek
ve üye ülkelerdeki siyasi, hukuki ve anayasal reformlarn
desteklenmesi suretiyle Avrupa’da istikrarl bir demokrasi ortamn salamak olarak belirlenmitir.
AB (Bakanlar) Konseyi (Council of the EU) ise AB üye ülkelerinin temsilcilerinden oluan AB’nin karar organdr.
Buna göre Konsey, her üye ülkenin gündemdeki konularda (örnein dileri, ekonomi, maliye, tarm, aratrma,
teknoloji gibi) siyasi sorumluluk tayan ilgili bakanlarnn
katlmyla oluur. Konsey’in balca görevi, Avrupa Parlamentosu ile birlikte ortak karar alma prosedürü çerçevesinde yasama faaliyetini yürütmek ve Üye Devletlerin
genel ekonomik politikalarnn egüdümünü salamaktr.
Üçüncü ülkelerle veya uluslararas kurulularla anlama
yapma yetkisi de Konsey’e aittir.
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Öte yandan, AB bünyesinde, 1974 ylndan itibaren üye
ülkelerin “Devlet ve Hükümet Bakanlar”ndan oluan ve
“Zirve” (Summit) eklinde toplanan, ancak 2009 ylnda yürürlüe giren AB Antlamas (Lizbon Antlamas)
ile ayr bir AB kurumu halini alan “Avrupa Konseyi” de
(European Council) bulunmaktadr. Yasama yetkisi bulunmayan Avrupa Konseyi’nin temel görevi, AB için genel
iç ve d politika ilkeleri belirlemektir.

Yanl 20 Avrupa Parlamentosu’nun ald tüm kararlar balaycdr.
Doru 20 Avrupa Parlamentosu, klasik anlamda bir
parlamento deildir. Yasama yetkisini AB
(Bakanlar) Konseyi ile ortaklaa kullanr.
Tek bana ald kararlar siyasi ve tavsiye
niteliklidir.
Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile ilgili olarak ald
genellikle eletiri dozu yüksek kararlar nedeniyle, ülkemizde en fazla gündeme gelen AB organdr. Ancak AP,
sanlann aksine, üyelerinin dorudan seçim yolu ile belirlenmesine, ulusal parlamentolara benzer -siyasi parti
gruplarna dayal- bir iç yapya ve çalma düzenine sahip
olmasna ramen, klasik ve anayasa hukuku anlamnda
bir parlamento deildir. Avrupa Parlamentosu, AET’yi
kuran antlamalarn yapld 1950’li yllarda bir danma
organ olarak düzenlenmi olmakla birlikte, zaman içinde Kurucu Antlamalarda yaplan deiikliklerle yetkileri
artrlmtr. Özellikle, önce Amsterdam Antlamas ile
AP’ye ortak karar alma prosedüründe veto hakk tannm, ardndan AB (Lizbon) Antlamas ile AP, Konsey ile
birlikte “ortak yasama erki” (co-legislator) konumuna
gelmitir. Bir AB mevzuat, ancak bu iki kurum arasnda
anlama salanarak çkarlabilir. Dolaysyla, demokratik ulusal sistemlerde halk iradesinin parlamentoda ifade edilmesine karlk, AB’de bu irade, halen AP ile Üye
Devlet hükümetlerinin temsil edildii Konsey arasnda
paylalm durumdadr. AP’nin tek bana ald kararlar (resolution) ise siyasi ve tavsiye niteliinde olup, Üye
Devletleri balamaz.
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Yanl 21 Son ekonomik kriz, Avrupa’nn dalmasna sebep olacak.
Doru 21 AB, Üye Devletlerinin ekonomik ve mali yaplarnn güçlendirilmesi için gerekli önlemleri almakta ve düzenlemeleri yapmaktadr.
AB’nin birlik ve dayanma ilkesi ile hareket
etmesi, AB’nin dalmasn önleyecektir.
AB’de küresel kriz sonras, özellikle Avro Alan’nda ekonomik ve mali sorunlar yaanmaktadr. Küresel krizden
önemli derecede etkilenen AB ülkeleri, kamu açnn
yükselmesi, rekabet gücünün azalmas, isizliin artmas, düük ekonomik büyüme ve durgunluk gibi ekonomik
sorunlarla kar karya kalmtr. Bata Avro Alan olmak
üzere, Üye Devletlerde ekonominin canlanmas ve mali
yaps bozulan bankalarn kurtarlmas amacyla, ülkeler
kamu harcamalarn artrm, bu da kamu aç ve kamu
borç stoklarnda ciddi artlara yol açmtr. Bata Yunanistan olmak üzere bütçe harcamalarn kontrol altna
alamayan ve gerekli yapsal reformlar tamamlayamayan
ülkeler, borç krizine girmitir.
AB borç krizi, AB’de ayn zamanda ekonomik yönetiimin
önemini ve bunun AB çapnda gelitirilmesinin gerekliliini de ortaya koymutur. Bu nedenle, ekonomik krizlere
kar bir dizi ekonomik yönetiim önlemi de alnmtr. Bu
kapsamda, mevcut ekonomik ve finansal mekanizmalar
olan Ekonomik ve Parasal Birlik ile stikrar ve Büyüme
Pakt’nn güçlendirilmesi, Üye Devletlerin ekonomik ve
mali açdan sürekli denetimi ve dengesizliklerin erkenden
ortaya çkarlarak önlemler alnmasna yönelik birçok düzenleme gerçekletirilmitir. Bu çerçevede, bir dizi mevzuat düzenlemesi kabul edilmitir:
O stikrar ve Büyüme Pakt’nn güçlendirilmesine yönelik maliye politikalar ve bütçe denetiminin yan sra
AB’de makroekonomik dengesizliklerin daha kapsaml ve gelimi gözetimine yönelik Altl Paket.
O Avro Alan ülkelerinin bütçelerinin denetlenmesi ve izlenmesi, ayrca mali sorun yaayan ülkelerin ekonomi
politikalarnn izlenmesine yönelik kili Paket.
O Üye Devletlerde bütçe dengesinin gözetilerek mali
disiplinin güçlendirilmesi amacyla yürürlüe giren,
Ekonomik ve Parasal Birlik’te stikrar Koordinas-
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yon ve Yönetiim Antlamas. Antlama ile otomatik
yaptrmlar ve daha sk bir denetim için bütçe dengesi
kural getirilmitir. Antlamayla, Üye Devletlerin yllk
yapsal bütçe açnn nominal GSYH’ye orannn binde 5’i amamas gözetilerek, bu artn ulusal anayasalarda yer almas öngörülmütür.
Üye Devletler arasnda rekabet gücünün ve istihdamn artrlmas, kamu maliyesinde sürdürülebilirliin
salanmas ve finansal istikrarn güçlendirilmesi amacyla oluturulan Avro Pakt.
Üye Devletlerin bütçe ve ekonomi politikalarn AB
düzeyinde kabul edilmi hedef ve kurallara uydurarak, döngüsel bir süreç içinde koordine etmelerini
amaçlayan Avrupa Sömestri. Avrupa Sömestri kapsamnda Avrupa 2020 Stratejisi’nin ortaya koyduu
büyüme ve istihdam stratejileri dorultusunda yapsal
reformlar, stikrar ve Büyüme Pakt dorultusunda
mali politikalar ve ar makroekonomik dengesizliklerin önlenmesine yönelik olarak politika koordinasyonu
salanmaktadr.
Avrupa 2020 Stratejisi, AB’nin ekonomik ve mali krizden çkn salamak amacyla daha akll, sürdürülebilir ve kapsayc büyüme ve istihdam için stratejiler
ortaya koyar. Avro Pakt ve Avrupa Sömestri’nin de
çk noktas bu stratejidir.

Ayrca mali sorunlar yaayan Üye Devletlerin destekle
mesi için iki fon kurulmutur.
AB, her zaman birlik ve dayanma halinde olma ilkesiyle
hareket etmektedir. Bata Yunanistan olmak üzere, sorun yaayan ülkelerin Avro Alan’ndan çkarlmayacana
ilikin AB kurumlar ve önde gelen Üye Devletler tarafndan yaplan açklamalar da bu dayanmann bir göstergesidir.

53

54

AVRUPA BRL VE TÜRKYE-AB LKLER HAKKINDA

DORU BLNEN YANLILAR

AVRUPA BRL VE TÜRKYE-AB LKLER HAKKINDA

DORU BLNEN YANLILAR
Yanl 22 ngiltere çkmak isterken, biz niye girmek
istiyoruz? AB cazibesini yitiriyor.
