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2- Avrupa Birli¤i’nin kurulufl amac› nedir?
Avrupa Birli¤i bar›flç› bir felsefeden do¤mufltur.  Avrupa k›tas› yüzy›llarca, s›k s›k yaflanan kanl›
savafllara sahne olmufltur. Milyonlarca insan bu savafllarda hayat›n› kaybetmifltir. 20 yy.’da yaflanan
I. ve II. Dünya savafllar›n›n ç›k›fl yeri de Avrupa’d›r. II. Dünya Savafl›’nda yaflanan felaketler, Avrupal›lar›
k›tada daimi bar›fl› sa¤layacak bir birlik oluflturma düflüncesine yöneltmifltir. Ekonomik ve siyasi bir
birli¤in Avrupa k›tas›nda bar›fl›n tesisine katk› sa¤lamas› amaçlanm›flt›r. K›tasal bir birli¤in ulusal
uzlaflmazl›klar› giderebilece¤ine inan›lm›flt›r.

Avrupa ülkeleri, bar›fl amac›n› 1951’de Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u’nu kurarak ifllevsel hale
getirmifltir. Zaman içerisinde geniflleyen hedefler de, Birli¤in kurulufl amac› olan bar›fla hizmet etmeye
devam etmifltir.

3- Avrupa Birli¤i’nin kurucu antlaflmalar› nelerdir?
Avrupa Birli¤i’nin kurucu antlaflmalar› flunlard›r:

1)1951 Paris Antlaflmas›: Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤u’nu kurmufltur.
2)1957 Roma Antlaflmas›: Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nu kurmufltur.

Roma Antlaflmas› ile Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET, flimdiki ad› ile AB) üye ülkeler aras›nda önce
gümrük birli¤ini, yani mallar›n gümrük vergisi ödenmeksizin üye ülkeler aras›nda serbestçe al›n›p
sat›lmas›n› öngörmüfltür.
Bu hedefin yan› s›ra Roma Antlaflmas› ile amaçlar;  ortak tar›m, ulaflt›rma, rekabet gibi di¤er birçok
alanda ortak politikalar oluflturulmas› do¤rultusunda geniflletilmifltir.

Bu yap›n›n oluflturulmas›n›n öncüleri Frans›z Planlama Teflkilat› Baflkan› Jean Monnet ve D›fliflleri
Bakan› Robert Schuman olmufltur.

4-Avrupa Birli¤i’nin kurucu antlaflmalar›na
de¤ifliklik getiren  ve yeni politikalar›n
oluflturuldu¤u antlaflmalar nelerdir?

 

1) Avrupa Tek Senedi (1986),
2) Maastricht Antlaflmas› (1992),
3) Amsterdam Antlaflmas› (1997),
4) Nice Antlaflmas› (2000).
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5- Avrupa Birli¤i’ni oluflturan üç sütun nedir?

Avrupa Birli¤inin kurucu antlaflmalar› kömürde, çelikte, nükleer güçte ve üye devlet ekonomilerinin
di¤er büyük sektörlerinde ortak karar alma sistemi olan 3 Avrupa Toplulu¤u’nu (AKÇT, AET ve AT)
oluflturdu.

AET, ekonomik rolüne ek olarak ad›m ad›m sosyal, çevresel ve bölgesel politikalarda yeni sorumluluklar
da üstlendi. AET, yaln›zca ekonomik bir topluluk olma özelli¤ini, dördüncü antlaflma (Maastricht
Antlaflmas›) ile daha genifl alanlarda aktif olan bir topluluk olmaya dönüfltürdü. Ve kurumu basitçe
‘Avrupa Topluluklar› (AT)’ olarak tekrar isimlendirdi. Üye devletler Maastricht Antlaflmas›’yla ‘d›fl ve
güvenlik politikas›’ ve ‘adalet ve içiflleri’ gibi alanlarda da beraber çal›flmaya karar verdiler. Böylece
ekonomik oldu¤u kadar politik de olan üç sütunlu yeni bir yap› oluflturuldu. Bu yap› Avrupa Birli¤i’dir.

6- Avrupa Birli¤i’nin de¤erleri ve amaçlar› nelerdir?

AB’nin de¤erleri: ‹nsanl›k onurunun korunmas›, özgürlük, demokrasi, eflitlik, hukukun üstünlü¤ü,
insan haklar›na sayg›’d›r. Bu de¤erler AB üyesi ülkelerin ço¤ulcu, hoflgörülü, adil, ayr›mc›l›¤a karfl›
kad›n erkek eflitli¤ini sa¤layan ve dayan›flma içindeki toplumlar›n›n ortak de¤erleridir.

AB’nin temel amaçlar›: Bar›fl›n sa¤lanmas›, yukar›da bahsedilen de¤erlerin ve AB toplumlar›n›n
yaflam standard›n›n yükseltilmesidir. Vatandafllar›na özgür, güvenli ve adil yaflam alanlar› sa¤lar ve
rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisi önerir.

AB; ekonomik büyüme, fiyat istikrar›, yüksek rekabetin oldu¤u sosyal piyasa ekonomisi ve çevreyi
koruyan politikalara dayal› sürdürülebilir kalk›nmay› amaçlar. Bilimsel ve teknolojik geliflmeleri h›zland›r›r.
Adalet ve sosyal korumay›, cinsler aras› eflitli¤i, nesiller aras› dayan›flmay› ve çocuk haklar›n› vaat
eder.

AB, birlik üyesi ülkelerin ekonomik, sosyal ve toprak bütünlü¤ünü korur ve bu ülkeler aras›nda
dayan›flmay› sa¤lar.

7- Avrupa Birli¤i’nin resmi sembolleri nelerdir?
a) Bayra¤›: Mavi ton üzerine 12 y›ld›zl› bayrakt›r.

b) Resmi Marfl›: Beethoven’in 9. Senfonisi’nin sonundaki “Sevinç Destan›” bafll›kl› bölümdür.

c) AB Slogan› : “Çeflitlilikte Bütünleflme”dir.

d) Resmi Para Birimi : Avro’dur.

e) Avrupa Günü: 1950 y›l›nda Fransa D›fliflleri Bakan› Robert Schuman’›n örgütlenmifl bir Avrupa

kurulmas› önerisini aç›klad›¤› 9 May›s günüdür.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹

Avrupa Birli¤i, antlaflmalar üzerine kurulmufltur. Bu üç “sütun” farkl› politika
alanlar›n› ve farkl› karar alma sistemlerini göstermektedir.

Topluluk alan›
(Ortak politika

alanlar›n›n ço¤u)

Ortak
d›fl ve güvenlik

politikas›

Suça karfl›
polis ve yarg›n›n

iflbirli¤i

fiEK‹L-1. AB’yi oluflturan üç sütun
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10- Avrupa Parlamentosu’nun görevleri nelerdir?
 

Avrupa Parlamentosu’nun 3 ana görevi vard›r :

1) Birçok politika alan›nda Konsey ile birlikte AB yasalar›n› onaylar,
2) AB Komisyonu üyeliklerine yap›lan atamalar› birer birer veya toplu

olarak onaylar yahut reddeder,
3) Konseyle beraber AB bütçesini haz›rlama ve onaylama yetkisine sahiptir.

Parlamento, 1979’dan bu yana tek dereceli genel seçimle 5 y›ll›k sürelerle göreve gelmektedir. 2004
y›l›nda on yeni üyenin kat›l›m› ile Avrupa Parlamentosu’nun üye say›s› 732’ye yükselmifltir. Parlamento
Genel Kurulu her ay›n bir haftas› Strazburg’da toplan›r. Baz› k›smi oturumlar ile komisyon toplant›lar›
ise Brüksel’de yap›l›r. Genel Sekreterlik Lüksemburg’tad›r.
 

11- Avrupa Parlamentosu Avrupa Birli¤i’nin
yasama organ› m›d›r? Ald›¤› kararlar ba¤lay›c› m›d›r?

Avrupa Parlamentosu, yasama benzeri baz› yetkiler kullanmakla birlikte, ulusal parlamentolara
benzer bir yasama organ› de¤ildir. Avrupa Birli¤i’nin yasama organ› Konsey’dir. Ancak Avrupa
Parlamentosu, yetkilerini zaman içinde sürekli  olarak geniflletmektedir.
 
Parlamentoya do¤rudan seçimle milletvekili gönderilmesi 1979 y›l›nda bafllam›flt›r. Bafllang›çta bir
istiflare ve izleme organ› olarak faaliyet gösteren Avrupa Parlamentosu,  1987de Avrupa Tek
Senedi’nin yürürlü¤e girmesiyle, s›n›rl› ölçüde yasama yetkileri kullanmaya bafllad›. Nice Antlaflmas›
ile de, yasama yetkilerini Konsey’le birlikte ortaklafla kullanmaya bafllad›.
 
Avrupa Parlamentosu bugün, bütçeyi onaylama yetkisi sayesinde tüm AB organlar› üzerinde güçlü
bir etki icra edebilmekte, AB Komisyonu’nun baflkan›n›n tayininde son sözü söylemekte, böylelikle

8- Avrupa Birli¤i’nin karar alma mekanizmalar› nelerdir?
 

1) Avrupa Parlamentosu,
2) Avrupa Komisyonu,
3) AB Bakanlar Konseyi,
4) AB Konseyi.
 

9- Avrupa Birli¤i’nde karar mekanizmalar› nas›l ifller?
 
AB’deki karar organlar› Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birli¤i Konseyi’dir. Yeni
mevzuat Avrupa Komisyonu taraf›ndan önerilir, fakat yasalar› geçiren Konsey ve
Parlamento’dur. Bu süreçte baflka kurum ve kurulufllar›n da çeflitli rolleri vard›r. AB karar alma
sürecine iliflkin kurallar ve prosedürler antlaflmalarda belirtilmifltir. Her Avrupa yasas› “yasal dayanak”
olarak adland›r›lan belirli bir antlaflma maddesine dayan›r. Yeni bir AB yasas›n› hayata geçirmek için
üç ana prosedür vard›r. Bunlar; ortak karar alma usulü, istiflare usulü, uygun bulma usulüdür. Bu
usuller aras›ndaki en büyük fark Parlamento’nun bu süreçte Konsey ile olan iliflkisidir. Parlamento;
istiflare usulünde sadece görüfl belirtirken, ortak karar usulünde Konsey ile yetki paylafl›m›na gider.
Avrupa Komisyonu yeni bir yasa önerirken takip edilecek prosedürü de seçmekle yükümlüdür.
Esas itibariyle bu seçim, önerinin “yasal dayana¤›”na ba¤l›d›r.
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13- AB Bakanlar Konseyi’nin görevleri nelerdir?
 
Avrupa Birli¤i Bakanlar Konseyi’nin temel görevleri flöyle s›ralanabilir:

1) Avrupa Birli¤i’nin politikalar›n›n oluflturulmas› gibi Birli¤i ilgilendiren en önemli
kararlar›n al›nd›¤› organd›r. Avrupa yasalar›n› onaylar,

2) Üye devletlerin ekonomik ve sosyal politikalar›n› koordine eder,
3) AB ad›na uluslararas› antlaflmalar imzalar,
4) Avrupa Parlamentosu ile birlikte AB bütçesini onaylar,
5) AB’nin ortak d›fl politika ve güvenlik politikas›n› gelifltirir,
6) Cezai konularda ulusal mahkemeler ve polis güçleri aras›nda iflbirli¤ini koordine eder.
 
AB Bakanlar Konseyi, her üye devletin kendi hükümetini taahhüt alt›na sokmaya yetkili
bakanlar düzeyindeki temsilcilerinden oluflur. Gündemin içeri¤ine göre toplant›lara farkl› bakanlar
kat›l›r. Örne¤in; Tar›m Bakanlar› tar›m ürünleri fiyatlar›n› ele al›rlar, istihdamla ilgili konular Çal›flma
ve Sosyal ‹fller Bakanlar› taraf›ndan görüflülür, genel politika sorunlar›, d›fliflleri ve Birli¤i ilgilendiren
temel konular D›fliflleri Bakanlar›'n›n yetkisi kapsam›ndad›r.
AB Bakanlar Konseyi’nin merkezi Brüksel’dedir; ancak baz› toplant›lar Lüksemburg’da yap›l›r. Konsey
baflkanl›¤›n›, her üye devlet alt› ayl›k dönemler için s›rayla üstlenir. Üye devletlerin Birlik nezdindeki
Büyükelçilerinden oluflan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) Konsey’in çal›flmalar› için gerekli
haz›rl›klar› yapar ve belirli haz›rl›klar› yapmak veya özel konular› incelemekle görevli komiteler oluflturarak
Konsey’in talimatlar›n› yerine getirir.
 

14- COREPER (COmité des REprésentants
PERmanents) nedir?
 
COREPER, AB üyesi devletlerin, AB nezdindeki daimi temsilciliklerinden oluflan bir organd›r. COREPER
her hafta toplan›r. Konsey’in çal›flmalar› için gerekli haz›rl›klar› yapar ve belirli haz›rl›klar› yapmak veya
özel konular› incelemekle görevli komiteler oluflturarak Konsey’in talimatlar›n› yerine getirir.

AB Komisyonu’nun tamam›n›n üzerinde onay makam› haline gelmifl olmakta, üçte iki ço¤unluk
sa¤layabildi¤i takdirde gensoru mekanizmas›n› iflleterek Komisyonun düflmesini, yani Komiserlerin
istifas›n› sa¤layabilmekte, fakat yaln›z bafl›na yasa yapamamaktad›r.

12- Avrupa Komisyonu’nun görevleri nelerdir?
 
Avrupa Komisyonu, AB politikalar›n›n tasarlay›c›s› ve koordinatörüdür. Komisyon AB mevzuat›na
iliflkin önerileri haz›rlar ve bunlar› Parlamento ve Konsey’e sunar. Ayr›ca AB müktesebat›n›, AB
bütçesini ve programlar›n› uygulamakla yükümlüdür. Konsey kararlar› öncesinde Konsey’in kararlar›nda
etkili olan tavsiye raporlar›n› haz›rlar. Ayr›ca aday ülkeler için ilerleme raporunu haz›rlar. Hükümetleraras›
iflbirli¤i alan›nda üye devletler gibi teklifte bulunma hakk›na sahiptir. Avrupa Komisyonu’nun  Topluluk
Antlaflmalar›’n›n koruyucusu olmas› fleklinde bir misyonu da vard›r. Üye devletlerin  Topluluk Hukuku’nu
ihlal etmelerini tespit ve bu tesbitin Adalet Divan›’na bildirilmesi gibi bir sorumlulu¤u da vard›r. Bu
flekilde Topluluk Hukuku’nun do¤ru uygulanmas›n› sa¤lar.
 