Doru 22 ngiltere’nin AB’ye ilikin referanduma gidecek olmas, ngiltere’deki Muhafazakâr
Parti tarafndan iç siyasette puan toplama
kaygsnn da etkisiyle verilmi bir karar
olup, olas bir AB’den çk senaryosunun
ngiltere’nin ulusal çkarlarna verecei zarar telafi edilemez olacaktr. Öte yandan,
ekonomi ve güvenlik açsndan getirecei
tüm kazanmlarn ötesinde, AB üyeliinin
Türkiye için ngiltere’den farkl olarak, demokratikleme ve reform sürecine katklar
da göz ard edilemeyecek kadar büyüktür.
ngiltere’nin Muhafazakâr Parti Bakan ve Babakan
David Cameron’n 23 Ocak 2013’te, partisinin 2015 ylnda
gerçekleecek seçimleri kazanmas halinde ngiltere’nin
AB’ye üyelik koullarn yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunacan ve bunun karlanmamas halinde,
ngiltere’nin 2017 yl sonuna kadar AB üyeliini referanduma tayacan duyurmas, AB genelinde ngiltere’nin
AB’den çkabilecei yönünde tartmalara yol açmtr.
Bu tartmalar, Türkiye-AB ilikileri balamnda, AB’ye
üpheci yaklaan çevrelerin de elini güçlendirmi ve mevcut üyelerin dâhi içerisinde bulunmak istemedii bir Birlie girmek yerine, alternatif i birliklerini deerlendirmesi
gerektii eklinde baz yorumlara yol açmtr.
Öncelikle, ngiltere’nin AB içerisinde her zaman farkl bir
ortak olduunu hatrlamak gerekmektedir. ngiltere’nin
AB üyelii, dönemin Fransa Cumhurbakan Charles de
Gaulle tarafndan iki kez veto edilmi ve ngiltere 1973 ylna kadar AB bütünlemesinin dnda kalmtr. ngiltere,
daha gevek ve hükümetler aras bir AB yapsn tercih
etmekte ve Westminster’dan Brüksel’e yetki devrine mesafeli yaklamaktadr. Bilindii üzere ngiltere, Schengen
Anlamas ve ortak para birimi avro bata olmak üzere
AB’nin birçok ortak politika alanna katlmamay (optout) tercih etmitir. Özellikle Avro Alan’ndaki borçlanma
krizinin derinlemesiyle, krizin üstesinden daha fazla bütünleme ile gelinebilecei görüünün egemen olmaya
balamas ve AB düzeyinde krize kar ortaya konulan
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giriimler, mali hizmetlerin ekonomisinde önemli bir yere
sahip olduu ngiltere’de AB’ye üpheyle yaklaanlarn
(Euroskeptic) endielerini artrm ve AB’nin reforme
edilmesi taleplerini artrmtr. Bu balamda, Babakan
Cameron’n AB üyeliinin referanduma götürülmesi açklamasnn arka plannda, Muhafazakâr Parti parlamenterlerinin basklar ve iç siyasette puan toplama kayglar
da belirleyici olmutur. Cameron aslnda, ngiltere’nin
AB’den çkmasn deil, reforme edilmi bir AB’de önemli
bir rol üstlenmeye devam edilmesini desteklemektedir.
Konuyla ilgili olarak AB’nin pozisyonu ise “Avrupa Birlii
içerinde ngiltere’nin yeri hususundaki en iyi yaklamn
ne olacana karar verecek olan, ngiltere hükümeti ve
halkdr” eklinde ifade edilmitir.
Öncelikle ngiltere’nin bir referanduma gitme olaslnn, önümüzdeki dört yl içerisinde birçok olayn gerçeklemesine bal olduunu belirtmek gerekmektedir.
ngiltere’nin referanduma gitmesi, AB’nin reforme edilmesi için yeni bir antlamann müzakere edilmesine ve
ngiltere’nin üyeliini yeniden müzakere etme talebinin
reddedilmesine; daha da önemlisi ngiltere’de gerçekleecek seçimlerin Muhafazakâr Parti’nin zaferiyle sonuçlanmasna bal olacaktr. Olas bir referandum sonucunda ngiltere’nin AB’den çkmasnn da ngiltere’nin
ulusal çkarlarn olumsuz etkileyecei öngörülmektedir.
ngiltere, AB’den çkmas halinde Tek Pazar’a eriimini
kaybedecek ve tüm AB üyeleri ile Serbest Ticaret Anlamalar imzalamak zorunda kalacaktr. ngiltere’nin
AB’den çkp Norveç gibi yalnzca Avrupa Ekonomik
Alan’nda (EEA) kalmay tercih etmesi durumunda,
ngiltere’nin AB Tek Pazar’na eriimi sürecek ancak ngiltere AB müktesebatnn büyük bir bölümünü uygulamakla yükümlü olacaktr. Buna karn, AB’ye üye olmad için ulusal çkarlarn ilgilendiren birçok konuda AB
karar alma mekanizmalarnda yer almayacak olmasise
en önemli kayplardan biri olacaktr.
AB üyeliinin ngiltere’de referanduma götürülmesinin,
1999 ylndan bu yana AB aday ülkesi statüsünde bulunan Türkiye’nin AB ile yürüttüü katlm müzakereleri
üzerindeki etkileri incelenirken, Türkiye için AB üyelik
sürecinin ngiltere için olduundan farkl bir anlam ta-
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d göz ard edilmemelidir. AB’ye tam üyelik hedefi,
1959 ylndan bu yana Türkiye’nin stratejik hedefi ve devlet politikasdr. Son dönemde katlm müzakerelerinde
yaanan tkankla ramen, Türkiye ile AB, salam temellere dayanan köklü bir ilikiye sahiptir. AB’nin içinde
bulunduu siyasi ve ekonomik krize ramen AB üyelik
perspektifi, Türkiye’de demokratikleme, temel haklar
ve hukukun üstünlüü gibi birçok alanda önemli reformlarn hayata geçirilmesine öncülük ederek bir dönüüm
arac görevi görmeye devam etmektedir. AB müktesebatna uyum kapsamnda tarm ve gda güvenliinden güvenlik ve savunmaya kadar birçok farkl alanda mevcut
standartlarn yükseltilmesi ile Türkiye, en yüksek standartlar da benimsemi olacaktr. Ayrca, 28 üye ülkeyi
ve 500 milyonu akn kiiyi bir araya getiren bir bar ve
istikrar projesi olan AB’ye katlmak, Türkiye’nin güvenliine ve daha etkili bir küresel aktör olmasna da büyük
katklarda bulunacaktr. AB ile arasnda Gümrük Birlii
bulunan Türkiye’nin, ticaretinin neredeyse yarsn AB ile
yapt ve AB’nin Türkiye’nin en önemli ticaret orta olduu ve Türkiye’ye gelen dorudan yabanc yatrmlarn
yaklak yüzde 75’inin AB kaynakl olduu da göz önünde
bulundurulduunda, AB’nin Türkiye ekonomisi bakmndan sahip olduu önem bir kez daha ortaya çkmaktadr.
Türkiye’nin bu alanlarda AB düzeyindeki karar alma mekanizmalarna katlm büyük öneme sahip olmakla birlikte, ancak tam üyelikle mümkündür. Tüm bu nedenlerden
dolay, Türkiye için AB’ye üyelik hedefi, bir Üye Devletin,
AB ile ilikilerini yeniden gözden geçirmek istemesi gerekçesiyle kolayca vazgeçilebilecek bir hedef deildir.
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Yanl 23 O kadar dava kazandk, hâlâ AB’ye vizesiz
giremiyoruz.
Doru 23 Her ne kadar yüksek mahkemeler ve kimi
üye ülke mahkemeleri, Türk vatandalarnn AB snrlarnda dolamna yönelik
olumlu kararlar alm olsa da, uygulamadan
sorumlu üye ülkeler özelinde konu netlie
kavumu deildir. Aralk 2013 tarihinde,
taraflar arasnda Geri Kabul Anlamas’nn
imzalanmas ve akabinde vize diyalounun
balatlmas ile vize konusunda yeni bir
adm atlmtr.
AB ve üye ülkelerinin Türk vatandalarna uygulad vize
koullar, Türkiye-AB ilikileri çerçevesinde son yllarda
sklkla ele alnan bir konu olmutur. Bu kapsamda -Hükümet ve Türk vatandalar dâhil olmak üzere- Türkiye,
Brüksel ve AB üye ülkelerini vize uygulamalar hususunda
eletirmektedir. ikâyetler vize ücreti, bavuru srasnda
AB üye ülke konsolosluklar tarafndan talep edilen belgelerin içerik ve saysna; müracaat sahiplerine sunulan hizmetlerin yetersizliinden konsolosluk personelinin bavurana yönelik muamelesi, uzun ve yorucu prosedürlerin
varlna kadar uzanan geni bir yelpazeye yaylmtr.