Her üye ülkenin bir temsilcisinden oluflmak üzere flimdilik 25 üyeli bir Komisyondur. Komisyonun
merkezi Brüksel’dedir. Komisyon’un görev süresi Avrupa Parlamentosu gibi befl y›ld›r. Komisyon
üyeleri görevlerini yerine getirirken kendi ulusal hükümetlerinden ba¤›ms›z davran›r ve sadece Avrupa
Birli¤i’nin ç›karlar›n› gözetirler. Komisyon’u görevden alabilecek tek organ Avrupa Parlamentosu'dur.
Komisyon’un her üyesinin bir veya birkaç politika alan›nda özel sorumlulu¤u vard›r. Ancak kararlar
kolektif sorumluluk ilkesi temelinde al›n›r.
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17- Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi
Parlamenter Asamblesi ayn› kurum mudur?
Hay›r, ayn› kurum de¤ildir. Bu iki kurum da AB sürecinde kar›flt›r›lan kurumlard›r. Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Birli¤i’nin bir organ›d›r. AB üyesi ülkelerin vatandafllar›n›n do¤rudan oyla seçtikleri temsilcilerden
oluflur. Temsilciler, Avrupa Parlamentosunda ülkelerine göre de¤il, benimsedikleri siyasi e¤ilimlere
göre gruplar olufltururlar (H›ristiyan Demokratlar, Sosyalistler, Liberaller gibi).

Avrupa Konseyi  Parlamenter Asamblesi ise Türkiye’nin de üye oldu¤u uluslararas› bir örgüt
olan Avrupa Konseyi’nin bir organ›d›r. Bu örgüt, siyasi temelli ve insan haklar›n› koruma, ço¤ulcu
demokrasiyi sa¤lama amaçl› kurulmufltur.

18- Avrupa Birli¤i yarg› organlar› nelerdir?
 
Avrupa Birli¤i’nde yarg› organ› olarak Adalet Divan› ve Say›fltay (The Court of Auditors) vard›r.
 
Divan’›n görevi Avrupa Antlaflmalar›’n›n hukuka uygun biçimde yorumlanmas› ve uygulanmas›n›
sa¤lamakt›r. Böylece AB mevzuat› her ülkede eflit olarak uygulanacakt›r. Örne¤in; Adalet Divan› ulusal
mahkemelerin ayn› konu üzerinde farkl› kararlar vermemelerini sa¤lar. Divan, bir üye devletin antlaflmalarda
öngörülen bir yükümlülü¤ü yerine getiremedi¤ine karar verebilir. Üye devlet bu karar›n gere¤ini yerine
getirmezse Divan para cezas› uygulanmas›n› kararlaflt›rabilir. Divan, kurumlar›n ald›¤› önlemlerin iptali
için aç›lan davalarda bu önlemlerin yasall›¤›n› inceleyebilir.

Baz› önlemlerin al›nmam›fl olmas›n›n antlaflmalara ayk›r› oldu¤una da karar verebilir. Adalet Divan›,
ulusal mahkemelerin baflvurusu üzerine topluluk hukukunun çeflitli hususlar›n›n yorumlanmas› ya da
geçerlili¤i hakk›nda ön kararlar alabilir. Bir hukuki ifllemin bu türden tart›flmal› bir husus do¤urmas›
halinde ulusal mahkemelerden herhangi biri Avrupa Adalet Divan›'ndan ön karar isteyebilir. Ancak
bunun için ilgili üye devlette daha yüksek bir temyiz mercii bulunmamas› gerekir. Bu durumda Divan'›n
karar› ba¤lay›c›d›r.

15- AB Konseyi nedir?
 
1974 y›l›ndan beri toplanan Avrupa Birli¤i Konseyi, üye ülke devlet ve hükümet baflkanlar›yla
Avrupa Komisyonu Baflkan›’n› bir araya getirir. AB ile ilgili önemli konular “Zirve„ olarak adland›r›lan
bu forumda tart›fl›l›r ve karara ba¤lan›r. AB’nin orta ve uzun vadeli politikalar› bu forumda belirlenir.
AB Konseyi, AB’nin dönem baflkanl›¤›n› yürüten üye ülkenin devlet veya hükümet baflkan›n›n
liderli¤inde y›lda 2 defa toplan›r. Genel olarak Brüksel’de gerçeklefltirilen toplant›lara D›fliflleri Bakanlar›
ve bir Komisyon üyesi de kat›l›r. Her toplant› sonunda baflkanl›k sonuç bildirisi yay›mlan›r.
 

16- Avrupa Konseyi ve AB Konseyi ayn› kurum mudur?
Hay›r, ikisi ayn› kurum de¤ildir. Avrupa Konseyi uluslararas› bir örgüttür, AB kurumlar›ndan de¤ildir.
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne 1949 y›l›nda üye olmufltur.

AB Konseyi ise AB üyesi ülkelerin hükümet temsilcilerinden (devlet veya hükümet baflkanlar›ndan)
oluflan AB organ›d›r. Bu iki Konsey sürekli birbirleri ile kar›flt›r›l›yor olmakla birlikte ikisi tamamen farkl›
kurumlard›r.
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20- Avrupa Birli¤i’nin dan›flma organlar› nelerdir?

AB’nin dan›flma organlar›:

1)Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (AESK): Organize sivil toplumu oluflturan
iflverenleri, ticari birlikleri, çiftçileri, tüketicileri ve di¤er ç›kar gruplar›n› temsil eden dan›flma
organ›d›r. Komisyon, Konsey ve Parlamento ile politik tart›flmalarda bu gruplar›n ç›karlar›n› savunur.

2) Bölgeler Komitesi: AB’nin bölgesel ve yerel mercilerinin temsilcilerinden oluflan dan›flma
organ›d›r. Bölgesel politikalar, çevre, e¤itim ve ulafl›m gibi yerel ve bölgesel hükümetleri ilgilendiren
alanlarda AB çap›nda karar almadan önce Bölgeler Komitesi’ne dan›fl›lmas› zorunlulu¤u vard›r.

21- Avrupa Birli¤i’nin finansal kurumlar› nelerdir?

AB’nin finansal kurumlar› flunlard›r:

1) Avrupa Merkez Bankas›: Yeni ortak para birimi Avro’nun yönetiminden sorumludur.
Banka, faiz oranlar›n›n ne olmas› gerekti¤i gibi, Avrupa para politikalar› konusunda ba¤›ms›z kararlar
al›r. Avrupa Merkez Bankas›’n›n ana hedefi, Avrupa ekonomisinin enflasyondan zarar görmesini
önlemek üzere fiyat istikrar›n›n sa¤lanmas›d›r. Bunun yans›ra, para politikalar›yla AB’nin kararlaflt›rd›¤›
di¤er siyasi hedefleri de destekler. Avrupa Merkez Bankas›, Almanya’n›n Frankfurt kentindedir.
AB ülkelerinin merkez bankalar›yla yak›n iliflki içinde çal›flan bir baflkan ve yönetim kurulu taraf›ndan
yönetilir.

2) Avrupa Yat›r›m Bankas›: AB projelerini finanse eder. Özellikle refah düzeyi düflük
bölgelerde, aday ülkelerde ve geliflmekte olan ülkelerde Avrupa’y› ilgilendiren projelere borç verir.
Ayr›ca küçük iflletmeler taraf›ndan yap›lan yat›r›mlara kredi sa¤lar. AB, sa¤lam›fl oldu¤u bu fonlarla
dünyada kalk›nmaya en büyük katk›y› sa¤layan birlik olmay› baflarm›flt›r.

Adalet Divan›, her AB ülkesinden bir yarg›ç ve sekiz kanun sözcüsünden oluflur. Yenilenebilir alt› y›ll›k
dönemler için atan›rlar.

Say›fltay, her üye ülkeden birer temsilciden oluflur. Üyeler alt› y›ll›k yenilenebilir bir dönem için Konsey
taraf›ndan atan›rlar. Üyeler, aralar›ndan bir kifliyi üç senelik bir dönem için baflkan olarak seçerler.
Say›fltay’›n görevi vergi mükelleflerinden gelen AB fonlar›n›n do¤ru topland›¤›n› ve amaçlar için kanuni
ve ekonomik olarak harcand›¤›n› kontrol etmektir.
 

19- Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) ile
AB Adalet Divan› (ABAD) ayn› kurum mudur?

Ayn› kurum de¤ildir. A‹HM, Avrupa Konseyi bünyesinde kurulan ba¤›ms›z bir uluslararas›
mahkemedir. Bireyler, hak ve özgürlüklerinin çi¤nenmesinden flikayetçi olduklar›nda belli
koflullar alt›nda flikayetleri de¤erlendiren bir yap›lanmad›r. Bireylerin, A‹HM’e do¤rudan
baflvurabilmeleri için mahkeme karar› flikayet konusu edilen devletin, A‹HM’e bireysel baflvuru hakk›n›
tan›m›fl olmas› gerekir. Türkiye, A‹HM’e bireysel baflvuru hakk›n› tan›m›flt›r. Bireysel baflvurunun
yap›labilmesi için iç hukuk yollar›n›n tüketilmifl olmas› gerekir.

AB Adalet Divan› ise AB bünyesinde bir kurumdur. Adalet Divan› AB kurumlar› ve hükümetlerinin
karar ve uygulamalar›n› denetleyen bir kurumdur.
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23- Avrupa Birli¤i’nin geniflleme süreci nedir?
 
Alt› kurucu üye taraf›ndan oluflturulan Avrupa Birli¤i zaman içerisinde yeni üye devletleri içine alarak
genifllemeyi gerçeklefltirmifltir. Geniflleme, 21. yüzy›la haz›rlanan Avrupa Birli¤i için en önemli
ad›mlardan biridir. Geniflleme ile k›tan›n bar›flç›l yollarla bütünleflmesini daha ileriye götürmek
hedeflenmifltir. AB flimdiden baflar›l› bir geniflleme geçmifline sahiptir. Avrupa Kömür ve Çelik
Toplulu¤u’nun (AKÇT) kurulmas›na iliflkin Paris Antlaflmas› (1951) ile Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nun
(AET) ve EURATOM’un kurulmas›na iliflkin Roma Antlaflmas› (1957) alt› kurucu üye taraf›ndan
imzalanm›flt›r: Belçika, Fransa, Almanya, ‹talya, Lüksemburg ve Hollanda. AB’nin bundan sonra
ardarda geçirmifl old¤u geniflleme süreçleri flöyledir:
 

1957 Belçika, Fransa, Almanya, ‹talya, Lüksemburg ve Hollanda (Kurucu Üyeler)
1973 Danimarka, ‹rlanda ve ‹ngiltere
1981 Yunanistan
1986 Portekiz ve ‹spanya
1995 Avusturya, Finlandiya ve ‹sveç
2004 Estonya, Litvanya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Polonya
Güney K›br›s Rum Yönetimi(GKRY), Slovakya, Slovenya, Malta ve Macaristan

24- Avrupa Birli¤i’nin derinleflme süreci ne demektir?
 
Derinleflme, AB sistemi içerisinde baz› ortak politikalar›n güçlendirilmesi anlam›nda kullan›lan terimdir.
1972’den bu yana genifllemesini sürdüren Birlik, özellikle ortak politikalar›n› gelifltirme ve uygulamada
baz› zorluklar yaflamaktad›r. AB’nin geniflleme süreci ile bafllayan bu zorluklar Birlik içerisinde
“derinleflme” kavram›n›n do¤mas›na sebebiyet vermifltir. Derinleflme kavram›, ortak politikalar›n
güçlendirilmesinin yan› s›ra Avrupa bütünleflmesini kolaylaflt›racak yap›sal reformlar›n uygulanmas›n›
da içerir.
 

22- Avrupa Ombudsman’l›¤› nedir?
 

Ombudsmanl›k, Türkçe’ye kamu denetçisi olarak da tercüme edilen asl› ‹sveççe olan bir kurumdur.
Esas görevleri, gerçek veya tüzel kiflilerin, kamu kurumlar›ndan olan flikayetlerini izlemek ve
sonuçland›rmakt›r.
 
Avrupa Ombudsman›’n›n görevi ise, bireylerin, çeflitli  AB makamlar›n›n yapt›klar› ifllemlerden
ötürü haleldar olan haklar›n› aramakt›r. Ombudsman bir yarg›ç de¤ildir. Sadece, kendisine iletilen
flikayeti, flikayete konu olan makam nezdinde inceler ve sonucu flikayet sahibine bildirir.

fiikayetçi bir flahs›n, bir konuda Ombudsman’a baflvurabilmesi için, flikayetçi oldu¤u konuyu, önce,
o flikayete sebebiyet veren makama bildirip flikayete konu olan sebebi ortadan kald›rmas›n› talep
etmifl olmas› ve o makam›n da flikayetçinin bu talebini yerine getirmemifl olmas› gerekir.
 
AB makamlar› ve ulusal makamlar, Ombudsman’›n talep etti¤i bilgileri vermekten kaç›namazlar.
 
2003 y›l›nda Avrupa Ombudsman›’na yap›lan flikayetlerin önemli bir bölümü flu konulara iliflkindir:
saydaml›k eksikli¤i, geç ödeme, ihale ça¤r›lar›ndaki aksakl›klar, sözleflmelerden do¤an uyuflmazl›klar,
nezaket eksikli¤i, ayr›mc›l›k, bilgi verme eksikli¤i, istihdam, özlük iflleri.
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25- Maastricht Antlaflmas› nedir?
Maastricht kriterleri nelerdir?

1991’de imzalanan ve 1993 y›l›nda yürürlü¤e giren Avrupa Topluluklar› Avrupa Birli¤i ad›n›
alm›fl ve AT k›saltmas› AB olarak de¤ifltirilmifltir. Bu antlaflmayla, Ekonomik ve Parasal Birli¤in
aflamalar›, bu süreçte izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bunlar›n gerektirdi¤i kurumsal
de¤ifliklikler ayr›nt›l› olarak düzenlendi. Bu düzenleme çerçevesinde Ekonomik Parasal Birli¤in son
aflamas›na geçifl öncesinde, üye ülke ekonomileri aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilebilmesini teminen baz›
makro büyüklükler aç›s›ndan yak›nlaflma kriterleri tespit edildi ve bunlara uyulmamas› durumunda
yapt›r›mlar belirlendi.

Maastricht Antlaflmas›yla oluflturulan Birli¤in amaçlar›:

• S›n›rs›z bir pazar yaratmak, ekonomik ve sosyal bütünleflmeyi sa¤lamak,
tek paray› kapsayacak bir ekonomik ve parasal birlik oluflturmak;

• Ortak bir güvenlik politikas› ve d›fl politika uygulamak ve
uzun vadede ortak bir savunma politikas› oluflturmak;

• Avrupa vatandafll›¤› kavram›n› oluflturmak;
• Hukuk ve içiflleri alan›nda daha s›k› iflbirli¤i.