Hukuki perspektiften bakldnda, Türk vatandalarnn
AB üye ülkelerine girite almak zorunda olduklar vize
ve söz konusu uygulamann dayand hukuki temelleri
konusunda ciddi tartmalar bulunmaktadr. AB’nin en
yüksek mahkemesi konumunda bulunan Avrupa Birlii
Adalet Divan’nn (ABAD), 2009 ylnda Soysal Davas’na
ilikin verdii karar sonrasnda, Türk kamuoyunda vizelerin yakn zamanda kalkaca algs olumutur. Ancak
ayn Mahkeme, Ekim 2013 tarihinde karara balanan
Demirkan Davas’nda önce verdii kararn aksine bir tutum sergilemi ve vize koulunun yasal olduuna hükmederek, sadece snrl düzeyde istisnay kabul etmitir. Bu
hukuk mücadelesini AB ve Türkiye’de hükümetler, bürokrasi, hukukçular ve akademisyenler ile sivil toplum ve
medya yllar boyunca yakndan takip etmitir. Türkiye’de
vize uygulamalar ile ilgili tartmalar siyasi, bürokratik,
hukuki, insani ve teknik boyutlarda tüm hararetiyle yaanrken, ban i dünyasnn temsilci kurulularnn çektii
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kimi sivil toplum örgütleri de medyann gücünü yanlarna
alarak, konuyu gündemde tutmaya devam etmilerdir.
Hiç üphesiz vize sorunu, Türkiye-AB ilikilerindeki en
tartmal konulardan biri olmakla birlikte, özellikle Türk
kamuoyunda, ülkenin AB entegrasyon sürecini ve alglar olumsuz etkileyen bir meseledir. 1963 ylndan itibaren
AB ile ortaklk ilikisi içinde olan, 1999 ylndan beri aday
ve 2005 ylndan beri katlm müzakerelerini yürüten
Türkiye’ye yönelik vize koulunun kaldrlmas, sürecin
doal ve mantkl seyrine uygundur. likilerde sivil toplum diyalounun öneminin skça dile getirilmesi de dikkate alndnda, AB’yi oluturan dört temel serbestiden biri
olan kiilerin serbest dolam konusunda gelime salanmaldr. Bir ülkenin “Avrupallamas” ve sivil toplumlarn birbirleriyle kaynamasnn en etkili araçlarndan biri,
serbest dolamn önündeki engellerin kaldrlmasdr.
Vize tartmalar ile ilgili olarak AB, Türkiye’nin vize serbestisi konusunda dier yabanc ülkelerle ayn muameleye tabi olmas ve -geri kabul, snr yönetimi, göç, iltica ve
balantl dier konular dâhil olmak üzere- pek çok konu
balndaki tartmalarda allagelen “hareketlilik, göç
ve vize diyalou” sürecinden geçmesi gerektii pozisyonunu savunmutur. Türk Hükümeti ise bu pozisyona
hararetle kar çkm, Avrupal mahkemelerin kararlarna dayanarak, Türk vatandalarnn hâlihazrda AB üye
ülkelerine vizesiz bir ekilde gidebileceini savunmu; AB
ile bu alanda farkl bir yol haritas izlenmesini talep etmitir. Hiç üphesiz, vize konusunda bugün halen somut bir
çözüme ulalmamasnda, her iki tarafnda konuyu kendi
açlarndan deerlendirmesinin rolü büyütür. Türkiye ile
AB, vize konusunda uzun süren müzakereler neticesinde
somut bir çözüm gelitiremezken, bu süreç dorultusunda çalmay kabul eden dier ülkeler, her ne kadar AB ile
olan ilikileri Türkiye kadar eski ve köklü olmasa da, (örnein Bat Balkanlar), u an Schengen bölgesine vizesiz
eriimden faydalanmaktadr.
Türk vatandalarna yönelik vize serbestlii konusunda
tartmalar, taraflar arasnda geri kabul mekanizmalarnn çaltrlmas noktasna varmtr. Çok uzun süren
Geri Kabul Anlamas üzerindeki müzakereler, Avrupa
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Komisyonu ve Türkiye arasnda salanan uzlamann ardndan, 16 Aralk 2013 tarihinde, anlama metninin taraflarca imzalanmas ile birlikte tamamlanmtr. Geri Kabul
Anlamas’nn imzalanmas ile ezamanl olarak, Avrupa
Birlii Türkiye ile vize serbestisi diyalounu balatmtr.
Bu amaçla Türkiye’ye göç, hareketlilik ve vize konusundaki “Yol Haritas” sunulmutur. AB Bakanl ise söz konusu yol haritasna ek, açklamal bir yol haritasyla, Türk
tarafnn mevcut skntlarnn da sürece dâhil edileceini
açklamtr. “Yol Haritas” esas itibaryla, seyahat belgelerinin (pasaport gibi) güvenlii, göç yönetimi, kamu
düzeni ve güvenlii ile temel haklar gibi vize muafiyeti
ve Geri Kabul Anlamas’nn düzgün bir ekilde uygulanmasyla ilgili kurallar ve yükümlülükler içermektedir. Hiç
üphesiz Türkiye de, Türkiye-AB Geri Kabul Anlamas ve
göç, hareketlilik ve vize diyalou konularnda daha fazla
emek sarf etmelidir.
Geri kabul, hiç üphesiz, düzensiz ve yasa d göç ile
mücadele edilmesi, bu sayede snrlar içerisinde ve darsnda güvenliin tesisi açsndan tüm ülkeler için büyük
önem arz eden ve kurulmas elzem olan bir mekanizmadr. 2.648 kilometrelik kara snr ile AB üyesi ülkeler
arasnda en uzun beinci kara snrna; 7.200 kilometrelik
deniz snr ile de, yine AB üyesi ülkeler arasnda en uzun
beinci deniz snrna sahip Türkiye için, üyelik müzakerelerini yürüttüü AB ile geri kabul mekanizmasnn kurulmas, AB üyelik artlarnn ötesinde, Türkiye’nin iç ve
d güvenlii açsndan büyük önem arz etmektedir. AB ile
olduu kadar Türkiye’nin, kendi corafyasndaki mülteci
ve snmac bakmndan kaynak tekil eden ülkeler ile de
geri kabul anlamalar imzalamas ve bu mekanizmay
bütüncül bir ekilde oluturmas gereklidir.
Son olarak; Türk vatandalarna vize serbestlii verilmesi
ile birlikte, vizeden muaf bir ekilde Schengen üyesi AB ülkelerinde dolama hakknn, AB genelinde hiçbir kstlama
olmadan serbest dolam anlamna gelmediinin Türk kamuoyu tarafndan bilinmesi, büyük önem arz etmektedir.
Ayn Bat Balkan ülkelerinde olduu üzere bu hak, sadece
biyometrik pasaport sahibi kiiler için geçerli olacaktr ve
alt aylk sürede 90 günü amayan ziyaretlerle snrldr.
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Yanl 24 Türkiye, AB Çerçeve Programlar’ndan yeterince faydalanamyor. Katk salamak
yerine kendi projelerine kaynak salasa
daha iyi olur.
Doru 24 Türkiye AB Çerçeve Programlar’na katlarak sadece Avrupa Aratrma Alan’na
entegre olmakla kalmyor, ayn zamanda
edindii tecrübelerle daha fazla proje hazrlayarak, ödedii katk paynn üzerinde
geri dönü elde ediyor.
2002-2006 döneminde yürütülen 6. Çerçeve Program
ile Türkiye ilk defa resmi olarak AB Çerçeve Programlarna dier üye ülkelerle eit koullarda tam katlm salamtr. Daha önceden, 4. Çerçeve Program’na (19982002) ve 5. Çerçeve Program’na (2002-2006) proje
baznda katld için, o dönemler Türkiye genel katlm
pay ödememitir. Ancak 6. Çerçeve Programlar’na tam
katlmak için Türkiye’den 231 milyon avro deerinde katk
pay ödemesi istenmitir. Türkiye ise bu miktarn 185 milyon avrosunu ulusal kaynaklardan karlamtr. 6. Çerçeve Program’nda, Türkiye 2947 proje bavurusunda
bulunmu ve bunlarn 454’ü kabul edilmitir. Dolaysyla
ülkemizin baar oran yüzde 15,4 olarak gerçeklemitir.
Genel olarak bakldnda, Türkiye’nin Programa katlm
pay binde 6 olarak gerçeklemi ve toplam bütçenin binde 4’ünden faydalanmtr.
Türkiye’nin 6. Çerçeve Program’nda kaydettii performans çok düük kalmaktadr, ancak ilk defa tam katlmc
sfat altnda programda yer ald gözden kaçrlmamaldr. Üstelik baz AB üye ülkelerine ve dier aday ülkelere
(örnein Litvanya, Letonya, Estonya, GKRY, Malta, Hrvatistan, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti) kyasla, Türkiye’nin daha iyi bir performans sergiledii de göz
önünde tutulmaldr. Yaplan kyaslamaya göre, Türkiye
en çok fon geri dönüü salayan aday ülke konumundadr. Üstelik 6. Çerçeve Program’nda elde ettii tecrübeler
sayesinde, Türkiye, 7. Çerçeve Program’na katlmnda
önemli ilerlemeler kaydetmitir. 7. Çerçeve Program’nn
daha ilk üç ylnda (2007-2009) katlm için ödediimiz 60
milyon avroluk ulusal katk payna karlk 70 milyon avro
geri dönü salanmtr. Ayrca, 1 Ocak 2007 ile 30 Hazi-
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ran 2012 dönemi aras, Türkiye, 7. Çerçeve Program’nda
toplam 879 projede yer alm ve Türk ortaklarn yer ald projelerin toplam portföy büyüklüü 2,5 milyar avro
deerine ulamtr. Nitekim 30 Haziran 2012 tarihi itibaryla, Türk ortaklarn ald fon 145,1 milyon avro deerine ulamtr. Görüldüü üzere Türkiye, AB Çerçeve
Programlar’ndan git gide daha fazla faydalanmaktadr.
Tüm bunlarn yan sra Türkiye’nin AB Çerçeve
Programlar’na katlmas, özellikle bilgi transferi ve deneyim paylam sayesinde ülkemizin bilim ve aratrma
kapasitesinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadr. Çerçeve Programlar’na katlm, Türkiye’nin AB ve
AB dndaki ülkeler ile bilim ve teknoloji alanlarnda i
birliini güçlendirmesi için önemli bir imkân salamaktadr. Ayrca Türkiye’nin Çerçeve Programlar’na katlm
ile bata KOB’ler olmak üzere Türk sanayicisinin yeni ve
çeitli pazarlara eriimi salanmaktadr. Bir dier önemli
husus, bu Programlar ile bilim insanlar ve aratrmaclarn dolamnn desteklenmesi, özellikle bilgi transferi ve
deneyim paylam için önemli bir zemin oluturulmasdr. Bu kapsamda, örnein, TÜBTAK ve AB’nin bilimsel
ve teknolojik aratrma laboratuvar olan Ortak Aratrma
Merkezi (Joint Research Center-JRC), 28 ubat 2013
tarihinde, i birliklerini güçlendirmek amacyla bir mutabakat zapt imzalamtr. Söz konusu anlama kapsamnda, AB’nin Ortak Aratrma Merkezi bünyesinde yer alan
enstitülerinde Türk aratrmaclarn doktora ve doktora
sonras aratrmalarn yürütmelerine imkân tannmaktadr. Bu balamda, yukarda belirtilen yaylma etkilerinden (spillover) yararlanmas için Türkiye’nin AB Çerçeve
Programlar’na katlmas büyük önem tamaktadr.
Türkiye’nin AB Çerçeve Programlar’na katlarak elde ettii
avantajlar sayesinde, Türkiye Aratrma Alan’nn Avrupa
Aratrma Alan’na entegrasyonu hzl bir ekilde salanmaktadr. Nitekim “Bilim ve Aratrma”, Türkiye’nin 2005
ylndan beri yürüttüü AB müzakere sürecinde bugüne
kadar açlp geçici olarak kapanan ilk ve tek balktr. “Bilim ve Aratrma” alanndaki müktesebat kapsamnda,
AB’nin faaliyetlerini içeren Çerçeve Programlar’na ilikin
Konsey ve Komisyon kararlar ve üçüncü ülkeler ile bilim
ve teknoloji alannda imzalad anlamalar yer almaktadr.
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Türkiye’nin Bilim ve Aratrma Politikas’nn AB ile uyumu
incelenirken üzerinde durulan temel konu, Türkiye’nin
AB Çerçeve Programlar’na katlmdr ve bu kapsamda
Türkiye’nin AB Çerçeve Programlar’na etkin katlm için
gerekli koullar salayp salamadna önem verilmektedir. Görüldüü üzere, Türkiye’nin Çerçeve Programlar’na
katlmnda giderek daha fazla tecrübe kazanmas, sadece
bilim ve aratrma alannda i birlikleri ve ortaklklarn artmasna deil, ayn zamanda giderek daha fazla proje gelitirilerek ülkemizin Program bütçesine yapt katknn
üzerinde geri dönü almasna da vesile olmaktadr.

Yanl 25 AB Bölgesel Politikas, gelimi bölgelerden az gelimi bölgelere bir fon transferi
politikas niteliindedir.
Doru 25 AB Bölgesel Politikas, sadece gelimi
bölgelerden alnp az gelimi bölgelere
verilen basit bir kaynak/fon transferi politikas deildir. Bölgesel Politika, ayrca
Topluluk vatandalar arasndaki uyumu
güçlendirmeyi ve Birlik içerisindeki ekonomik ve sosyal düzeydeki kaynamay salayan temel öelerden biridir.
AB, Üye Devletleri arasndaki sosyoekonomik farkllklar
ve bölgeler arasndaki dengesizliklerin azaltlmas ve uyumun salanmas için kendi Bölgesel Politikasn gelitirme ihtiyac duymutur. Bu amaçla oluturulan Bölgesel
Politika, ekonomik ve siyasi bütünleme hedefi dorultusunda, 1975 Roma Antlamas ile birlikte ortak bir politika
olarak AB’nin dier politikalarna dâhil edilmitir. Bu sebeple AB Bölgesel Politikas’nn hiçbir siyasi amaç gütmedii, unutulmamas gereken bir husustur.
Kurucu Antlamalarda ve en temel belgelerde de yer ald ekilde Bölgesel Politika, yapsal fonlar araclyla
yardma muhtaç geri kalm bölgelerin desteklenmesini salayarak, Topluluk vatandalar arasndaki uyumu
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Böylelikle AB, Bölgesel
Politikas sayesinde gelimi ve daha zengin bölgelerde
mevcut olan kaynaklarn, daha yoksul bölgelere aktarp, bu bölgelerdeki gelimilik düzeyini artrmay hedef-
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lemektedir. Bölgesel Politika, özellikle AB içerisindeki
çeitli bölgelerdeki gelime düzeyleri arasndaki farkll
ortadan kaldrmak ve bu bölgelerdeki geri kalmln bir
dayanma çerçevesi içerisinde önlenmesini amaçlamakla beraber, AB içerisindeki ekonomik ve sosyal düzeydeki
kaynamann temel öelerinden birini oluturmaktadr.
AB’nin Bölgesel Politikas’na ilikin hedefleri, sadece az
gelimi bölgelere yönelik deildir. AB genelinde, ekonomi ve kalknma yönünden baarl saylan bölgeler dahi,
küresellemenin etkisiyle birçok sorunla kar karya
kalm ve yapsal deiime uramtr. Kalknma düzeyi
yüksek olan söz konusu bölgeler de geçirdikleri deiim
sonunda bölgesel kalknmaya yönelik yenilikçi uygulama
politikas izlemi, bu da söz konusu bölgelerin uyum kapasitelerinden kaynakl birçok farklln olumasna sebep olmutur.
Bu açdan deerlendirildiinde görülüyor ki AB için bölgesel kalknma, önemli ve öncelikli bir konu tekil etmektedir. Bu balamda, AB’nin bir dayanma çerçevesi içerisinde ilev gören Bölgesel Politikas, gelimi bölgelerden
alnp az gelimi bölgelere verilen basit bir kaynak transferi politikasndan çok daha önemli hedeflere hizmet etmeyi amaçlamaktadr.
1988 ylndan beri süregelen Bölgesel Politika faaliyetleri ve bu Politika kapsamndaki yapsal fonlarn, AB Üye
Devletlerinin yan sra AB’ye sonradan veya yeni katlan
ülkelerin uyum sürecini hzlandrd ve bu ülkelerin dier
üye ülkelerle yaknlamasn kolaylatrd bilinmektedir.
Ayrca yapsal fonlar araclyla AB, farkl bölgelerin kalknmasna ve bu bölgelerin kendi aralarndaki sosyoekonomik uyumuna destek salamaktadr.
Bölgesel Politika ayrca, Lizbon Stratejisi çerçevesindeki
AB için büyüme ve istihdam politikalar ile de uyumludur.
Bu balamda, yapsal fonlar AB’nin bu hedefi dorultusundaki en önemli araç olmakla beraber, 1988, 1993,
1999 ve 2006 yllarnda yeniden düzenlenmi ve ek mali
kaynaklarla desteklenmitir. Avrupa Komisyonu’nun Bölgesel Politika kapsamnda 2007-2013 yllar için belirledii Yapsal Fonlar öyle sralanabilir:
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Avrupa Bölgesel Kalknma Fonu: Bölgeler arasndaki sosyoekonomik dengesizlikleri azaltmay amaçlamakla birlikte en az gelimi bölgelerin kalknmas için
mali destek salar.
Uyum Fonu: 1993 Maastricht Antlamas ile GSYH’si
AB ortalamasnn yüzde 90’nn altnda kalan Üye Devletlerin, Ekonomik ve Parasal Birliin üçüncü kademesine girebilmelerine yardmc olur.
Avrupa Sosyal Fonu: Eitim ve mesleki eitim, isizliin önlenmesi ve istihdamn artrlmas, sosyal dayanma ve frsat eitlii için yardm salar. Bu fonlar
ayrca üç temel hedefe katk salamay amaçlar:
- Yaknsama: En az gelimi bölge ve ülkelerde büyüme odakl imkânlar ve faktörleri gelitirmeyi ve
artrmay amaçlar;
- Bölgesel Rekabetçilik ve stihdam: Yaknsama
hedefi dnda kalan bölgelerde rekabetçilii, bölgenin çekiciliini ve istihdam orann iki yolla artrmay amaçlar.