Maastricht Kriterleri ise:

• Toplulukta en düflük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin y›ll›k enflasyon
oranlar› ortalamas› ile, ilgili üye ülke enflasyon oran› aras›ndaki fark 1,5 puan› geçmemelidir;

• Üye ülke devlet borçlar›n›n GSY‹H’s›na oran› %60’› geçmemelidir;
• Üye ülke bütçe aç›¤›n›n GSY‹H’s›na oran› %3’ü geçmemelidir;
• Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranlar› 12 ayl›k dönem itibariyle, fiyat istikrar› 

alan›nda en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oran›n› 2 puandan fazla aflmamal›d›r;
• Son 2 y›l itibariyle üye ülke paras› di¤er bir üye ülke paras› karfl›s›nda devalüe edilmifl olmamal›d›r.

26- Amsterdam Antlaflmas› nedir?
15 Temmuz 1972’de Amsterdam Zirvesi’nde kabul edilen Amsterdam Antlaflmas› ile Avrupa
Birli¤i’nin yeni geniflleme stratejisi yönünde bir karar al›nm›fl ve ayn› zirvede Avrupa Komisyonu,
21. yüzy›lda AB’nin gündeminde yer alacak tüm sorunlar› ele alan ve geniflleme ile ilgili bir metin
olan Gündem 2000’i kabul etmifltir.

Amsterdam Antlaflmas›’n›n dört ana hedefi bulunmaktad›r:

• ‹stihdam› ve yurttafllar›n haklar›n› Birlik’in merkezine yerlefltirmek;
• Dolafl›m özgürlü¤ü önündeki son engelleri de kald›rmak ve güvenli¤i güçlendirmek;
• Avrupa’ya dünya ifllerinde daha güçlü bir ses vermek;
•  Yeni üye devletlerin kat›lmas›yla, Birlik’in genifllemesi amac›na dönük olarak

Birlik’in kurumsal yap›s›n› daha etkin k›lmak.
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27- AB’nin ‘Komflu Ülkeler Politikas›
(Neighbourhood Policy)’ ne demektir?

Avrupa Birli¤i’nin komflu ülkeler politikas› ilk olarak 11 Mart 2003’te Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan
bir bildirge olarak yay›nland›. Bu bildirge AB’nin komflu ülkeler olarak belirleyece¤i ülkelerle kuraca¤›
ayr›cal›kl› iliflkinin somut önerilerini sundu. Özellikle demokrasi, insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü,
serbest piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalk›nma gibi ortak de¤erlerin ülkelerin  karfl›l›kl› taahhüdünde
olan bir iliflki önermektedir. Komflu ülkeler politikas› mevcut iliflkilerin ötesinde daha derin politik
iliflkiler ve ekonomik entegrasyonlar önerir.

Komflu ülkeler politikas›n›n ilk etapta uygulanaca¤› ülkeler: Cezayir, Beyaz Rusya, M›s›r,
‹srail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, Fas, Filistin, Suriye, Tunus ve Ukrayna’d›r.

2004’te ise Komflu ülkeler Politikas› Güney Kafkasya ülkelerini (Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan)
kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. Rusya AB’nin komflu ülkelerinden olmakla birlikte Rusya ile iliflkiler
‘stratejik ortakl›k’ olarak tan›mlanmaktad›r.

28- Nice Antlaflmas› nedir?
7-9 Aral›k 2000 tarihlerinde yap›lan Nice Zirvesi’nde AB üyesi ülkeler, geniflleme süreci kapsam›nda
AB’nin gerçeklefltirmesi gereken kurumsal reformlarla ilgili olarak fiubat 2000’de oluflturulan
Hükümetleraras› Konferans (IGC) çerçevesinde var›lan sonuçlar temelinde Kurucu Antlaflmalarda
de¤ifliklik getiren bir Antlaflma üzerinde uzlaflmaya varm›fllard›r. 26 fiubat 2001 tarihinde imzalanan
Nice Antlaflmas›, tüm üye ülkelerde onaylanmas›n›n ard›ndan 1 fiubat 2003 tarihinde yürürlü¤e
girmifltir. Nice Antlaflmas›’nda yer alan önemli de¤ifliklikler flunlard›r: Nitelikli Ço¤unluk Oylama Sistemi
ile Karar Al›nacak Konularda yap›lan de¤ifliklikler, Madde 7 ile ilgili düzenleme, Güçlendirilmifl ‹flbirli¤i,
Geniflleme ile ‹lgili Protokol ve Temel Haklar fiart›.

Avrupa Birli¤i’nin Anayasas›,  Fransa ve Hollanda’daki referandumlarda kabul edilmedi¤i ve bu nedenle,
öteki ülkelerde kabul edilse dahi yürürlü¤e girmeyece¤i için, flu anda Avrupa Birli¤i’nin iflleyiflini
düzenleyen antlaflma Nice Antlaflmas›’d›r ve baflka bir Antlaflma kabul edilinceye kadar bu Antlaflma
geçerli olacakt›r.

Nice Antlaflmas›’n›n Türkiye aç›s›ndan önemi, bu Antlaflma’da AB’nin geniflleme perspektifi içinde
Türkiye’ye yer verilmemifl olmas›d›r. O tarihte bunun gerekçesi olarak da, Türkiye ile henüz müzakerelerin
bafllamam›fl olmas› gösterilmiflti. fiimdi art›k müzakereler bafllam›fl oldu¤una göre, bu gerekçenin de
geçerli¤ini kaybetmifl oldu¤unu kabul etmek gerekir.
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29- Kopenhag Kriterleri nedir?
 
Kopenhag Kriterleri, Avrupa Birli¤i’nin 22 Haziran 1993’te Danimarka’n›n baflkenti
Kopenhag’da yap›lan zirvede al›nan kararlar›n neticesinde ortaya ç›kan kriterlerdir.
Bu kriterler AB’ye aday olmak üzere baflvuran ülkelerin yerine getirmesi gereken koflullard›r.

Kopenhag Kriterleri flu 3 bafll›k alt›nda incelenebilir:

S‹YAS‹ KR‹TER: Demokrasiyi, hukukun üstünlü¤ünü, insan haklar› ve az›nl›klara sayg› gösterilmesini
ve korunmas›n› garanti eden kurumlar›n varl›¤›.

EKONOM‹K KR‹TER: ‹flleyen bir pazar ekonomisinin varl›¤›n›n yan›s›ra Birlik içindeki piyasa güçleri
ve rekabet bask›s›na karfl› koyma kapasitesine sahip olunmas›.

TOPLULUK MEVZUATININ BEN‹MSENMES‹: Siyasi, ekonomik ve parasal birli¤in amaçlar›na
uyma dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunmas›.

30- Schengen Antlaflmas› nedir?
Hangi ülkeler Schengen bölgesinde bulunmaktad›r?
 
Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda taraf›ndan 14 Haziran 1985 tarihinde imzalanan
Schengen Antlaflmas›, antlaflmay› imzalayan devletler, toplulu¤un di¤er üye devletleri veya
üçüncü ülkelerin tüm vatandafllar› aras›nda bir serbest dolafl›m rejiminin yerlefltirilmesi
amac›yla, ortak s›n›rlardaki denetimlerin giderek kald›r›lmas›n› öngörmektedir.
fiu anda Schengen Bölgesi’nde bulunan tüm devletler: Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg,
Hollanda, ‹talya, ‹spanya, Portekiz, Yunanistan, Avusturya, ‹sveç, Finlandiya, Danimarka ve Birlik
üyesi olmayan ‹zlanda ve Norveç’tir.

Bundan önce, AB üyesi ülkeler, kriterleri tamamlam›fl olmalar›na ra¤men Schengen Antlaflmas›’n›
imzalamayabiliyorlard›. Ancak son genifllemeden sonra her yeni ülkenin kriterleri tamamlamak suretiyle

Schengen Antlaflmas›’na dahil olmas›na karar verilmifltir. ‹zlanda ve Norveç de AB üyesi olmad›klar›
halde Schengen flartlar›n› uygulamaktad›rlar.

Schengen Antlaflmas› çerçevesinde yürütülen iflbirli¤i flu alanlar› kapsamaktad›r:

• Yasa uygulay›c› kurulufllar aras›nda s›n›rötesi iflbirli¤i
• S›n›rötesi gözetim
• fiüpheli flah›slar›n s›n›r ötesi takibi
• Yasa uygulay›c› kurumlar aras›nda iyilefltirilmifl ba¤lant›
• Merkezi yasa uygulay›c› kurumlar aras›nda bilgi teatisi
• Öteki ülke makamlar› nezdinde irtibat memuru bulundurma

31- Ekonomik ve Parasal Birlik ne anlama gelmektedir?
 
Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB); AB içerisinde kiflilerin, mallar›n, hizmetlerin ve sermayenin
serbest dolafl›m› ve ortak bir para biriminin kullan›lmas›d›r. EPB ortak bir para politikas› tesis
eder, ülkelerin ekonomi politikalar›n› yak›nlaflt›rmay› hedefler, baflta maliye politikas› olmak üzere
birçok alanda uyumun sa¤lanmas›n› amaçlar. Parasal Birlik, ortak makro ekonomik hedeflere
ulafl›labilmesi amac›n›n yan› s›ra birlik için sembolik bir de¤ere de sahiptir.
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32- Avrupa Birli¤i’nin Avro’ya geçifl amac› nedir?
 
AB’nin Avro’ya geçifl amac› birlik üyesi tüm ülkelerde ortak bir para biriminin kullan›lmas›d›r. Tek para
birimi kullanma karar› Üye Ülkeler taraf›ndan fiubat 1997'de Maastricht’de imzalanan  AB Antlaflmas›’n›n
temel taahhütlerinden biridir. Antlaflma, ekonomi ve para politikalar› aç›s›ndan kuvvetli ve dengeli
bir temel oluflturmaktad›r. Ortak bir para biriminin kullan›lmas›n›n ticareti ve günlük yaflam›
kolaylaflt›rmas›n›n yan› s›ra siyasi, sosyal ve kültürel önemi de vard›r. Avrupa’n›n bütünlü¤ü aç›s›ndan
simgesel bir de¤er arzetmektedir. Avro 1 Ocak 1999’da bankac›l›k ifllemlerinde kullan›lmaya bafllanm›fl
ve 1 Ocak 2002’de tedavüle ç›kar›lm›flt›r.

 

33- Avro’yu kullanmak zorunlu mudur?
 
Ekonomik ve Parasal Birlik’e (EPB) 1 Ocak 1999’dan itibaren ilk aflamada kat›lm›fl olan ülkeler: Almanya, Fransa,
‹talya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, ‹spanya, Portekiz, ‹rlanda, Avusturya ve Finlandiya’d›r. Böylece bu
tarihten itibaren 11 AB üyesi ülkede Avro tedavüle girmifltir. EPB’ye kat›lmayan AB ülkeleri ise: ‹ngiltere, ‹sveç,
Danimarka ve Yunanistan olmufltur. Bunlardan ilk üçü tercihen Avro kullanmaya geçmemifltir. Yunanistan ise
Maastricht Kriterleri’ni yerine getirememifl oldu¤u için Avro kullanmaya geçememifltir. Yunanistan, kriterleri
ancak Haziran 2000’de karfl›layabilmifl ve 1 Ocak 2001’den itibaren Avro bu ülkede tedavüle girmifltir. Böylece
Avro kullanan ülkeler say›s› 12’ye ç›km›flt›r. Bu süreçten anlafl›labilece¤i üzere Avro kullanabilmenin flart›
Maastricht Kriterleri’nin yerine getirilmifl olmas›d›r. Ancak AB üyesi ülkeler Maastricht Kriterleri’ni tam
olarak karfl›l›yor olmalar›na ra¤men kendi tercihleri ile Avro kullanmamay› seçebilirler. AB üyesi olmayan ya
da AB üyesi oldu¤u halde EPB’ye kat›lmayan ülkeler için Avro bir döviz olarak baflka bir ükenin ulusal bir para
birimi olarak (örne¤in ABD Dolar› gibi) kullan›labilmektedir.

34- Ortak Pazar ne anlama geliyor?
 
Ortak Pazar, üye ülkelerin ekonomi politikalar›n›n düzenli olarak uyumlaflt›r›lmas›yla,
Topluluk içinde ekonomik faaliyetlerin uyumlu bir flekilde gelifltirilmesidir. Sürekli ve dengeli
genifllemenin, istikrar›n güçlendirilmesinin, yaflam standard›n›n iyileflmesinin ve üye ülkelerin s›k›
iliflkilerinin geliflmesinin sa¤lanmas› anlam›na gelir. ‹flgücü, sermaye, mallar›n ve hizmetlerin
serbest dolafl›m›na imkan sa¤lar. Topluluk Ortak Pazar’a 1992 y›l›na kadar aflamal› geçifl karar›n›
1986 y›l›nda imzalanan Tek Avrupa Senedi ile alm›flt›r. Bu aflamal› geçifl; mallar›n, hizmetlerin,
kiflilerin ve sermayenin serbest dolafl›m›, tüketici haklar›n›n korunmas›, tek para biriminin tedavüle
girmesi gibi hedeflere ulafl›lmas›yla büyük oranda gerçeklefltirilmifltir.
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 35- Gümrük Birli¤i ne anlama gelmektedir?
 
Gümrük Birli¤i çeflitli gümrük alanlar›n›n bir araya getirilmesidir. Ülkelerin gümrük uygulad›¤›
topraklar gümrük alanlar›n› oluflturur. Ülkeler aralar›nda yapt›klar› antlaflmalar ile bu alanlar›
bir araya getiriler. Aralar›ndaki ticarette mevcut gümrük vergileri, efl etkili vergiler ve miktar
k›s›tlamalar›yla, her türlü efl etkili tedbiri kald›r›rlar. Ayr›ca birlik d›fl›nda kalan üçüncü ülkelere yönelik
olarak da, ortak gümrük tarifesi uygularlar. Gümrük Birli¤i’nin s›n›rlar› içinde mallar›n hiç bir engellemeyle
karfl›laflmadan serbest dolafl›m› esast›r. Bu nedenle, gümrük birli¤i taraflar› aras›nda herhangi bir
ay›r›mc›l›¤›n ortaya ç›kmamas›n› teminen, ortak rekabet kurallar› ile ortak ticaret politikalar›n›n
gelifltirilmesi de gerekmektedir. Ancak bu çerçevede birlik üyeleri, serbest rekabet ortam›nda, eflit
koflullarda üretim ve ticaret yapabileceklerdir.

36- Avrupa Birli¤i bütçesi nas›l oluflur? Nereye harcan›r?
 
Avrupa Birli¤i bütçesi harcamalar› Avrupa Birli¤i Antlaflmalar›’nda s›n›rland›r›lm›flt›r.

Bütçenin 3 ana gelir kayna¤› flöyledir:

1) AB üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen mallardan al›nan gümrük vergileri.
2) Her üye ülkeden belirli oranlarda toplanan KDV gelirleri.
3) Her üye ülkenin gayri safi milli has›las›n›n büyüklü¤ü oran›nda yapt›¤› katk›lar.

Ve bu üç ana kayna¤›n yan› s›ra AB kurumlar›n›n kesti¤i cezalar, AB faaliyetlerinden elde edilen
gelirler, AB çal›flanlar›ndan yap›lan kesintiler de gelir olarak eklenebilir.
 