- Avrupa Bölgeleraras  Birlii: Yerel ve bölgesel
inisiyatifler araclyla snr ötesi i birliinin, daha
entegre bir bölgeleraras kalknmay hedefleyen
uluslararas i birliinin ve deneyim paylam ile
bölgeleraras i birliinin güçlenmesini amaçlar.

Son dönemlerde, Bölgesel Politika’ya uyum açsndan,
düzensiz olsa da Türkiye’de ilerleme kaydedildii görülmektedir. Özetle Türkiye, AB Müktesebatnn Üstlenilmesine likin Ulusal Program Bölgesel Politika ve Yapsal
Araçlarn Koordinasyonu bal altnda belirtilen hedefler
dorultusunda, uyum çalmalarnda önemli admlar atm ve AB’nin Katlm Ortakl Belgesi ile lerleme Raporlar çerçevesindeki kriterlerini yerine getirme çabas içine
girmitir.
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Yanl 26 Türkiye AB’ye üye olursa, bir daha çkamaz.
Doru 26 Üye Devletler kendi anayasal gereklerine
uygun olarak, AB üyeliinden çekilmeye
karar verebilir.
AB, egemen devletler arasnda imzalanan uluslararas
antlamalar ile gönüllü üyelie dayal olarak kurulmu
olan bir kurulutur. Üye Devletlerin AB üyeliinden çkma olasl, Lizbon Antlamas ile düzenlenmitir. AB
Antlamas’nn 50’nci Maddesi’ne göre, Üye Devletler
kendi anayasal gereklerine uygun olarak, AB üyeliinden çekilmeye karar verebilir. AB üyeliinden çekilmeye
karar veren bir Üye Devlet, bu niyetinden AB Konseyi’ni
haberdar eder. AB Konseyi tarafndan belirlenecek rehber ilkelere göre, söz konusu Üye Devlet ve AB arasnda
bir anlama müzakere edilir ve imzalanr. Bu anlama ile
üyelikten ayrlma ile ilgili düzenlemeler yaplr ve üyelikten
ayrldktan sonra, söz konusu ülkenin AB ile ilikisinin nasl
sürdürülecei belirlenir. Üyelikten Ayrlma Anlamas’nn
yürürlüe girmesinden itibaren, AB Antlamalar söz konusu ülkeye uygulanmaz. Eer üyelikten bu ekilde ayrlan bir ülke AB’ye tekrar bavuruda bulunursa, bu ülkeye
tüm dier ülkeler için geçerli olan prosedür uygulanr.
Henüz üyelikten çkma talebinde bulunan bir ülke olmamtr. Ancak Danimarka’ya bal olan ve 1979 ylnda
özerklik kazanan Grönland, 1983 ylnda yaplan referandumda, seçmenlerin yüzde 52’sinin ayrlma yönünde oy
kullanmas sonucunda, o dönemki AET’den 1985 ylnda
ayrlmtr. 1984 ylnda Grönland yönetimi, Danimarka
ve AET arasnda imzalanan özel bir anlama ile ayrlma
sonrasndaki ilikiler düzenlenmitir. Bununla birlikte,
herhangi bir ülkenin AB’den çkmas oldukça zordur. AB
üyeliinden çkmak, AB üyeliinin getirdii avantajlardan
da vazgeçmek anlamna gelir. Bu avantajlar arasnda,
AB ç Pazarna herhangi bir snrlama olmadan eriim,
serbest dolam hakk, AB bütçesinden ve fonlarndan
faydalanma, AB vatandalndan yararlanma hakk, AB
yönetiim sistemi ve karar alma sürecinde yer alma, AB
kurumlarnda temsil edilme gibi ayrcalklar yer alr. AB
üyeliinden ayrlan bir ülke, Avrupa’nn geleceini etkileyen bir kurumdaki temsil hakkndan da vazgeçmi olur.
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Yanl 27 AB üyelii yerine imtiyazl ortaklk da kabul
edilebilir.
Doru 27 Türkiye’nin hedefi AB üyeliidir. Bunun dndaki dier hiçbir alternatif, Türkiye’nin
mevcut kazanmlarn daha da ileriye tamasn salamaz.
AB üyelii yerine imtiyazl ortaklk, AB’deki baz Hristiyan demokrat partiler tarafndan ileri sürülen bir kavramdr. Bu kavram, ilk olarak Türkiye ile birlikte Ukrayna
ve Rusya gibi ülkeler için ortaya atlsa da arlkl olarak
Türkiye’nin üyeliine ilikin olarak gündeme getirilmektedir. Almanya Babakan Angela Merkel ve 2007-2012
arasnda Fransa Cumhurbakan olan Nicholas Sarkozy,
AB içinde Türkiye için imtiyazl ortaklk fikrinin savunucusu olmutur. Angela Merkel, Almanya’da iktidara gelmeden önce, 2004 ylnda Türkiye’ye yapt ziyarette de
bu fikri gündeme getirmitir. “Ayrcalkl ortaklk”, “özel
ortaklk”, “özel statü” gibi farkl kelimelerle de ifade edilen
imtiyazl ortaklk fikrinin tam olarak neleri kapsad açk
deildir. Ancak genel olarak, Türkiye’nin AB kurumlarnda ve karar alma sürecinde temsil edilmedii, güvenlik
ve d politika, enerji, Gümrük Birlii ve yasa d göç ile
mücadele gibi alanlarda AB ile ileri i birliine girdii bir
model olarak tanmlanabilir. Baz analistler, bu modelin sadece AB için deil, Türkiye için de yararl olacan,
üye olmayaca için Türkiye’nin AB müktesebatna bal
olmayarak bamszln devam ettireceini söylemektedir. Oysa Türkiye, hâlihazrda Gümrük Birlii, AB adayl ve müzakere süreci neticesinde özellikle ekonomik
ve siyasi kriterlere ilikin hukuk sistemini büyük ölçüde
AB’ye uyumlu hale getirmitir. Gümrük Birlii zaten bir
ayrcalkl statüdür. Gümrük Birlii’ni tesis eden TürkiyeAB Ortaklk Konseyi’nin 1/95 Sayl Gümrük Birlii Karar
uyarnca, Türkiye AB’nin ortak ticaret politikasn ve ortak
gümrük tarifesini uygulamaktadr. Türkiye, katlm öncesi strateji kapsamnda, Hayat Boyu Örenme ile Bilim ve
Aratrma alannda Çerçeve Program ve Avrupa Çevre
Ajans gibi baz AB ajans ve programlarna katlabilmektedir. Türkiye, dier yandan, NATO üyesi olarak da gelien AB Güvenlik ve Savunma Politikas kapsamnda AB
ile i birliine gitmektedir. Türkiye, zaten ad konulmam
bir imtiyazl ortak statüsünde iken AB ile ilikilerindeki
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en büyük eksiklii, AB’nin karar alma sürecinde yer alamamasdr. AB ile oldukça ileri düzeyde olan ilikilerinin
daha iyi yönetilebilmesi ve Türkiye’nin Gümrük Birlii ve
AB adayl nedeniyle uygulad politika ve kararlarn karar alma sürecinde de yer alabilmesi, ancak AB’nin tam
üyesi olmas ile mümkün olacaktr. AB üyelii, Türkiye’nin
nüfusuna orantl bir ekilde Avrupa Parlamentosu’nda,
AB Bakanlar Konseyi’nde ve Avrupa Komisyonu ile dier
AB organlarnda temsil edilmesini salayacaktr. 80 milyona yaklaan nüfusu ile Türkiye, karar alma sürecinde
Almanya ve Fransa gibi önde gelen Üye Devletler kadar
etkili olacaktr. Dolaysyla üyelik sonucu bamszln
kaybetmekten ya da AB yönetimi altna girmekten endie etmesine gerek yoktur. Türkiye, AB’ye tam üye olarak,
dünyada etkili bir aktör olan AB’nin en etkili ülkelerinden
biri olacaktr. mtiyazl ortaklk önerisi, Türkiye’nin AB
üyesi olmasna kültürel, ekonomik, siyasi sebeplerle ve
kurumsal mekanizmada etkili bir konumda olaca için
kar çkanlar tarafndan öne sürülmektedir. Türk hükümetleri, birçok kere Türkiye’nin tam üyelik dnda hiçbir
formülü kabul etmeyeceini açklamtr. Türkiye’nin bu
tutumunu devam ettirmesi ve gerek 1963 Ortaklk Anlamas, gerekse AB aday olan ve üyelik müzakerelerini yürüten bir ülke olarak kazanlm haklarndan ve AB
üyeliinin getirecei avantajlardan hiçbir ekilde feragat
etmemesi gerekir. Unutulmamaldr ki, 2004 ylnda tüm
AB Üye Devletleri, Türkiye ile üyelik amacyla katlm müzakerelerini balatma kararn almtr. Bu sürecin doal
sonucu tam üyeliktir.

Yanl 28 AB’ye üye olup, istemediimiz politikalara
katlmayabiliriz.
Doru 28 Bir ülkenin, AB’ye üye olarak istedii politikalara dâhil olmama gibi bir tercih ans
bulunmamaktadr. Ancak istisnai durumlarda, baz kararlarn veya politikalarn dnda kalnabilir.
AB’ye üye olmak, AB müktesebatnn tümüyle kabulünü
ve AB müktesebatnn ve bunu uygulayacak idari kurumlarn tümüyle iç mevzuata aktarlmasn gerektirir. AB
müktesebat, AB’yi kuran Antlamalar, tüm AB yasala-
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r, deklarasyonlar, kararlar, uluslararas anlamalar ve
Avrupa Birlii Adalet Divan içtihadn içerir. AB’ye aday
olan ülkeler için 1993’te kabul edilen Kopenhag Kriterleri,
siyasi ve ekonomik kriterden sonra u kriteri öngörmütür: “Üyelik, aday ülkenin siyasal, ekonomik ve parasal
birliin hedeflerine katlmak da dâhil olmak üzere, üyelik yükümlülüünü üstlenme yeteneine sahip olmasn
öngörür.” Dolaysyla bir aday ülkenin AB’ye üye olarak
bir politikaya dâhil olup, bir dierine dâhil olmamas gibi
bir tercih ans bulunmamaktadr. Öte yandan bir ülke,
AB’ye üye olduktan sonra belirli durumlarda baz kararlarn veya politikalarn dnda kalabilmektedir. Bunun örneklerini AB’yi kuran Maastricht Antlamas’nda
Danimarka’nn ortak d ve güvenlik politikas; ngiltere
ve rlanda’nn Schengen Alan’nn dnda kalmas; ngiltere, sveç ve Danimarka’nn Avro Alan’na katlmamas;
ngiltere, Polonya ve rlanda’ya Temel Haklar art’ndan
muafiyet tannmas oluturmaktadr. ngilizce “opt-out”
olarak adlandrlan ve darda kalmay tercih etmek olarak açklanabilecek bu uygulama, Kurucu Antlamalarda
yer almamaktadr. Ancak özellikle oy birliine dayal yeni
anlamalarn müzakeresi ve yeni politikalarn kabulü söz
konusu olduunda, her zaman tüm Üye Devletlerin katlaca bir oy birlii salanmas mümkün olamamaktadr.
AB üye says arttkça ve bütünleme süreci yeni alanlara doru ilerledikçe, oy birlii salamak daha da zorlamaktadr. Böyle durumlarda, bir veya iki ülkenin tüm
AB’nin ilerlemesini engellemesine meydan vermemek
için, darda kalma pragmatik bir çözüm olarak ortaya
çkmtr. Maastricht Antlamas sonrasnda örneklerini
gördüümüz bu uygulama, artk tek tip ve yeknesak bir
Avrupa bütünlemesinin yerini çok vitesli, esnek veya
“a-la-carte” olarak tabir edilen entegrasyon modeline
brakt eklinde yorumlanmtr. Buna ramen, AB’de
geçerli olan temel kural, hemen ve ayn anda olmasa bile,
nihayetinde tüm ülkelerin tüm müktesebata taraf olup,
müktesebat bütünüyle uygulamasdr. 2004 ve 2007’de
gerçekleen son genileme sürecinde AB Üye Devletleri,
üye olur olmaz tüm politikalara katlamamtr. Katlm
Anlamalar uyarnca Schengen Alan, yapsal fonlar gibi
baz AB politikalarna katlmlar geçi süreleri sonucunda
gerçeklemektedir. 2013 itibaryla Bulgaristan, Romanya ve GKRY hala Schengen Alan’na dâhil deildir. Ancak
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üyelik gerei olarak gecikme ile de olsa bu alana katlmalar gerekir. Bu konuyla ilgili dier bir uygulamaya da
deinmek gerekir: 1997 Amsterdam Antlamas ile “güçlendirilmi ibirlii” prosedürü getirilmitir. Bu prosedür,
birbirleriyle daha yakn çalmak isteyen Üye Devletlerin
AB yasal çerçevesine saygl olarak bu yakn i birliini
gerçekletirmesine, dolaysyla dier üyelerden farkl
hzda ilerlemelerine olanak vermektedir. Güçlendirilmi
ibirlii, Antlamalarda belirlenen yetkilerin geniletilmesi ve AB’nin münhasr yetki alannda olan Gümrük Birlii
gibi alanlarda uygulanamaz. Bunun yannda, ancak son
bir çözüm olarak i birliinin amaçlarnn, AB’nin tüm
üyelerinin katlm ile makul bir sürede gerçekletirilemeyeceinin açk ve net bir ekilde ortaya koyulmasna
bal olarak uygulanabilir. Güçlendirilmi ibirlii, AB’nin
amaçlarna katkda bulunmal, çkarlarn korumal ve bütünleme sürecini pekitirmelidir. Güçlendirilmi ibirlii
prosedürü, AB Antlamas’nn IV Numaral balnda yer
almaktadr. Güçlendirilmi ibirliinin balatlabilmesi
için en az dokuz ülkenin katlm gerekir.  birlii dileyen,
dier Üye Devletlerin katlmna da açk olmal ve açk kalmal; katlan ve katlmayan ülkeler arasnda ayrmcla
neden olmamaldr. Güçlendirilmi ibirlii çerçevesinde
kabul edilen tasarruflar, AB müktesebatnn bir parçasn
oluturmaz; sadece katlan ülkeler için balaycdr. Bütünleme sürecini kolaylatrmaya ve ileriye götürmeye yönelik bu tür uygulama ve mekanizmalara ramen,
halen AB hukuki ve kurumsal yapsnda esas olan, tüm
Üye Devletlerin AB Anlamalarnn tüm hükümlerine taraf olduu ve tüm politikalara katld veya zaman içinde
katlaca bir bütünleme mantdr.

Yanl 29 AB’nin sadece Türkiye ile Gümrük Birlii
vardr.
Doru 29 AB’nin Türkiye dnda farkl ülkelerle de
Gümrük Birlii vardr.
AB ve Türkiye arasnda Gümrük Birlii, Avrupa Topluluu
ve Türkiye Ortaklk Konseyi’nin 1/95 Sayl Karar ile 1996
ylnn banda yürürlüe girerek resmiyet kazanmtr.
Türkiye, Birlik’e üye olmakszn Gümrük Birlii’ne dâhil
olan tek aday ülke konumundadr. Ancak Türkiye haricin-
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de AB, Gümrük Birlii müzakerelerini küresel boyuta tayarak iki tarafl müzakere süreçlerine girmektedir.
Nitekim AB, Türkiye ile yürürlükte olan Gümrük Birlii
dnda, 1 Temmuz 1991 tarihinde 90/680/CEE Konsey
Karar ile Andora; 1 Aralk 1992 tarihinde 2002/245/EC
Konsey Karar dorultusunda da San Marino ile Gümrük
Birlii müzakerelerini tamamlamtr. Söz konusu anlamalarn kapsamna bakldnda, Andora ile tarm ürünleri
haricindeki ürünler Gümrük Birlii kapsamna girerken,
San Marino ile tüm ürünleri kapsamaktadr. Türkiye ve
AB arasndaki Gümrük Birlii, bilindii gibi sanayi ve ilenmi tarm ürünleri kapsamnda uygulanmaktadr.
AB, Türkiye için önemli bir ihracat ve ithalat pazarn oluturmaktadr. Türkiye, AB’nin ithalatta yedinci, ihracatta
beinci pazar konumundadr. Ancak Andora ve San Marino için AB’nin önemli bir ticari orta konumunda olduklar söylenemez. Mikro devletler olarak nitelendirilebilecek
bu iki ülkenin ekonomik büyüklükleri, AB’ye aday ülke konumuyla Gümrük Birlii’ni tamamlam olan Türkiye’nin
konumu ile karlatrlamayacak kadar farkldr.

Yanl 30 Schengen Alan’na sadece AB üyeleri
dâhildir.
Doru 30 Schengen Alan’na AB Üye Devletleri dnda dier Avrupa ülkeleri de dâhil olabilir.
1985 ylnda Topluluk çerçevesi dnda balatlan ve 1995
ylnda yürürlüe giren Schengen Anlamas ile bu Anlamaya taraf ülkeler, aralarndaki iç snr kontrollerini kaldrarak oluturduklar Schengen Alan’nn d snrlarndaki
korumann güçlendirilmesi konusunda teminat vererek,
kiilerin Schengen Alan’na dâhil olan ülkeler arasnda
serbest dolamn salamlardr. Günümüzde Schengen Alan’na dâhil 26 ülke bulunmaktadr.