Bu gelirlerin nereye harcand›¤›na gelince; AB komisyonunun önerdi¤i uzun vadeli 3 AB hedefi
vard›r. Bunlar sürdürülebilir kalk›nma, AB vatandafll›¤› ve küresel bir ortak olan AB’dir.
Bu üç büyük hedefi gerçeklefltirmek amac› ile yap›lan harcama alanlar› ise afla¤›daki gibidir;
 

1) Sürdürülebilir büyüme;

a)Rekabetçilik (AB’yi ABD, Japonya ve Çin ile daha rekabetçi hale getirme) .

b) Uyum (AB içinde bölgeler aras› rekabetçili¤i art›rma).

2) K›rsal bölgelerin kalk›nd›r›lmas› ve çevre

(tar›m, bal›kç›l›k, altyap›, e¤itim, kültür, istihdam, sosyal politikalar, çevre politikalar› gibi).

3) AB vatandafll›¤›, özgürlük, güvenlik ve adalet

(göç politikas›, s›n›r kontrolleri, sa¤l›k ve tüketici haklar›).

4) Küresel bir ortak olarak AB (Afrika ve Pasifik ülkelerine yap›lan yard›mlar).

5) ‹dari harcamalar› da kapsayan di¤er harcamalar.

37- AB Mali Yard›mlar› (Hibeleri) kimlere verilir?
Hibelerden nas›l haberdar olunur?
 
Hibeler, Brüksel’deki Avrupa Komisyonu taraf›ndan sa¤lan›r. Sadece kâr amac› gütmeyen ve ticari
bir hedefe yönelik olmayan projeler için verilir. Toplumsal ve ekonomik kaynaflma için destek verilmesi
halinde, KOB‹’ler gibi kâr amac› güden birimlere yönelik bir hibe program› çerçevesinde hibeler
verilmesi hariç olmak üzere, hibe lehdarlar› kar amac› gütmeyen nitelikte olmal›d›r.
Türkiye’ye yap›lan mali yard›mlar, Türkiye için kat›l›m öncesi yard›m olarak adland›r›lmaktad›r ve bu
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hibelerin yap›laca¤› alanlar Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde belirtilir. Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi, ilerlemenin
gerekli oldu¤u öncelikli alanlar›n bir de¤erlendirmesini sunmakta ve mali yard›m›n süreci hangi flekilde
destekleyece¤ini ana hatlar›yla ortaya koymaktad›r. Belirtilen alanlarda projeler seçildikten ve fon
tahsisat› yap›ld›ktan sonra teklif ça¤r›lar› veya ihale sözleflmeleri y›l boyunca gerçeklefltirilmektedir.
Teklifler / ihaleler için ça¤r›lar iki ayr› internet sitesinde yay›nlanmaktad›r:

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Web Sitesi:
www.avrupa.info.tr

Avrupa Komisyonu Web Sitesi:
http://europa.eu.int/comm/europaid/index_en.htm

38- AB  Mali Yard›mlar›
(Hibeleri) hangi alanlarda sa¤lanmaktad›r?
 
AB mali yard›mlar›:
  I - Kat›l›m öncesi mali yard›mlar
 II - Avrupa Yat›r›m Bankas› Kredileri
III - Topluluk Programlar›
olarak gruplanmaktad›r.
 

Kat›l›m öncesi mali iflbirli¤inin öncelikleri flöyledir:
1) AB ile uyuma yönelik projeler finanse edilir,
2) Projeler ulusal program ve kat›l›m ortakl›¤› belgesindeki önceliklerin
gerçeklefltirilmesini hedef almal›d›r.

Türkiye’nin AB’den flu anda alm›fl oldu¤u mali yard›mlar kat›l›m öncesi yard›m kategorisinde
bulunmaktad›r. Kat›l›m öncesi yard›m program› faaliyetleri iki temel alan üzerine odaklanmaktad›r:

1) Kurumsal Yap›lanma: AB Müktesebat›’na ekonomik ve sosyal uyumun sa¤lanmas›na yönelik
Türkiye’ye sa¤lanan yard›mlard›r. Merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki makamlara destek vermektedir.
Bu yard›mla ilgili alanda önemli rolü olan kurulufllar (örne¤in ‹flçi ve ‹flveren Konfederasyonu ve
Sendikalar, Ticaret ve Tar›m Odalar› gibi meslek kurulufllar› ve di¤er temsilci organlar gibi sosyal
diyalo¤a dahil olan kurulufllar) da desteklenmektedir. Demokrasi, hukuk devleti, insan haklar›,
cinsiyetleraras› eflitlik ve az›nl›klar›n korunmas›n›n güçlendirilmesi ve gelifltirilmesini hedefleyen
giriflimleri destekleyen sivil toplum kurulufllar› (STK’lar) da yard›mdan faydalanabilmektedir.

2)Yat›r›m Deste¤i: Yat›r›m deste¤i iki flekilde gerçekleflmektedir. Bunlar›n ilkini Topluluk Müktesebat›’na
uyum için gerekli olan düzenleyici altyap› yat›r›mlar› oluflturmaktad›r. Düzenleyici altyap›ya yönelik
yat›r›m ancak aç›k ve net bir hükümet stratejisi biçiminde yap›labilir. ‹kinci yat›r›m deste¤i ise Türkiye
ve AB’nin milli gelirleri aras›ndaki farkl›l›¤› giderici ve Türkiye’de bölgesel farkl›l›klar› giderici ekonomik
ve sosyal uyuma yönelik yat›r›m yard›mlar›n› kapsar.

39- Avrupa Birli¤i’nin Hukuk Sistemi nas›l ifller?

AB Hukukunun iki temel kayna¤› vard›r: 1. Asli Kaynaklar: Kurucu Antlaflmalar
2.  ‹kincil Kaynaklar: Tüzük, yönerge, karar ve tavsiyeler.
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1. Asli Kaynaklar:

• Kurucu Antlaflmalar: 1951 tarihli Paris Antlaflmas›, 1957 tarihli Roma Antlaflmas›,
Maastricht Antlaflmas›
• Kurucu antlaflmalarda de¤ifliklik yaratan düzenlemeler
• Antlaflmalar›n d›fl›nda içtihatla yarat›lan hukukun genel ilkeleri,
temel insan haklar› metinleri ve Divan kararlar› da asli kaynaklar aras›nda kabul edilmektedir.

2. ‹kincil Kaynaklar:

AB hukukunun ikincil nitelikteki kaynaklar› ise tüzük, yönerge, karar ve tavsiyelerden oluflmaktad›r.
Tüzük, AB hukuk düzeni içinde iç hukuktaki yasa ifllevini görür. Yönergeler ise AET antlaflmas›n›n
189 maddesine göre tüm üye devletleri ba¤lar. Üye devletler yönergenin amac›na ulaflmas› için
gereken flekil ve araçlar› seçmekte serbest b›rak›lm›flt›r. Tavsiye ve görüfller ise ba¤lay›c› nitelikte
de¤ildir. Tavsiyeler özellikle rekabet gibi alanlar› düzenler ve uyumsuzluklar›n giderilmesi için yol
gösterici olur.

AB hukukunun bir kayna¤› da uluslararas› antlaflmalard›r:

Bunlar iki gruba ayr›l›rlar: 1. Devletler taraf›ndan yap›lanlar 2. Topluluk taraf›ndan aktedilen antlaflmalar.
Üye devletlerin önceden yapt›klar› antlaflma ile AB’yi kuran antlaflma aras›nda çeliflki olmas› halinde

üye devlet, bu durumu gidermek için gereken önlemleri almak ve tüm yollar› denemek zorundad›r.
AB’nin yapt›¤› antlaflmalar ise üye devletler bak›m›ndan ba¤lay›c› nitelik tafl›maktad›r.
Teoride AB hukuku, üye devletlerin iç hukuku say›lmaktad›r. Özellikle Tüzükler tümüyle ba¤lay›c›d›r
ve her üye devlette do¤rudan geçerlidir. Roma Antlaflmas›’na göre tüzükler, genel anlamda geçerlili¤e
sahiptir. Birlik üyesi ülkeler kimi alanlarda karar alma yetkisini AB kurumlar›na devretmifllerdir. Konsey
tüzü¤ünün AB resmi gazetesinde yay›nlanmas› ile bu yeni düzenleme bütün üye devletlerin yasama,
yürütme ve yarg› organlar› için do¤rudan do¤ruya ve kay›ts›z ba¤lay›c›l›k kazan›r. Bu durumda üye
ülkeler taraf›ndan uygulanacak hukuk önemli ölçüde uluslarüstü merciler taraf›ndan oluflturulmaktad›r.
Tüzükler, Konsey karar› ile ç›kt›¤› için üye hükümetler karar alma sürecinde etkindirler. Ancak Konsey
kararlar› ço¤unluk oyuyla al›nd›¤› için, karara karfl› olanlar bak›m›ndan da ba¤lay›c›d›r.

40- Avrupa Birli¤i’nde ‹kincillik ve Oransall›k ilkesi Nedir?

‹kincillik, ulusal parlamentolara verilmifl bir yetkinin çeflitli AB organlar› taraf›ndan, as›l yetkili makam
olarak de¤il ikincil düzeyde yetkili makam olarak kullan›lmas›d›r.

Avrupa Birli¤i makamlar›n›n herhangi bir konuda yasa yapma yetkisi kullanabilmeleri için, o yetkinin,
Avrupa Anayasas› taraf›ndan kendisine verilmifl olmas› gerekmektedir. Aksi takdirde o yetki üye
devletlerin uhdesinde kalmaktad›r. Genel kural bu olmakla birlikte AB, baz› hallerde, bunun d›fl›nda
da yetki kullanabilmektedir. Ancak bunun için, afla¤›da iki koflulun yerine gelmesi gerekmektedir:
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1) Bir ifllem Üye Devletler taraf›ndan yap›ld›¤›nda, öngörülen hedefe ulafl›lamayacak ise;
2) Öngörülen faaliyetin büyüklü¤ü ve do¤uraca¤› sonuçlar, bir Üye Devletin imkanlar›n› afl›yorsa ve
bu nedenle o iflin AB taraf›ndan yap›lmas› daha uygunsa.

Ulusal Parlamentolar›n, AB’deki karar organlar›nca al›nan kararlar›n ikincillik ilkesine uygun olup
olmad›¤›n› denetleme yetkileri vard›r. E¤er ulusal parlamentolar›n belli bir ço¤unlu¤u, bir AB organ›
taraf›ndan al›nan bir karar›n ikincillik ilkesine ayk›r› oldu¤u kan›s›na var›rsa, bunun durdurulmas›n›
talep etme yetkileri vard›r. ‹lgili AB organ› AB bu talebi yerine getirmedi¤i takdirde, talebe uymayan
makam aleyhinde Avrupa Adalet Divan›’nda dava açma yetkisi vard›r.

41- Avrupa Birli¤i Anayasas› nedir?

AB Anayasas›, Avrupa Birli¤i’nin mevcut tüm antlaflmalar›n› daha kolay okunabilir ve anlafl›labilir
k›lmak amac›yla oluflturulmufl tek bir metindir. Dört ana bölümden oluflur. Birinci bölüm, Birli¤in
amaçlar›n› karar alma süreçlerini ve kurumlar›n› tan›mlar. ‹kinci bölüm, Aral›k 2000 Nice Zirvesi’nde
ilan edilmifl temel haklar beyannamesini kapsar. Üçüncü bölüm, Birli¤in politika ve fonksiyonlar›n›
kapsar. Dördüncü bölüm ise anayasan›n uygulama prosedürünü de içeren nihai hükümlerini kapsar.

42- Avrupa Birli¤i neden bir Anayasa’ya ihtiyaç duymufltur?
 
Avrupa Birli¤i ülkeleri, üst üste yap›lan antlaflmalar ve pek çok alanda faaliyet göstermenin sonucu
olarak meydana gelen yavafllamadan dolay› birlik içerisinde  kurumsal reform ihtiyac› duymufllard›r.

Bu, özellikle Aral›k 2000 Nice Zirvesi’nde dile getirilmifltir. Avrupa Birli¤i kurumlar›nda ve Kurucu
Antlaflmalar›’nda reform yap›lmas› ihtiyac› birkaç sebeple önemli hale gelmifltir.

Öncelikle, AB’nin karar alma süreçlerinde bir çok t›kan›kl›k yaflanm›fl ve bu sorunlar›n çözümünün
ancak kurumlar›n yap›s›nda reformlar yap›larak çözülebilece¤i sonucuna var›lm›flt›r.

Geniflleme sonras›nda mevcut karar alma problemlerinin daha da karmafl›k hale gelece¤i gerçe¤i
bu reformlara h›z kazand›rm›flt›r.

‹kinci olarak, AB ve vatandafllar› aras›nda giderek artan bir kopuklu¤un ortaya ç›kt›¤› fark edilmifltir.

Bu sebeple, AB liderleri AB kurumlar› ve Kurucu Antlaflmalar›’n›n hedeflerinin ciddi olarak gözden
geçirilmesine karar vermifllerdir.

Bu çerçevede, Aral›k 2001 tarihli Laeken Avrupa Konseyi taraf›ndan kurulan Avrupa Konvansiyonu
16 aydan fazla süren çal›flmalar›n› 10 Temmuz 2003 tarihi itibariyle tamamlam›flt›r.

10 Temmuz 2003 tarihinde mevcut üyeler ile aday ülkelerin parlamento ve  hükümet temsilcilerinin
kat›l›m sa¤lad›¤› 105 üyeli Konvansiyon Avrupa Anayasas› için nihai önerisini kabul etmifltir.
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43- Avrupa Birli¤i Anayasas›’n›n amaçlar› ve
temel ilkeleri nelerdir?

AB Anayasas›’n›n amaçlar›:

• AB’nin vatandafllar›na daha da yak›nlaflt›r›lmas›,
• AB’nin demokratik yap›s›n›n güçlendirilmesi,
• Özellikle geniflleme sonras› AB’nin karar alma kapasitesinin güçlendirilmesi,
• Uluslar aras› sistemde AB’nin uyumlu bir güç olarak hareket etme kapasitesinin art›r›lmas›,
• Küreselleflmenin getirdi¤i sorunlarla etkin olarak bafla ç›k›lmas›.

AB Anayasas›’n›n temel ilkeleri :

a. ‹nsanl›k Onuru
b. Özgürlük
c. Eflitlik
d. Dayan›flma
e. Yurttafll›k Hakk›
f. Adalet

44- Avrupa Birli¤i Anayasas› ne zaman yürürlü¤e girecektir?

AB Anayasas›’n›n üye 25 ülke taraf›ndan kabul edilmesi gerekiyordu. Baz› ülkeler parlamentolar›nda
yapt›klar› oylama ile onay vereceklerdi, baz›lar› ise referanduma gidecekti. Parlamento oylamas› ile
onay yolunu seçen ülkelerde AB Anayasas› onay alm›flt›r, ancak  Fransa ve Hollanda’da yap›lan
referandumlardan ‘hay›r’ sonucu ç›kmas› ve ‹ngiltere’nin oylamay› ertelemesi sebebiyle, süreç bir
çözüm bulunana kadar dondurulmufltur.

45- Avrupa Birli¤i Anayasas›’nda Avrupa’n›n co¤rafi s›n›rlar›
m› çizilmektedir?

AB Anayasas›nda Avrupa’n›n co¤rafi s›n›rlar› çizilmemektedir. AB’ye hangi ülkelerin üye olabilece¤i
Anayasan›n 1. maddesinin 2. f›kras›nda belirtilmifltir. Bu maddenin metni flöyledir:

“Birlik, onun de¤erlerine sayg› gösteren ve o de¤erleri birlikte gelifltirmeye
haz›r tüm Avrupa ülkelerine aç›kt›r”.

Görüldü¤ü üzere bu, co¤rafi bir s›n›rlama de¤ildir.

Ayr›ca Anayasan›n önsözünde flöyle bir hüküm yer almaktad›r:

“‹nsanlar›n ihlal edilemez ve baflkas›na devredilemez haklar›na, özgürlü¤e, demokrasiye, eflitli¤e ve
hukukun üstünlü¤üne kaynakl›k etmifl olan Avrupa’n›n kültürel, dini ve hümanist miras›ndan esinlenerek,”
Bu hüküm de Anayasa’n›n 1/2 maddesindeki de¤erlerin kayna¤›n›n ne oldu¤unu belirtmektedir.
Anayasan›n 52. maddesinin 1. ve 3. paragraflar›nda dine at›f yap›lmaktad›r. Söz konusu paragraflar
flöyledir:

1. Birlik, kiliseler ve üye ülkelerdeki dini kurumlar›n veya topluluklar›n ulusal hukuk çerçevesindeki 
statülerine sayg› duyar ve onlara halel getirmez.

2. Birlik, ayn› flekilde, felsefi örgütlere ve dini olmayan örgütlere de sayg› gösterir.
3. Birlik, bu örgütlerin kimlikleri ve katk›lar›n› tan›mak suretiyle, bu kiliselerle ve örgütlerle aç›k,

fleffaf ve muntazam diyalog sürdürür.

Görülece¤i üzere, bu maddede kilisenin ad› zikredilmekte, fakat cami ve havra gibi H›ristiyanl›k
d›fl›ndaki dinlerin ibadet yerleri zikredilmemektedir. Bunlara, “dini kurumlar” fleklindeki daha genel
bir kapsam çerçevesinde at›fta bulunulmaktad›r.
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46- Avrupa Birli¤i Anayasas› Avrupa Birli¤i’ni
daha güçlü k›lacak m›d›r?

Ekonomik bir Birlik olarak kurulan Avrupa Birli¤i, zaman içerisinde siyasal bir Birlik olma istikametinde
yol katetmifltir. Bu süreç içerisinde gelinen nokta Birli¤i ortak bir Anayasa oluflturmaya sevketmifltir.

AB Anayasas› temel olarak Birli¤i daha güçlü hale getirmek üzere haz›rlanm›flt›r. Özellikle kurumsal
t›kan›kl›klar›n giderilmesi ve daha kolay bir iflleyifl hedeflenmifltir. Bu sebeple AB Anayasas› Avrupa
Birli¤i’ni daha güçlü k›lacak bir mekanizmaya kavuflturmay› hedeflemektedir.

47- AB Anayasas›’n›n Hollanda ve Fransa’da reddedilmesi,
‹ngiltere’de ask›ya al›nmas› AB’de büyük bir çatlak
oldu¤unu mu gösteriyor?

Yukar›da da bahsedilmifl oldu¤u gibi AB, siyasal bir birlik olma amac›nda ilerlemektedir. Anayasa
konusunda yaflanan krizler AB’ni siyasal birlik oluflturma konusunda yeni bir sorgulamaya sokmufltur.
Ancak bu AB içerisinde büyük bir çatlak oldu¤u fleklinde yorumlanmamal›d›r.

Avrupa halklar› Brüksel bürokrasisisin karmaflas›ndan duyduklar› rahats›zl›¤› konuyla hiç ilgisi olmamas›na
ra¤men anayasaya hay›r oyu vererek dile getirmifllerdir. Ayr›ca baz› anketlere dayanarak Avrupa
halklar›n›n genifllemenin h›z›ndan rahats›z olduklar› söylenebilir. Son y›llarda Avrupa’da yaflanan iflsizlik,
emeklilere ödenen sigorta harcamalar›n›n yüksekli¤i, baz› ülkelerde Avro’nun kullan›m›yla bafllayan
fiyat art›fllar› gibi olumsuz ekonomik geliflmeler de Avrupa vatandafllar›n›n AB Anayasas›’na red oyu
vermesine sebep olmufltur. Dolay›s›yla AB vatandafllar› Birlik içerisindeki baflka baz› sorunlar› AB
Anayasas›’na hay›r demek suretiyle yetkililere seslerini duyurmaya çal›flm›fllard›r.

48- “Avrupa Birli¤i Vatandafl›” kavram› ne ifade etmektedir?

Maastricht Antlaflmas› ile gündeme gelmifl olan bir kavramd›r. AB ülkelerinden herhangi birinin
uyru¤unda olan herkes, ayn› zamanda Avrupa Birli¤i vatandafl› demektir.
Kifliler kendi ülkelerinin vatandafl› olmaya devam ederler. AB vatandafll›¤›, üye ülke vatandafllar›n›n
AB'nin getirdi¤i tüm yükümlülük ve haklara sahip olmas› anlam›na gelmektedir.

Avrupa Birli¤i vatandafllar›;

• Avrupa Birli¤i ülkelerinde serbest dolafl›m ve ikamet hakk›na sahiptir,

• ‹kamet edilen üye ülkedeki yerel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde

seçme ve seçilme hakk›na sahiptir.

• AB d›fl›ndaki bir ülkede, AB taraf›ndan ya da herhangi bir AB üyesi ülke taraf›ndan

"diplomatik korunma" hakk›na sahiptir.

• Yetersiz gördü¤ü idari uygulamalar› "dilekçe hakk›" n› kullanarak Avrupa Parlamentosu’na

 veya Avrupa Kamu Denetçisine (Ombudsman) flikayet etme hakk›na sahiptir.
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49- Avrupa Birli¤i Müktesebat›’ndan ne kastedilmektedir?

Avrupa Birli¤i müktesebat› Avrupa Birli¤i mevzuat› demektir. Avrupa Birli¤i tam üyesi olan ülkeler
ile aday ülkeler AB’ni kuran antlaflmalar› ve hukuk düzenini aynen benimser ve egemenlik yetkilerinin
bir k›sm›n› AB kurumlar›na devrederler.

Avrupa Birli¤i müktesebat› befl ana bölümden oluflur ve yaklafl›k 90 bin sayfay› bulmaktad›r:

• Asli Mevzuat: Kurucu Antlaflmalar ve bunlarda yap›lan de¤ifl iklerin yer ald›¤›
antlaflmalar ve düzenlemeler

• ‹kincil Mevzuat: Tüzükler, yönetmelikler, yönerge, karar ve tavsiyeler
• Uluslararas› Antlaflmalar
• ‹dare Hukukunun Genel ‹lkeleri
• Üye Devletler Aras›ndaki Sözleflmeler 

50- Adayl›k süreci bafllayan ülkelerden beklenen nedir?
 
Avrupa Konseyi Haziran 1993 Kopenhag Zirvesi’nde ald›¤› kararlar uyar›nca bir geniflleme süreci
bafllatm›fl ve aday ülkelerin üyelik için karfl›lamas› gereken kriterleri belirlemifltir. Söz konusu kriterler
siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuat›n›n benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanm›fl; siyasi
kriterlere uyum, kat›l›m müzakerelerinin aç›lmas› için ön koflul olarak belirtilmifltir. AB’nin entegrasyon
sürecini devam ettirecek flekilde yeni üyeleri kabul edebilme kapasitesi de kat›l›m sürecine iliflkin
Birli¤in de¤erlendirece¤i bir kriter olarak kabul edilmifltir.

51- Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi nedir?
Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi (KOB) AB Komisyonu taraf›ndan kaleme al›nan, aday ülkelerin üyelik yönünde
gerçeklefltirmeleri gereken tüm çal›flmalar›, önceliklerine göre bir takvim çerçevesinde belirlemektedir.
KOB bir bak›ma aday ülkenin AB kat›l›m sürecini ilgilendiren konular›n›n ayr›nt›l› bir foto¤raf›d›r.

K›sa ve orta vadeli önceliklerden oluflan Kat›l›m Ortakl›¤› Belgeleri, adaylar›n kaydettikleri ilerlemelere
göre, gerekti¤i durumlarda Komisyon taraf›ndan yenilenmektedir. Kat›l›m Ortakl›¤› Belgeleri aday
ülkelerin üyeli¤ine kadar geçerlili¤ini korumakta, ancak bu süre içinde yerine getirilen önceliklere göre
de¤ifltirilebilmektedir. Her aday ülkenin kendisi için haz›rlanan Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’nde belirtilen
öncelikli konular›n yerine getirilmesi ve bu çerçevede AB müktesebat›na uyum sa¤lanmas› amac›yla
ayr›nt›l› bir ulusal program haz›rlamas› gerekmektedir.

Bu çerçevede, aday ülkelerin ço¤u Ulusal Programlar›’n› ayn› Kat›l›m Ortakl›¤› Belgeleri’ne göre
düzenlemifllerdir.

52- Ulusal Program nedir?
 
Aday ülkeler Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesinde belirlenenlerin ve AB müktesebat›na uyum amac› ile
ülkelerinde yap›lmas› gereken düzenlemelerin yer ald›¤› bir Ulusal Program haz›rlamakla yükümlüdür.
Ulusal Program yap›lmas› gereken de¤ifliklikler ve bunlar için belirlenen takvim ile bunlar›n
yerine getirilmesini sa¤layacak kaynaklar› içerir.

Ulusal Program, Avrupa Komisyonu’nun her y›l sonunda haz›rlad›¤› ilerleme raporlar›na ve yap›lan
uyum çal›flmalar›na göre güncellenir. Türkiye 19 Mart 2001’de Ulusal Program›’n› haz›rlam›fl ve
Bakanlar Kurulu’ndan geçirmifltir. Ard›ndan Türkiye’nin Ulusal Program› birkaç kez revize edilmifltir.

53- ‹lerleme Raporu nedir?
‹lerleme Raporu, Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan AB’ye aday ülkeler için her y›l haz›rlanan
bir rapordur. Komisyon aday ülkelerin Kopenhag Kriterleri’ni karfl›lama yönünde kaydettikleri
geliflmeleri izlemekte ve y›ll›k olarak bu geliflmelerin kaydedildi¤i raporlar haz›rlamaktad›rlar.

Komisyon bu raporlar› 1998’den beri aday ülkeler için haz›rlamaktad›r ve Türkiye için de 2003 y›l›ndan
beri haz›rlamaktad›r. En son Ekim 2004 raporu ve Kas›m 2005 raporlar› haz›rlanm›flt›r.



4948

100 Soruda AB 100 Soruda AB

 54- Ekim 2004 raporunun önemi nedir?

Türkiye için haz›rlanan Ekim 2004 ilerleme raporunda Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri’ni 
‘‘gerekti¤i kadar’’ karfl›lad›¤› belirtilmifltir. Bu do¤rultuda Türkiye ile ucu aç›k müzakerelere
bafllanabilece¤i önerilmifltir. Ekim 2004 raporu sonucunda, 17 Aral›k 2004 Avrupa Konseyi Zirvesi’nde
Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelere bafllanaca¤› karar› al›nm›flt›r.

55- Tam üyelik müzakereleri nas›l bafllar?
Amaçlar› nelerdir?

AB’ne aday ülkeler kendileri ile AB aras›nda müzakerelerin bafllayabilmesi için Kopenhag Siyasi
Kriterleri’ni yerine getirmeleri gerekir. Kriterleri  gereken ölçüde yerine getirdi¤ine inan›lan ülkeler
ile AB Konseyi müzakereleri bafllatma karar› al›r. Müzakerelerde amaç aday ülkenin iç hukuku ile AB
müktesebat› (hukuk mevzuat›) aras›ndaki farkl›l›klar›n giderilmesidir. Bu farkl›l›klar aday ülke iç
hukukunda yap›lan de¤ifliklikler ile giderilir ve uygulanabilir hale getirilmeye çal›fl›l›r.

56- Müzakere aktörleri kimlerdir?
 
Müzakerelerde taraflardan biri aday ülke, di¤eri ise AB üyesi ülkeler ad›na Avrupa Komisyonu’dur.
Müzakerelerin bafl›nda aday ülke ve üye ülkelerin hükümet temsilcilerinden bir Hükümetleraras›
Konferans (Intergovernmental Conference-IGC) oluflturulur. Resmi müzakereler, üye ülke makamlar›
ile Komisyon aras›nda yürütülür. Fakat her bafll›k alt›ndaki müzakerelerin bafllamas› da geçici olarak
kapat›lmas› da Hükümetleraras› Konfreans’ta, yani tüm üye ülkelerin ve aday ülkelerin Bakanlar
düzeyinde temsil edildi¤i bir düzeyde olur.

57- Hükümetleraras› Konferans
(Intergovernmental Conference-IGC) nedir?
 
Hükümetleraras› Konferans (Intergovernmental Conference)  AB üye ülke hükümetlerinin, kurucu
antlaflmalarda de¤ifliklik meydana getirdi¤i ya da aday ülkelerin müzakere bölümlerinin aç›l›p kapand›¤›
zamanlarda bir araya gelerek sürdürdükleri süreçtir.
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58- Müzakereler nas›l bir yöntemle yürütülür?
 
Müzakereler, AB Müktesebat›’na uyumda gerekli görülen 35 konu bafll›¤› alt›nda yürütülür.
Her aday ülke, bir Bafl Müzakereci ve ona destek olacak uzman ekip oluflturur.

Aday ülke ile ilk önce müktesebat taramas› yap›l›r ve hangi bafll›ktan bafllanaca¤› karar› verilir. Oluflturulan
Ortak Pozisyon Belgesi ile konu bafll›¤› aç›l›r ve müzakereler bafllar. Mutabakat sa¤land›¤›nda konu
bafll›¤› geçici olarak kapan›r. Komisyon veya ilgili ülke talep ederse bu konu bafll›¤›na tekrar geri
dönülebilir. Ve müzakereler tüm konu bafll›klar› tamamlanana kadar devam eder. Her konu bafll›¤›n›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan Hükümetleraras› Konferans’ta her üye ülkenin o bölümün kapat›laca¤›na
iliflkin onay oyu al›n›r. Ülkelerden herhangi birinin veto etmesi halinde ilgili bölüm kapat›lamaz. Bütün
bölümlerin baflar›l› olarak kapat›lmas› sa¤land›ktan sonra müzakereler tamamlanm›fl olur. S›ra aday
ülke ile kat›l›m antlaflmas›n› imzalamaya gelmifltir. Aday ülke ile imzalanan kat›l›m antlaflmas›n›n
referandum yoluyla m› yoksa parlamento karar› ile mi onaylanaca¤›n›n takdiri herbir üye ülkenin
kendisine aittir.
 