Schengen Alan’na üye bir ülkenin snrlarndan bir kere
giren herkes, kontrol edilmeksizin dier ülkelerin snrlarndan geçebilir. Yine de, her ülkede hareketli kontrol noktalar mevcuttur. Schengen müktesebat ve bu müktesebata bal tüm faaliyetler, Avrupa Antlamalarnda yer
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almaktadr. Günümüzde bu düzenek, AB’nin bir özgürlük,
güvenlik ve adalet alan haline getirilmesi hedefine katkda bulunmaktadr. Bu balamda Schengen Alan, Schengen müktesebat olarak bilinen; iç snrlarda kontrollerin
kaldrlmasn ve d snrlarn e güdümüne yönelik ortak
vize politikas, polis ve yarg i birlii, düzensiz göçmenlerin geri gönderilmesi ve Schengen Bilgi Sistemi gibi ortak
veri bankalarnn oluturulmasn içeren kurallar bütününe dayanmaktadr.
lk olarak, 1985 ylnda Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda bir araya gelip kendi aralarndaki
snrlar kaldrarak bir alan oluturmaya karar verdi. Söz
konusu alann oluturulmasna yönelik ilk anlama, 14
Haziran 1985 tarihinde Lüksemburg’da imzaland. Buna
istinaden, oluturulan bu alan Schengen Alan olarak adlandrld. Bunu takiben Schengen Alan, 1990’l yllarda
anlamalara sonradan dâhil olan dier Avrupa ülkelerinin de katlmyla giderek geniledi. Örnein 1990 ylnda
talya, 1991’de spanya ve Portekiz, 1992’de Yunanistan,
1995’te Avusturya, 1996’da Danimarka, sveç ve Finlandiya Schengen Alan’na dâhil olan Avrupa ülkelerinin de
katlmyla giderek geniledi. Örnein 1990 ylnda talya,
1991’de spanya ve Portekiz, 1992’de Yunanistan, 1995’te
Avusturya, 1996’da Danimarka, sveç ve Finlandiya
Schengen Alan’na dâhil olan AB üye ülkeleridir.
Daha sonra, 2004 ylnda AB’ye üye olan 10 ülkeden dokuzu 2007 ylnda Schengen Alan’na dâhil olmutur. Bu
ülkeler Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Malta,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Slovenya’dr.
AB’ye üye olur olmaz Schengen Alan’na dâhil olmayan
bu dokuz ülkenin alana dâhil olmalar için öncelikle kendilerine ait d snrlarda etkili bir kontrol mekanizmas salamalar ve Schengen Bilgi Sistemi’ni modernize etmeleri
gerekmitir. 1 Ocak 2007’de AB’ye üye olan Bulgaristan
ve Romanya, henüz Schengen Alan’na katlmamtr.
AB Üye Devletleri, Schengen Alan’na dâhil olmak zorunda deildir. Örnein AB Üye Devleti olan rlanda ve ngiltere, kendi istekleri dorultusunda Schengen Alan’na
katlmamtr. Bu balamda iki ülke özel bir statüye sahiptir ve Schengen düzenlemelerinin yalnzca bir ksm-
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na katlmaktadr. Örnein rlanda, esas olarak Schengen
Bilgi lem Sistemi’ne katlmaktadr. ngiltere ise Schengen Bilgi lem Sistemi dâhil, polis i birlii ve ceza konulu adli i birlii ile uyuturuculara kar mücadele gibi
konulara müdahil olmaktadr. Nitekim Schengen Alan’na
tam olarak dâhil olmadklarndan dolay, bu iki ülke kendi
snrlarnda kiileri denetleme hakkn korumaktadr. Ancak AB’ye yeni üye olan bir ülkenin müktesebat tümüyle
kabul etmesi gerektiinden, bu alann dnda kalmaya
karar vermesi söz konusu olamaz. Gerekli geçi süreleri
bittikten ve gerekli artlar yerine getirildikten sonra, yeni
Üye Devletlerin de Schengen Alan’na dâhil olmalar hem
bir hak hem de bir yükümlülüktür.
Bununla birlikte, Schengen Alan’na sadece AB Üye Devletleri deil, ayn zamanda AB üyesi olmayan ülkeler de
dâhil olabilir. Örnein AB’ye üye olmayan iki Avrupa ülkesi zlanda ve Norveç, imzac ülkelerle bir i birlii anlamas yaparak, 1999 ylnda Schengen Alan’na dâhil
olmutur.  birlii anlamas gereince zlanda ve Norveç, karar alma hakkna sahip olamasalar da anlamalara
bal dier tüm haklardan yararlanmaktadr. Bu balamda, Schengen müktesebat, 2001 ylndan itibaren bu iki
ülkede tümüyle yürürlüe girmitir.
Öte yandan, sviçre de AB üyesi olmamasna ramen
2004 ylnda Schengen Alan’na ortak olma anlamas hazrlayarak, 2005 yl Haziran aynda yaplan referandum
karar ile Schengen Alan’na kabul edilmitir. Son olarak,
19 Aralk 2011 tarihinde Liechtenstein, her ikisi de Schengen Alan’na dâhil olan Avusturya ve sviçre ile iç kara snrlarn kaldrarak Schengen Alan’na dâhil olmutur.
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Yanl 31 AB’nin sosyal politika alannda herhangi
bir kazanm olmamtr.
Doru 31 AB’de sosyal politika alannda birçok konu,
Üye Devletlerin yetki alanndadr. Buna
ramen Avrupa stihdam Stratejisi, Avrupa
Sosyal Fonu, Avrupa Küreselleme Fonu
ile istihdama destek salanm; Avrupa 
Hukuku oluturulmu; “ayrmclk yasa”
ve “eit ie eit ücret” prensipleri ile kadn
erkek eitliini salamak amaçlanm;
sosyal politika konusunda pek çok
düzenleme ile Avrupa’da sosyal adaleti ve
sosyal refah salamada önemli kazanmlar
elde edilmitir.
Kuruluundan bu yana ekonomik ve siyasi bütünlemeyi
amaçlayan AB’nin, sosyal bütünlemeyi öngörmemekle
birlikte, bir sosyal politikasnn mevcut olduu söylenebilir. 1986 ylnda Avrupa Tek Senet’i ile AB’nin yetki alanna giren sosyal politika konular, 2000’li yllarla birlikte
isizlik, yoksulluk ve sosyal dlanma ile sosyoekonomik
düzeyde yaanan farkllklar gidermek amacyla giderek
daha fazla önem kazanmaya balanmtr. Buna karn,
AB düzeyinde sosyal politikann tüm temel alanlarn kapsayan bir “Avrupa sosyal birlii” ya da Üye Devletlerin uymak zorunda olduklar tek bir sosyal modelden söz etmek
güçtür. AB bünyesinde, hükümetler ve sosyal taraflar
arasnda kurumsallam bir “sosyal diyaloa” dayanan
bir “Avrupa sosyal modelinden” söz edilebilirse de, Üye
Devletlerin tercihlerine göre farkllaan sosyal sistemler
mevcuttur. Sosyal politika, esasen Üye Devletlerin sorumluluunda olan bir alan olduundan, AB asgari standartlar ve asgari seviyede sahip olunan hak ve yükümlülükleri belirlemi ve Üye Devletlerin uymas gereken belirli
sosyal politika norm ve standartlar oluturmutur.
Sosyal politika, AB mevzuat içinde direktif ve tüzüklerle genileyen çok dinamik bir alan oluturmaktadr. AB
sosyal politika düzenlemeleri, içi sal ve i güvenlii,
mesleki eitim, cinsiyet eitlii ve içilerin serbest dolam gibi konular üzerinde younlamtr. Bugün gelinen
aamada, i yeri sal ve güvenlii hakknda detayl
hükümlere sahip, isizlikle mücadeleye önem veren, ka-
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dn-erkek eitliini ön plana alan ve AB  Hukuku olarak
tanmlanan geni bir sosyal politika mevzuat olumutur. Üye Devletlerin sosyal politikalarnda, AB  Hukuku
kapsamnda, iletmelerin devri ve iverenin iflas durumlarnda isçi haklarnn korunmas, isçilerin bilgilendirilmesi, çalan gençlerin korunmas, çalma saatlerinin belirlenmesi düzenlemekte ve i sal ve güvenlii alannda
balayc hükümler getirilmektedir. Üye Devletlerde istihdamn artrlmas ve isizlikle mücadelede i birliini güçlendirmek amacyla stihdam Stratejisi ile Üye Devletlerin
mevcut durumlar deerlendirilmektedir. Ayn zamanda,
Avrupa Sosyal Fonu çerçevesinde hazrlanan programlar ve fonlarla istihdam artrc projelere, AB düzeyinde
destek salanmaktadr. Kadn-erkek eitliini salamak
amacyla, üye ülkelerin mevzuatlarna “eit ie eit ücret” prensibi getirilerek, istihdama giri, mesleki eitim,
terfiler ve sosyal güvenlik sistemlerinde eitlik yerletirilmekte; hamile ve yeni doum yapm kadnlarn haklar
ve izinleri kapsaml bir ekilde düzenlenmektedir. Sonuç
olarak, AB tüm Üye Devletlerin aktif rol alabilecei ve
AB’deki sistem ve politikalarn çeitliliine saygl bir sosyal politika modeli benimsemektedir. AB’nin son yllarda
gelime göstererek geni bir alan kapsamaya balayan
sosyal politika alannda edindii kazanmlar ve Üye Devletlerde sosyal adalet ve refah salama çabalar, artarak
sürecektir.

Yanl 32 Avro, sadece Avro Alan ülkelerinde para
birimi olarak kullanlmaktadr.
Doru 32 Avro Alan ülkesi olmad halde avro kullanan ülkeler de vardr.
Avro, Avro Alan’nn resmi para birimi olmakla birlikte
küresel pazarlarda da yaygn bir ekilde kullanlmaktadr. Pek çok farkl neden yüzünden bu para birimi, AB
dndaki baz ülkelerde de resmi veya fiili para birimi olarak tedavüldedir. Avro Alan’n oluturan baz bölgeler,
Avrupa ktas üzerinde olmasalar da AB’nin parçasdr.
Fransa’nn denizar bölgeleri Guyana, Karayipler’deki
Martinik Adas, Hint Okyanusu’ndaki Reunion Adas ile
Atlantik Okyanusu’nda bulunan Portekiz’e ait Madeira ve
Asor Adalar ile spanyol Kanarya Adalar, bu bölgelere ör-
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nektir. AB Üye Devletlerinin hukuk kurallar, gözetim ve
denetimleri altnda olduklar için bu ülkelerde avro kullanlmaktadr.
Bunun yannda Avro Alan ve AB üyesi olmayan baz ülkeler de avroyu resmi para birimleri olarak kullanmaktadr. Bunlar Monako, San Marino, Vatikan ve Andora’dr.
Avro öncesinde Monako, Fransz Frang; San Marino,
Vatikan ve Andora ise talyan Lireti kullanmaktayd ve
Fransa ve talya’dan onlarn para birimini kullanmak ve
basabilmek için izin almlard. Daha sonra AB ile parasal anlamalar imzalayarak avro kullanmna geçmilerdir. Bu ülkeler snrl miktarda, milli yüzünde kendi tasarmlar olan madeni avro basabilme yetkisine sahipken,
kât avro basamamaktadr.
Avro para biriminin 2002’de dolama girmesinden
önce AB ile parasal anlamalar imzalayan, bu ülkelerle
zamanla ortaya çkan aksaklklar düzeltmek ve basabilecekleri azami madeni para hacmini artrmak için AB,
anlamalarn yeniden müzakere etmitir. Yeni anlamalar Vatikan ile 1 Ocak 2010’da, Monako ile Aralk 2011’de
ve San Marino ile 1 Austos 2012’de yürürlüe girmitir.
Andora ise herhangi bir yasal düzenleme olmakszn avroyu fiili olarak kullanmaktadr. Ülkede avro, daha önce
dolamda olan spanyol Pezosu ve Fransz Frang’nn
yerini almtr. 30 Haziran 2011’de Andora ve AB arasnda bir anlama imzalanm ve 1 Nisan 2012’de yürürlüe
girmitir. Bu anlama sayesinde Andora, avroyu resmi
para birimi olarak kullanmaktadr. Bu ülkelere ek olarak,
AB’nin bir parças olmayan baz Fransz deniz ar bölgeleri de AB ile anlamalar sonucu avroyu resmi para
birimleri olarak kullanmaktadr. Bunlar Kanada’nn dou
kysna yakn Miquelon Adalar, Hint Okyanusu’ndaki
Mayotte Adas ve Saint-Barthelemy Adas’dr. Fakat bu
adalar, hiçbir ekilde kendi avro madeni paralarn basamamaktadr.
Balkan ülkeleri Kosova ve Karada da avroyu fiili para
birimleri olarak kullanan ülkeler arasndadr. AB ile hiçbir
anlamalar olmamasna ramen, bu ülkeler daha önceden kullandklar Alman Mark’nn yerini avronun almas
ile avro kullanmaya balamtr.
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Yanl 33 AB’nin Çevre Politikas, Türk sanayisinin
rekabet gücünü azaltacaktr.
Doru 33 Doru stratejilerle çevresel önlemler, rekabet gücü açsndan avantaja dönütürülebilir.
AB ile müzakere sürecinde çevre mevzuat, tüm aday ülkelerde olduu gibi Türkiye’de de sanayi sektörü dâhil olmak üzere pek çok alanda zorlu deiimleri beraberinde
getirmektedir. Çevresel tedbirlerin maliyetlerinin iyi hesaplanmam olmas, sektördeki denetim eksiklii ve yasal düzenlemelerdeki boluklardan dolay çevre maliyet
analizlerinin salkl bir ekilde yaplamamas sonucunda,
AB’nin çevre mevzuatnn özellikle Türk sanayisinin rekabet gücünü zayflataca düüncesi gündeme gelmektedir. Ancak doru stratejilerle çevresel önlemlerin, rekabet
gücü açsndan avantaja dönüebilecei baz temel noktalar etrafnda dorulanabilmektedir.
Öncelikle AB çevre mevzuatnn uyumlatrlmas noktasnda, Türkiye’nin daha fazla çevresel yükümlülük ile kar karya kalaca aikârdr. Sanayi sektörü için, özellikle
küçük ve orta ölçekli iletmeler için bu yükümlülük ve çevresel önlemlerin getirecei ar maliyetler, bu tür iletmelerin piyasadaki rekabet edebilirliklerinin sorgulanmasna
sebep olabilmektedir. Ancak çevresel teknolojilerin her
alannda en ayrntl mevzuata sahip ülkelerde (Almanya)
bile çevresel koruma tedbirlerinin rekabete zarar vermedii görülmektedir. Bunun en önemli sebebi, bu tür ülkelerin temiz enerji üreten ülke konumunda olmasdr. Dolaysyla istenilen süreçte “temiz üretim” ile elde edilecek
yüksek standartlar için gerekli yasal çerçevenin oluturulmas gerekmektedir.
Türkiye, AB ile mevzuat uyumu çalmalarn
sürdürmektedir. Bu, Türkiye için daha verimli üretime
geçilmesine imkân salayacaktr. Yasal düzenlemelerin,
ayn zamanda uluslararas rekabet gücünü artrc, yüksek
kalitede teknolojik dönüümü destekleyici yönde olmas
önemlidir. Bu konuda, Devlet Planlama Tekilat’nn
2007-2013 dönemi için hazrlad “Dokuzuncu Kalknma
Plan”, sektörler düünülerek rekabetçi ortam koruma
prensibiyle hazrlanmtr. Plann çevresel deiimin
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çok boyutlu olduu vurgulanmakta olup, ekonomik
büyümenin ve sosyal kalknmann yan sra çevrenin
korunmas ile beraber rekabet gücünün artrlmas ön
plana alnmtr. Türkiye için özellikle çevre koruma
politikalarnda, AB’ye uyumda yüksek kalite standartlar
getirecei düünülmektedir. Rekabetin etkilenme boyutu,
daha çok ürün farkllnn seviyesi, talepte fiyat esneklii,
yerel piyasaya kar ulusal/uluslararas piyasann boyutu
ve kayt d ekonomidir.
Bugün AB tarafndan çevreci teknolojilerin kullanm ve
gelitirilmesi, özellikle tevik edilmektedir. Nitekim daha
temiz ve çevreci teknolojilerle üretilen ürünlerin kullanm,
gelecekte ç Pazar’da dolamda olan ürünlerin standart
ve özellikleri arasnda belirleyici olacaktr. Bugün bile gelimi pazarlarda çevreci ürünlere yönelimin giderek artt gözlemlenmektedir. Dolaysyla Türkiye’nin ticaretinin
yaklak yarsn gerçekletirdii AB pazarnda rekabetçi
gücünü korumas ve artrmas için çevre müktesebat
kapsamndaki düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekmektedir.
AB sürecinde, istenilen standartlar getirecek yeni projelerin gelitirilmesinin altyapsn oluturacak yatrmlarn
doru planlanmas, yatrm yapan iletmeleri ulusal ve
uluslararas standartlarda ihtiyaçlara cevap veren iletmeler haline getirecektir. Böylece Türkiye sanayisi rekabet gücünü daha da artracaktr. Çevre standartlarnn
gelitirilmesi ile Türk ürünleri, bu alanda tüm dünyada
öncü rol oynayan AB’de hzla gelien yeil ekonomi içinde
yerini alabilecektir.
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NTERNET ADRESLER
Avrupa Adalet Divan
http://curia.eu.int
Avrupa Birlii Türkiye Delegasyonu
http://www.avrupa.info.tr/tr/en/ana-sayfa.html
Avrupa nsan Haklar Mahkemesi
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
Avrupa Komisyonu
http://ec.europa.eu/index_en.htm
Avrupa Konseyi
http://www.coe.int
ktisadi Kalknma Vakf
http://www.ikv.org.tr
T.C. Avrupa Birlii Bakanl
http://www.abgs.gov.tr
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl
http://www.sanayi.gov.tr
T.C. Dileri Bakanl
http://www.mfa.gov.tr
T.C. Ekonomi Bakanl
http://www.ekonomi.gov.tr
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu
http://www.tubitak.gov.tr
Türkiye statistik Kurumu
http://www.tuik.gov.tr
United Nations Conference for Trade and Development
http://www.unctad.org
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