59- AB müktesebat›na uyum aç›s›ndan müzakere
edilen konu bafll›klar› nelerdir?
 

Konu bafll›klar› 35 bafll›k alt›nda toplanmaktad›r;
 
1 - Mallar›n serbest dolafl›m›
2 - ‹fl gücünün serbest dolafl›m›
3 - Yerleflme hakk› ve hizmet sa¤lama özgürlü¤ü
4 - Sermayenin serbest dolafl›m›
5 - Kamu ihaleleri
6 - fiirketler hukuku
7 - Fikri haklar hukuku

8 - Rekabet politikas›
10 - Bilgi toplumu ve medya
11 - Tar›m ve k›rsal kesim kalk›nmas›
12 - G›da güvenli¤i, hayvan ve bitki sa¤l›¤› politikas›
13 - Bal›kç›l›k
14 - Ulaflt›rma politikas›
15 - Enerji
16 - Vergilendirme
17 - Ekonomi ve para politikas›
18 - ‹statistik
19 - Sosyal politika ve istihdam
20 - fiirketler ve sanayi politikas›
21 - Avrupa üzerinden giden ulaflt›rma a¤lar›
22 - Bölgesel politika
23 - Hukuki ve temel haklar
24 - Adalet, özgürlük ve güvenlik
25 - Bilim ve araflt›rma
26 - E¤itim ve kültür
27 - Çevre
28 - Tüketim ve sa¤l›k korumas›
29 - Gümrük birli¤i
30 - D›fl iliflkiler
31 - D›fl güvenlik ve savunma
32 - Mali kontrol
33 - Mali ve bütçe koflullar›
34 - Kurumlar
35 - Di¤er konular
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60- Türkiye’nin adayl›k süreci nas›l bafllam›flt›r?

Türkiye Avrupa Birli¤i’ne 1959 y›l›nda baflvurmufltur. 1963 y›l›nda imzalanan Ankara Antlaflmas›
ile Türkiye’nin tam üyelik süreci bafllam›flt›r. 1995 y›l›nda Gümrük Birli¤i ile AB ve Türkiye
iliflkileri ivme kazanm›flt›r.

Fakat daha sonra 1993 y›l›nda AB’nin geniflleme sürecini bafllatmas› ve Türkiye’yi kapsam d›fl› b›rakmas›
iliflkileri olumsuz yönde etkilemifltir. Gerekçe olarak da ekonomik istikrars›zl›k, insan haklar›, K›br›s
sorunu gösterilmifltir. Ve bu tutum 1999 y›l›na kadar sürdürülmüfltür.

10-11 Aral›k 1999 Helsinki Zirvesi’nde, Türkiye oybirli¤i ile AB’ye aday ülke ilan edilmifl ve
di¤er aday ülkelerle eflit muameleye tabi tutulaca¤› bildirilmifltir.

61- 1999 Helsinki Zirvesi’nden 2004 Brüksel Zirvesi’ne
kadar geçen süredeki geliflmeler nelerdir?
 
Aral›k 2001 Leaken Zirve sonuç bildirgesinde Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m müzakerelerine
yaklaflt›¤› ilan edilmifltir. Bunun ard›ndan Aral›k 2002’de yap›lan Kopenhag Zirvesi’nde Türkiye’ye
Müzakerelere bafllama tarihi verilmemifltir. Türkiye ile üyelik müzakerelerinin, Komisyonun
2004 y›l› sonunda verece¤i olumlu görüfle göre tarih verece¤ini ilan etmifltir. E¤er olumlu görüfl
ç›karsa müzakerelerin “geciktirilmeksizin’’ bafllat›laca¤› belirtilmifltir. Ç›kan bildiride Türkiye’nin yasalar›n›
Kopenhag siyasi kriterlerine uyumlu hale getirmesi ve bunlar› uygulay›p kurumsallaflt›rmas› do¤rultusunda
beklentiler de dile getirilmifltir.
 
Sonuç olarak; Avrupa Birli¤i’nden müzakere tarihi alma meselesi, ilerleme raporu sonucuna göre
17 Aral›k 2004’te yap›lacak olan Brüksel Zirvesi’ne b›rak›lm›flt›r.
 

62- Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde müzakere
tarihi al›nmadan önce TBMM’den geçirilen
uyum paketleri ne tür düzenlemeleri içermektedir?
1999 Helsinki zirvesi ile ivme kazanan Türkiye-AB iliflkileri özellikle AK PARTi iktidar›ndan bir y›l önce
yavafl yavafl bafllayan reformlar ve AK PARTi iktidar›n›n ilk iki y›l›nda h›zla devam eden de¤ifliklik
paketleri ile ülkemizi AB ile müzakerelere bafllamaya ehil bir noktaya tafl›m›flt›r.  Bu iki y›ll›k zaman
içerisinde kapsaml› bir Anayasa de¤iflikli¤i paketi ile befl uyum paketi Meclis’ten geçirilmifltir.

Bu düzenlemeler iflkenceyle mücadele, temel hak ve özgürlüklerin çerçevesinin güçlendirilmesi,
sivil-asker iliflkilerinin Avrupa uygulamalar›yla uyumlu hale getirilmesi, Devlet Güvenlik
Mahkemeleri’nin kald›r›lmas›, savunma bütçesinin parlamento denetimi alt›na al›nmas› gibi
özellikle demokratik yap›n›n güçlendirilmesine iliflkin reformlar› içermifltir. Bunun yan› s›ra
düflünce ve ifade özgürlükleri gibi temel insan haklar›n› güçlendiren tedbirler al›nm›flt›r. Türkçe
d›fl›ndaki dillerin ö¤renimi ve bu dillerde yay›n yap›lmas›na imkan sa¤layan yasalar ç›kar›lm›fl,
ifade özgürlü¤ünün önündeki engeller kald›r›lm›fl, dini özgürlükler alan›nda büyük aflamalar
kaydedilmifltir. Kad›n-erkek eflitli¤ine anayasal güvence getirilmifltir. Özellikle cinsiyet eflitli¤i
her alanda vurgulanmas› gereken politikalar aras›na girmifltir.

Bütün bu alanlarda sadece mevzuat de¤ifliklikleriyle yetinilmeyip uygulamaya yans›t›lmas›na
büyük önem atfedilmifltir.

63-AK Parti’nin Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m
sürecine katk›s› ne olmufltur?
AK PARTi seçim beyannamesine AB üyeli¤ini öncelikli d›fl politika projesi  olarak ortaya koymufltur.
3 Kas›m 2002 Genel Seçimlerinden hemen sonra Genel Baflkan’la bir heyet, 1 ayl›k bir zaman dilimi
içerisinde pek çok AB ülkesini h›zla ziyaret etmifltir. O gün itibariyle Kopenhag Kriterleri’ni gere¤i
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kadar yerine getiremeyen Türkiye, müzakereler için bafllama tarihi alamam›fl ancak, kriterleri 2 y›l
içerisinde gere¤i kadar yerine getirirse, 2 y›l sonraki Zirve’de müzakerelerin bafllat›lmas› karar›n› alma
sözünü alm›flt›r. Parlamento h›zl› bir çal›flma dönemiyle gerekli tüm de¤ifliklikleri yapt›, özellikle insan
haklar› ve iflkence konusunda önemli reformlar gerçeklefltirdi. 6 Ekim 2004 ‹lerleme Raporu’nda
Türkiye’de yap›lan reformlardan olumlu söz edildi. Müzakerelere bafllanmas› için Konsey’e olumlu
görüfl bildirilmifl oldu. 17 Aral›k 2004 AB Konseyi Zirvesi’nde Türkiye ile AB aras›nda 3 Ekim
2005 tarihinde müzakerelere bafllanmas› karar› ç›kt›. 3 Ekim 2005’te Türkiye müzakerelere
resmen bafllad›.

64- Ekim ay›nda bafllayan tarama süreci nedir?
Bu süreç Türkiye için ne kadar sürecektir?

Müzakere sürecinin ilk aflamas› olan “tarama”, bütün aday ülkelere uygulanan teknik bir süreçtir.
K›saca, aday ülke mevzuat›n›n AB mevzuat›na uyup uymad›¤›n›n gözden geçirilmesi ve
uyumlaflt›r›lmas› gereken alanlar›n tespiti olarak özetlenebilir. Bu süreç, Türkiye ile AB aras›nda
20 Ekim 2005’te “Bilim ve Araflt›rma” ve “E¤itim ve Kültür” alanlar› ile bafllam›flt›r. Taramalar genelde
nispeten kolay ve içeri¤i s›n›rl› müzakere bafll›klar›yla bafllad›¤› için Türkiye için de bu gelenek bozulmad›
ve bu iki alan bafllang›ç olarak seçildi. En geç bir y›l sürebilece¤i öngörülen tarama sürecinin 2006
y›l›n›n sonlar›na do¤ru bitmesi de mümkün görülmektedir. Ayn› anda birden fazla konu bafll›¤›nda
taraman›n gerçekleflmesi ve taramalar tamamen sona ermeden müzakerelerin bafllamas› da mümkün
olmaktad›r.

65- Tarama sürecinden sonra Türkiye’den beklenen nedir?
Müzakere pozisyonu ne demektir?
 
Tarama sürecinden sonra Türkiye’nin müzakere pozisyonlar›n› haz›rlamas› gerekmektedir. Müzakere
pozisyonu, aday ülkenin müzakere sürecinde Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyum sürecinde
ortaya koydu¤u pozisyon belgeleridir. Müzakere pozisyonu her ülke için de¤ifliklik arz edebilir.
Bu pozisyonda aday ülke; ulusal mevzuat›n› AB mevzuat›na uyumlu hale nas›l getirece¤ini, nas›l
uygulayaca¤›n›, ve ne flekilde bir kurumsal yap› oluflturaca¤›n›  belirtir. Aday ülke pozisyonunu
belirlemede serbesttir. Bu belgede aday ülke durumu ile ilgili her fleyi ortaya koyar. Örnek olarak;
mevzuat uyumunun hangi aflamada oldu¤unu, uyum takviminin ne kadar sürece¤ini, kurumsal yap›s›
ve e¤er talep ediyorsa istisnalar› ve geçifl süreleri yer al›r.

66- Avrupa Komisyonu’nun Türkiye için kabul etti¤i
Müzakere Çerçeve Belgesi’nde neler yer almaktad›r?
 
Çerçeve Belgesi; Türkiye ile AB aras›nda yürütülecek olan müzakerelerde kullanaca¤›
yol haritas› demektir.
 
Müzakere Çerçeve Belgesi’nde k›saca özetlemek gerekirse; müzakerelerin h›z›n›n Türkiye’nin
performans›na, üyelik gereklerini karfl›lama yönünde kaydetti¤i ilerlemelere ba¤l› olaca¤› ifade edilmifltir.
AB, Türkiye’nin reform sürecini sürdürmesini, Temel Haklar fiart›nda ilan edilen; özgürlük, demokrasi,
hukukun üstünlü¤ü, insan haklar›na ve temel özgürlüklere sayg› ilkeleri ile ilgili olarak daha fazla
ilerleme kaydetmesini beklemektedir. Özellikle iflkence ve kötü muameleye karfl› s›f›r tolerans, ifade
özgürlü¤ü, kad›n haklar›, din özgürlü¤ü ve sendika haklar› standartlar›n›n pekifltirilmesi ve geniflletilmesi
yönünde ciddi ad›mlar beklemektedir. Bunun yan›nda K›br›s konusunda, Türkiye’nin meselenin çözüme
ulaflma çabas›nda devaml› olarak deste¤ini sürdürmesini beklediklerini ifade etmektedir. Birli¤in
temelini oluflturan; temel haklar flart›nda ilan edilmifl olan özgürlük, demokrasi, insan haklar›na sayg›,
hukukun üstünlü¤ü ilkelerinin ›srarl› bir flekilde ihlal edilmesi durumunda, Komisyonun kendi inisiyatifini
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kullanarak müzakereleri ask›ya alabilece¤inin alt› çizilmifltir. Tekrar bafllamas› konusunda istenen
koflullara yönelik tekliflerde bulunulabilece¤i belirtilmifltir. Müzakereler devam ederken Avrupa Birli¤i’nin
Türkiye ile yo¤un bir siyasi ve sivil diyaloga girece¤i; buradaki amac›n halklar›n bir araya gelmesi ve
anlay›fl› artt›rmak oldu¤u ifade edilmifltir.
 

67- Müzakerelerin ne kadar sürmesi beklenmektedir?
Kesintiye u¤rama tehlikesi var m›d›r?
 
Müzakerelerin süresi flu ana kadar üye olan bütün ülkelerde çeflitlilik göstermifltir. Bu sürecin uzunlu¤u
ya da k›sal›¤› o ülkedeki düzenlemelerin AB müktesebat› ile ne kadar uyumlu oldu¤u ve uyumlu
olmayanlar›n ne sürede uyumlaflt›r›ld›¤› gibi iki önemli faktöre ba¤l›d›r. Aday ülkelerde reform süreci
ne kadar h›zl› gerçekleflirse müzakereler de o kadar h›zl› biter. Bunun belirlenmifl kesin tarihleri yoktur.
Ancak müzakerelerin bafl›nda yap›lan taramalar müzakerelerin ne kadar sürebilece¤ine dair bir öngörü
oluflturabilir. AB, 2014 y›l›na kadar ki Bütçesinde Türkiye’nin üye oldu¤u varsay›m›na dayanan hiçbir
öngörüye yer vermemifltir. Ancak müzakereler h›zl› geliflir de daha önce biterse ek bütçe yap›lmas›
yolu kapal› de¤ildir.
 
Müzakerelerin ask›ya al›nmas› söz konusu olabilmektedir. Bu en son H›rvatistan örne¤inde görüldü.
Müzakerelerin ask›ya al›nmas› aday ülkenin yapm›fl oldu¤u düzenlemeleri eksik tutmas› ya da
uygulamadaki eksikliklerden ve o ülkenin tam üye olmaya yetkin duruma gelmemesi ile ilgilidir.
 

68- Müzakere sürecinde Türkiye’yi en çok zorlayacak
konular›n neler olmas› beklenmektedir?
 
Müzakere süreci teknik bir süreçtir. Bu süreçte Türkiye’yi en çok zorlayacak iki konu “tar›m” ve
“çevre” olacakt›r. Özellikle tar›m sektöründe yapmam›z gereken yap›sal dönüflümün oldukça zorlu
geçece¤i tahmin edilmektedir. AB ile yap›lacak tar›m müzakereleri; göç, gelir da¤›l›m›,
Türkiye’nin ihracat›, g›da sektörünün gelece¤i aç›s›ndan hayati önem tafl›maktad›r.

 AB tar›m desteklerinden yararlanabilmemiz için bitkisel ürün rakamlar›n›n, hayvan say›lar›n›n, g›da
üretiminin ve iflletmelerin durumuyla ilgili verilerin sa¤l›kl› hale getirilmesinin sa¤lanmas› gerekmektedir.
Öte yandan Tar›m Bakanl›¤›’n›n yap›s›n›n de¤iflmesi ve Bakanl›¤›n piyasa düzenleyicisi konumuna
gelmesi de ilk yap›lacaklar aras›nda yer almaktad›r.
 

69- Müzakerelerin tamamlanmas›ndan sonra
süreç nas›l iflleyecek?
 
Müzakerelerin tamamlanmas›ndan sonra, Türkiye’nin AB’ye kat›l›m flartlar›n› ortaya koyan Kat›l›m
Antlaflmas› haz›rlanacak. Bu Antlaflma Türkiye ve üye ülkeler taraf›ndan imzalanacakt›r. ‹mza süreci
tamamland›ktan sonra Antlaflma’n›n Avrupa Parlamentosu, Türkiye ve üye ülkeler taraf›ndan onaylanmas›
gerekecektir. Gerek Türkiye’nin gerekse üye ülkelerin bu onaylama iflini parlamento karar› ile mi yoksa
referanduma giderek mi ikmal edecekleri, kendilerinin verece¤i karara ba¤l› olacakt›r.

70- Müzakereler s›ras›nda Türkiye’nin kabul edemeyece¤i
bir konuda direnmesi mümkün olabilecek midir?
Yukar›da yap›lan pek çok aç›klamadan anlafl›laca¤› üzere müzakereler müktesebat uyumu üzerinde
yürüyecek bir süreçtir.

Bu süreç içerisinde Türkiye’nin herhangi bir dayatma ile karfl› karfl›ya kalmas› söz konusu
de¤ildir. Çünkü bu bir uyumlaflt›rma sürecidir.

Müktesebat uyumunun d›fl›nda kabul edemeyece¤imiz bir konu ile karfl› karfl›ya gelirsek ne yapar›z?
Özellikle K›br›s meselesi, Ermeni meselesi gibi Türkiye’nin baz› d›fl politika alanlar› ile ilgili olarak,
Türkiye tutumunu çeflitli vesilelerle aç›klam›flt›r. Türkiye bu alanlarda kendisine herhangi bir flekilde
dayatma yap›lmas›n› kabul edemez. Yaln›zca AB’nin Türkiye’yi üye yapmak için de¤il, Türkiye’nin de
AB’ye üye olmak için flartlar› vard›r, geçmeyece¤i s›n›rlar› vard›r.
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 71- Müzakereler s›ras›nda “K›br›s Cumhuriyeti’’
gündeme gelecek midir?
 
Müzakereler s›ras›nda K›br›s konusu gündeme gelebilir. Bilindi¤i gibi Türkiye’nin müzakere sürecinde
ortaya koydu¤u tutumlardan biri de bu konuyla ilgilidir. Türkiye, K›br›s Rum yönetimini, K›br›s
Cumhuriyeti olarak tan›yamaz. Ancak Kuzey ve Güney K›br›s’›n birleflmesiyle oluflacak Yeniden
Birlefltirilmifl K›br›s (Re-unified Cyprus) kurulursa siyasi tan›ma gerçekleflir.
 

72- Annan Plan› nedir?
 
Annan Plan›, K›br›s sorununa çözüm getirmek için Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan
taraf›ndan, daha do¤rusu onun ad›na, ço¤u ‹ngiliz olmak üzere çok say›daki Birleflmifl Milletler Teflkilat›
çal›flan› taraf›ndan kaleme al›nm›fl bir metindir. Ekleriye birlikte 10 bin sayfaya ulaflan bu Plan, daha
önce K›br›s Türk Kesimi ve Rum Kesimi’nin geçmiflte üzerinde mutabakata varm›fl olduklar› hususlar›
bir araya getirmekte, mutabakata varmad›klar› konularda Annan’›n kendi önerilerini içermektedir. Plan,
önerdi¤i yeni devlete ‘‘Yeniden Birlefltirilmifl K›br›s’’ ad›n› vermekte ve bu devletin, Türk Kurucu Devlet
ve Rum Kurucu Devlet olmak üzere iki eflit unsurdan olufltu¤unu kabul etmektedir. Planda Rum
kesimi lehine s›n›r de¤iflikli¤i yap›lmakta, halen KKTC’nin elinde bulunan topraklar›n tüm adan›n yüz
ölçümüne oran› % 35 civar›nda iken, Plan bu miktar› % 29’un biraz üzerindeki bir rakama indirmektedir.
Ayr›ca, Bar›fl Harekat›’ndan sonra K›br›s’a yerleflen Türklerin önemli bir bölümünün de Türkiye’ye geri
gönderilmelerini öngörmektedir. Adan›n her iki kesiminde 24 Nisan 2004 günü ayr› ayr›  yap›lan
referandumlarda, bu Plan Türk kesimince kabul edilmifl, Rum kesimince reddedilmifltir.

73- Derogasyon ne demektir? Geçici ve kal›c›
derogasyonlardan ne kastedilmektedir?
 
Derogasyon, sapma, bir yasaya ayk›r› hareket etme anlam›na gelmektedir. Avrupa Birli¤i ba¤lam›nda,
baz› kurallar›n uygulanmas›ndan sarf›nazar edilmesi anlam›nda kullan›lmaktad›r. Buna istisna
da denilebilir. Avrupa Birli¤i, bir üye ülkenin, AB müktesebat›ndan kaynaklanan haklar›n› kullanmas›na
derogasyon getirebilir, yani o hakk›n bir üye devlet taraf›ndan kullan›lmamas›n› isteyebilir. Örne¤in
baz› üye ülkeler, 2004 y›l›nda AB’ye giren ülkelerin baz›lar›ndan gelecek iflçilerin serbest dolafl›m›na
belirli bir süre için derogasyon getirmifllerdir.   Ayn› flekilde, bir üye ülke de benzer bir derogasyonu
Avrupa Birli¤i’nden talep edebilir. Örne¤in, Danimarka, Almanlar›n güney Danimarka’da ikinci konut
sahibi olmas›n› engelleyen bir derogasyon talep etmifl ve bunu elde etmifltir.
 
Derogasyonlar geçici veya kal›c› olabilir. Danimarka’n›n getirdi¤i derogasyon kal›c›d›r. Baz› üye
ülkelerin, 2004 y›l›nda AB’ye kat›lan ülkelerden gelecek iflçilerin serbest dolafl›m›na getirdikleri
derogasyon ise geçicidir.

74- Türkiye-AB Müzakere sürecini Türkiye’de hangi
kurumlar yürütmektedir?
 
Tüm bakanl›k ve kamu kurum ve kurulufllar›m›z en bafltan itibaren AB de¤iflim ve geliflim sürecinin
bir parças› olacakt›r. Türkiye müzakereler için yeni ve a¤›r bir bürokratik örgüt oluflturmama karar›
vermifltir. Mevcut insan kaynaklar›ndan ve bilgi birikimlerinden istifade edilecektir. Baz› kurumlar›n
ise güçlendirilmesi gerekebilir. Baflbakan Sn. Recep Tayyip Erdo¤an sürecin her safhas›nda önderlik
edecektir. Baflmüzakereci Devlet Bakan› Sn. Ali Babacan uygulamalar›n yürütülmesinden sorumlu
olacakt›r. Bakanlar Kurulu sürecin her safhas›nda bilgilendirilecektir. Devlet kurumlar› içindeki
müsteflarlar, baflkanlar, genel müdürler kurumlar›na yön verecek kiflilerdir. Her bakanl›¤›n kurum ve
kurulufllar›nda müsteflar yard›mc›s› ya da genel müdür yard›mc›s› statüsünde bir kifli daimi temas
noktas› olarak seçilmifltir. Prensip olarak tak›m ruhu her aflamada hakim k›l›nacakt›r. Sivil toplum
zirveleri aral›klarla sürecek ve STK’lar›n sürece kat›l›mlar›na özen gösterilecektir.
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75- Müzakereler s›ras›nda Türkiye’den
neler talep edilecektir?
 
Adayl›¤a resmen kabul edilen bir ülke aday statüsünden tam üyeli¤e uzanan yolculu¤unda tarama,
müzakere ve onay olmak üzere 3 ana süreçten geçer. 35 ana bafll›ktan oluflan müzakere bölümlerinin
her birinin aç›lmas›ndan önce bir tarama süreci vard›r. Tarama sürecinde AB müktesebat› ile aday
ülke düzenlemeleri karfl›laflt›r›l›r. Gerekli de¤iflikliklerin karar› verilir. O bölüm aç›ld›¤›nda da gereken
düzenlemeler yap›l›r.
‹flte Türkiye de her aday ülke gibi müzakereler boyunca bu süreçten geçecektir.
59 numaral› soruda cevaplanan 35 ana bafll›k, tek tek masaya yat›r›lacakt›r.
Türkiye’den di¤er aday ülkelerden farkl›, yeni bir fley talep edilmeyecektir.
 

76- Avrupa Birli¤i Müktesebat›’n›n ne kadar›n› Türkiye
Cumhuriyeti mevzuat› haline getirmek zorunday›z?
 
Türkiye AB’ye girece¤i zamana kadar, bugün 90 bin sayfaya varan ve ad›na AB Müktesebat› (acquis
communautaire) denilen AB yasalar›n›n tamam›n› Türkiye Cumhuriyeti yasalar›na aktarmak zorundad›r.
Bugün 90 bin sayfay› bulan müktesebat, Türkiye’nin üye olaca¤› tarihe kadar çok daha artm›fl olacak

ve Türkiye ç›kacak o yeni müktesebat› da kendi yasalar›na aktarmak zorunda olacakt›r. AB müktesebat›
ile düzenlenmifl çeflitli hususlar› Türkiye, vaktiyle çeflitli yasa, tüzük, Bakanlar kurulu karar› veya
yönetmelikle düzenlemifl olsa dahi, AB müktesebat›n›n kelimesi kelimesine Türk mevzuat›na aktar›lmas›
zorunlulu¤u ortadan kalkmamaktad›r. O kadar ki, örne¤in topraklar›nda hiç demiryolu bulunmayan
K›br›s’tan, AB’nin demiryollar› ile ilgili olarak ç›kard›¤› tüm AB müktesebat›n› K›br›s mevzuat›na
aktarmas› istenmifltir.  Ayn› flekilde, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Lüksemburg
gibi denize k›y›s› olmayan ülkeler dahi, limanlarla ilgili olarak ç›kar›lm›fl olan tüm AB müktesebat›n›
kendi mevzuatlar›na aktarmak zorundad›rlar.
 

77- Avrupa Birli¤i’nin hiçbir aday ülkeden Türkiye’ den
istediklerini talep etmedi¤i do¤ru mudur?
 
Avrupa Birli¤i kendisine üye olacak her ülkeden ayn› kriterlere uymas›n› talep etmektedir. Bu
talep iç ifllerine kar›flma de¤il, Avrupal› ülke olman›n ortak paydas› olan asgari müfltereklerin
benimsenmesi talebidir. Türkiye, AB’ye kendi iradesiyle üye olmak isteyen bir ülke olarak, tüm aday
ülkeler gibi asgari üyelik koflullar›n› yerine getirmek zorundad›r. Bu koflullar, evrensel hak ve özgürlüklerin
güvence alt›na al›nmas›na katk› sa¤layan koflullard›r. Bu genel koflullar›n yan› s›ra her ülkenin sadece
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kendi içinde sahip oldu¤u, çözmesi gereken baz› baflka konular gündem oluflturabilir.
Örne¤in her ülkenin s›n›r problemlerini çözmesi beklenmektedir. Bu her ülkeye özel, de¤iflken yap›
arz eden bir mesele olarak üyelik sürecinde gündeme gelebilir. Ülkeler kendi menfaatleri ile çat›flmayacak
do¤rultuda politikalar gelifltirerek sorunlar› çözebilir ve AB’nin kendilerinden talep etmifl oldu¤u özel
maddeyi yerine getirebilirler.
 

78- Kopenhag Kriterleri Türkiye’den istenen
tavizlerin bir listesi midir?
 
Kopenhag kriterleri, Haziran 1993 Kopenhag Zirvesi’nde belirlenen AB’ye tam üyelik k›staslar›d›r. 15
üye ülkeden oluflan AB devlet ve hükümet baflkanlar›, bu zirvede AB’nin Merkez ve Do¤u Avrupa
Ülkelerini kapsayacak flekilde genifllemesi yönünde ald›klar› karar›n ard›ndan, bu genifllemeye girmek
isteyen ülkelerin uymas› gereken kriterleri belirlemifllerdir. Bu kriterler üye ülkelerde demokratikleflme,
hukukun üstünlü¤ü, insan haklar›na sayg› gibi konular›n tam olarak yerine getirilmesini hedefler. Bu
do¤rultuda reformlar›n gerçeklefltirilmesini talep eder. Sadece Türkiye’den de¤il, üye olan ve olacak
her ülkeden beklenen k›staslard›r. Bu sebeple Kopenhag kriterleri Türkiye’den beklenen  tavizler
olmad›¤› gibi, AB’ye üye ya da aday ülke vatandafllar›na yaflam standartlar›n› yükselten asgari gereklilikleri
ortaya koyan koflullard›r. Kald› ki, T.C. Baflbakan› Sn. Recep Tayyip Erdo¤an, “AB’ye üye olmasak
bile Kopenhag Kriterlerine Ankara Kriterleri der ve insan›m›z›n yaflam standard›n› artt›ran,
bireyin hak ve özgürlüklerini ön planda tutan bu siyasal geliflime devam ederiz” diye belirtmektedir.

79- Kat›l›m müzakerelerinde iyi pazarl›k yaparsak
Avrupa Birli¤i’nden her türlü tavizi alabilir miyiz?

AB ile aday ülkenin yürüttü¤ü müzakereler karfl›l›kl› taviz al›p taviz verme müzakeresi de¤ildir.
Müzakerelerin konu bafll›klar› belirlidir. Dolay›s›yla müzakereler bu konular›n yap›l›p yap›lmayaca¤›, yada
ne kadar›n›n yap›l›p yap›lamayaca¤› fleklinde bir pazarl›k süreci de¤ildir. Burada esas olan takvimin yani
tarihin müzakeresidir. Aday ülke AB müktesebat›n›n bütün yükümlülüklerini yerine getirmek zorundad›r.

Yerine getirmeme gibi ya da de¤ifltirme gibi bir hakk› yoktur. Aday ülke konu bafll›klar›nda müzakere
ederken bu yükümlülükleri ne kadar süre içerisinde gerçeklefltirebilece¤ini hesaplar ve bu de¤iflikliklerin
yap›lmas› takvimini belirler. Baz› alanlarda mevzuat›n uygulanmas› aday ülkeye ciddi mali yükümlülük
getirecek yat›r›mlar gerektirebilir.
AB daha önce üye olan aday ülkelere, bu yat›r›mlar› yapabilmesi için 10 milyonlarca dolara varan hibe
yard›mlar› sa¤lam›flt›r. Türkiye benzer mali deste¤in kendisine de sa¤lanmas›n› isteyecek, belki müzakere
edilecek olan husus, sa¤lanacak bu deste¤in miktar› olacakt›r.

80- Avrupa Birli¤i üyeli¤i, ulusal egemenlik haklar›m›z›n
Brüksel’e devredilmesi anlam›na m› gelmektedir?
 
Avrupa Birli¤i üyeli¤iyle birlikte ulusal egemenlik devredilmeyecektir. Burada esas olan, üye devletlerin
de dahil oldu¤u ortak bir karar alma mekanizmas›na belli konularda egemenlik aktar›m›nda bulunulmas›d›r.
Üye ülkeler, ulusal egemenlik yetkilerinin bir bölümünü, karar mekanizmas›nda kendilerinin de
yer ald›¤› AB karar organlar›na aktarmak suretiyle, tüm AB ad›na egemenli¤i paylafl›rlar.

AB kurucu antlaflmalar› uyar›nca, ortak bir pazar›n iflleyebilmesi için gerekli olan rekabet kurallar›, para
politikas›, ortak ticaret politikas›, gümrük birli¤i, ortak bal›kç›l›k politikalar› gibi alanlarda üye ülkeler
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kendilerinin de karar alma mekanizmalar›nda olaca¤›, ortak kararlar›n al›naca¤› masalara otururlar.
Bu bir egemenlik devri de¤il, her ülkenin içinde onay›n›n bulundu¤u, hiçbir ülke menfaati ile
çat›flmayacak ortak politikalar›n oluflturulmas› ve uyulmas›d›r.

Türkiye, AB’ye üye oldu¤u zaman Avrupa Parlamentosu’nda en çok üye bulunduran ülkelerden biri
olacak ve o Parlamento’da tüm AB ülkeleriyle ilgili olarak al›nacak kararlarda nüfusu az olan ülkelere
nazaran daha etkili olabilecektir. Bu nedenle, egemenlik paylafl›m›nda Türkiye’nin çekingen davranmas›n›
gerektirecek bir durum yoktur.

81- Türkiye Avrupa Birli¤i’ne girdi¤i zaman
AB kanunlar› ulusal kanunlar›m›z›n yerini mi alacak?

AB Hukuku, üye devletlerin iç hukukunun üstündedir. AB Hukuku ile ulusal hukukun çat›flt›¤›
durumlarda uluslar aras› hukukun üstünlü¤ü ilkesi kabul edilir. Türkiye, AB üyesi oldu¤u zaman zaten
AB Hukuku (Müktesebat) ve iç hukukumuz aras›ndaki tüm farkl›l›klar› gidermifl olacakt›r.

82- AB Türkiye’nin bölünmesine mi sebep olacakt›r?
 
AB’nin kurulufl amac› temel olarak bar›fl ilkesine dayanmaktad›r. Milyonlarca insan›n ölümü ile
sonuçlanan ve ç›k›fl yeri Avrupa olan I. ve II. Dünya savafllar› ard›ndan özellikle Avrupa K›tas› üzerinde
daimi bar›fl› sa¤lamaya yönelik olarak bir birlik oluflturulmaya karar verilmifltir. Bar›fl çerçevesinde
oluflturulmufl bir Birlik, kendisine üye olacak hiçbir ülke içinde oluflabilecek kaosa raz› olmayacakt›r.
Türkiye’nin içine düflebilece¤i düflünülen çat›flma ve bölünme senaryolar› sadece bulundu¤u co¤rafyada
de¤il, tüm Avrupa’da büyük bir istikrars›zl›k ve tehdit unsuru olacakt›r. Böyle bir durum ise hiç flüphesiz
AB’nin yarar›na de¤il zarar›na olacakt›r.
 

AB üyesi bir Türkiye, daha demokratik, hukukun üstünlü¤üne riayet eden, insan haklar›na
sayg›l›, sürdürülebilir kalk›nmay› yakalam›fl, istikrarl› bir refah devleti olacakt›r. Bu koflullar›n
sa¤land›¤› ülkeler bölünmeye karfl› en dayan›kl› ülkelerdir.

Bu ba¤lamda Türkiye, daha güçlü ve daha bütün, tek vücut olmufl bir yap› içerisinde
uluslararas› alandaki etkinli¤ini artt›rm›fl bir ülke olmaya adayd›r.
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83- Avrupa Birli¤i’ne üye olursak toplumsal
kimli¤imiz yok olacak m›d›r?
 
Dünya üzerinde bugün devam edegelen kimlik tart›flmalar› globalleflme ile birlikte ivme kazanm›fl
bir sonuçtur. AB’ye özgü kabul edilemeyecek olan bu tart›flmalar›n her platformda ve her birlik
içerisinde tart›flmaya aç›k oldu¤u bir gerçektir. Bu nedenle her ülke, kat›laca¤› herhangi bir  birlik
içerisinde kimlik meselesi ile yüzleflebilir. Konu bu nokta göz önünde bulundurularak de¤erlendirilmelidir.

Avrupa Birli¤i de globalleflmenin bu somut sonucundan nasibini alm›fl bölgesel bir Birlik’tir. Avrupa
k›tas› üzerinde bir Birlik olmas›na ra¤men, üye ülkelerin farkl› kültür ve kimliklerinden oluflan sosyo-
kültürel bir mozaiktir. Üzerinde konsensüs sa¤lanm›fl evrensel de¤erlerden yola ç›karak ortak de¤erlerini
oluflturmufltur. Hiçbir ülkenin Avrupa Birli¤i’ne girdi¤inde kendi kültürel de¤erlerinden ve kimli¤inden
feragat etmesi söz konusu de¤ildir. Ancak her ülke bu ortak de¤erleri taahhüt etmek zorundad›r.
Demokrasi, insan haklar›na sayg›, hukukun üstünlü¤ü gibi ortak de¤erler, flüphesiz Türkiye’nin y›llard›r
alt›na imza koydu¤u de¤erlerdir. Di¤er yandan AB de her ülkenin bu ortak de¤erler ile çat›flmayan
kültür ve de¤erlerinden feragat etmemesi istikametinde kendini taahhüt alt›na sokmufltur. Ülkelerin
kültür ve kimliklerine sayg›y› temel prensiplerinden biri olarak kabul etmifltir.
 
Bu nedenle Türkiye kimli¤ine yönelik herhangi bir zarar görmeyece¤i gibi, bugüne kadar bizi sadece
zihinlerde oluflturulan flekliyle tan›yanlara kendini daha do¤ru tan›tma ve ifade etme flans›na sahip
olacakt›r.

84- Türkiye’nin tam üyeli¤i, Türkiye’nin d›fl politikas›n›
Avrupa Birli¤i’nin belirleyece¤i bir süreci mi bafllatacakt›r?
 
AB’nin D›fl ve Güvenlik Politikas›, temel ulusal egemenlik alan›na dahil etti¤i alanlardand›r. Bu alanda
al›nan ortak bir karar, hükümetler aras› iflbirli¤i niteli¤indedir. AB ortak egemenlik alanlar›n› daha ziyade
ekonomik konularda belirlemifltir. Bugün ekonomik bir Birlik olmaktan ç›k›p siyasi bir Birlik olmaya
ad›mlar atarken ortak bir D›fl ve Güvenlik Politikas› oluflturmaya a¤›rl›k verse de, ülkeler bu alanda
kendi ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmeyi tercih etmektedir. Yak›n zamanda bunun en belirgin
örne¤i Irak operasyonunda gözlemlenen Avrupa ülkeleri aras›ndaki farkl› tutumlar olmufltur. Ortak D›fl
ve Güvenlik Politikas›’na sahip olabilmek uluslar aras› arenada a¤›rl›¤› artt›ran bir unsur olacaksa da
bunu sa¤laman›n ne kadar güç oldu¤u realitesi ortadad›r. Mevcut durumda kendi içerisinde her hangi
bir ülkenin d›fl politikas›n› belirleyemeyen AB’nin, Türkiye’nin üye olmas› halinde onun üzerinde de
bir yapt›r›m› olmayacakt›r.

85- Son geliflmeler ile birlikte KIBRIS’›n durumu nedir?
K›br›s sorunu en son Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’›n sunmufl oldu¤u bir uzlaflma
plan› olan Annan Plan› ile 2004 y›l›nda yeniden çözüm yönünde gündeme gelmifltir. ‹sviçre’nin
Burgenstock kentinde 24 Mart 2004’te yap›lan müzakereler sonucunda, K›br›s’›n bir bütün olarak
AB’ye kat›l›m›n› sa¤lamak amac›yla taraflar›n anlaflamad›klar› hususlar›n Kofi Annan taraf›ndan
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doldurulmas› koflulu ile her iki kesimde referanduma gidilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 24 Nisan 2004
tarihinde yap›lan referandumlar neticesinde Annan Plan›’na KKTC’de %65 oran›nda evet, GKRY’de
ise %76 oran›nda hay›r denmifltir. Böylece Annan Plan› çerçevesinde K›br›s sorununa bir çözüm
bulunamadan, GKRY 1 May›s 2004 tarihinde AB’ye di¤er 9 ülke ile birlikte tam üye olmufltur.
Referandum neticesinde dünya kamuoyu çözüm isteyen taraf›n KKTC oldu¤unu görmüfltür. Bugün
KKTC’ye AB’den ve di¤er kurumlardan yard›m yap›lmas› ve giderek uygulanan ambargonun kald›r›lmas›
ve KKTC’ye uluslararas› uçufllar›n bafllat›lmas› konular› ilk ad›mlar olarak gündeme gelmektedir.
Temmuz 2004 tarihinde AB, KKTC ile do¤rudan ticareti bafllatma ve mali yard›m yapma karar› alm›flt›r.
Ancak bu yönde somut bir ad›m at›lmam›flt›r.

Bu geliflmelerden sonra Türkiye ve  KKTC,  KKTC’nin izolasyondan kurtulmas› ve çözüm
olmamas› durumunda  kademeli olarak tan›nmas› yönünde AB, ABD, ‹KÖ ve Rusya nezdinde
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Ayr›ca BM’nin yeni bir iyi niyet bar›fl girifliminde bulunmas›
yönünde de çal›flmalar yapmaktad›r.

86- Türk vatandafllar› tam üye olur olmaz di¤er Avrupa
Birli¤i ülkelerinde çal›flmaya bafllayabilecek midir?
AB’nin, Birlik içerisinde sa¤lanmas› flart olan dört temel ilkesi vard›r. Bu ilkeler: Mallar›n
serbest dolafl›m›, hizmetlerin serbest dolafl›m›, sermayenin serbest dolafl›m›, iflgücünün
serbest dolafl›m›d›r. Bu ilkeler tam üyeli¤in sa¤lanmas›ndan hemen sonra da hayata geçebilir, tespit
edilen süreçler sonucunda da geçebilir. Türkiye’nin tam üye olmas›ndan sonra, karfl›l›kl› belirlenen
bir süre için iflgücünün serbest dolafl›m› k›s›tl› tutulabilir. Ancak bunun daimi olarak böyle tutulmas›
söz konusu de¤ildir. Zira bu, Birli¤in temel ilkeleri ile ters düfler.
 
Türkiye’nin AB üyeli¤inin Avrupa’ya büyük bir göç dalgas› bafllataca¤› iddias› Türkiye’nin ekonomik
aç›dan AB’nin gerisinde olmas›na dayand›r›lmakta, bu nedenle tam üyelik ertesinde Türk vatandafllar›n›n
daha iyi bir sosyal  statü ile ekonomik koflullara kavuflmak için di¤er AB ülkelerine göç edece¤i
düflünülmektedir. Ancak AB üyeli¤inin Türkiye’ye sosyo ekonomik aç›dan bir katk› sa¤layaca¤› ve
yabanc› yat›r›m›n Türkiye’ye gelip istihdam sa¤layaca¤›n› düflünürsek Türkiye’nin san›ld›¤› gibi AB
ülkelerine milyonlarca göç verece¤ini düflünmek yersizdir.

87- Türkiye Avrupa Birli¤i’nden mali yard›m görmekte midir?
1963 Ankara Antlaflmas› ile Avrupa Birli¤i ve Türkiye aras›nda mali bir iflbirli¤i bafllam›flt›r. Türkiye'nin
sosyal ve ekonomik geliflmesini teflvik etmek amac›yla 1964'ten 1981'e kadar üç ayr› Mali Protokol
imzalanm›flt›r. Türkiye bu dönemde toplam olarak 752 milyon Avro de¤erindeki mali yard›mdan
yararlanm›flt›r:
I- Birinci Protokol (1964-1969): 175 milyon Avro de¤erinde düflük faizli Topluluk kredisi;
II- ‹kinci Protokol (1973-1976): 195 milyon Avro düflük faizli Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) kredisi;
III- Üçüncü Protokol (1979-1981): 310 milyon Avro de¤erinde kredi (220 milyon Avro Topluluk kredisi
ve 90 milyon Avro AYB kredisi ).
 
1999 Helsinki Zirvesi öncesinde 1995-99 y›llar› aras›nda, Türkiye AB den özel yard›m paketleri, körfez
savafl› yard›m›, uyuflturucu ile mücadele, nüfus politikalar› ve aile planlamas›, gümrük birli¤i yard›mlar›
gibi pek çok konuda yard›m alm›flt›r. Helsinki sonras› 2000-2006 y›llar› aras›nda ise Avrupa Komisyonu,
Türkiye'nin faydaland›¤› mali yard›m miktar›n› artt›rma karar› alm›fl ve gümrük birli¤ini güçlendirmeye
yönelik tedbirlerin uygulanmas›, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n desteklenmesine yönelik tedbirlerin
uygulanmas› gibi alanlara geniflletmifltir.

88- Avrupa Birli¤i’nin Massetme Kapasitesi
(Absorption Capacity) nedir?

Massetme kapasitesi hukuki, idari ve finansal kapasiteyi içermektedir. Ancak bu kavram özellikle
AB’ye 2004 y›l›nda 10 yeni ülkenin ayn› anda üye olmas› ile gündemde kalmaya bafllam›flt›r. 10 yeni
ülkeyi finansal olarak tafl›makta güçlük çeken AB, yeni aday ülkeler için, “massetme, içine alma
kapasitesi’’ diye bir kavram› ön plana ç›karm›flt›r. AB bütçesinin yükü her yeni ülke ile artmaktad›r.
Bu sebeple AB aday ülkeler müzakereler sonucunda tüm koflullar› yerine getirseler bile o günün
koflullar›nda Birli¤in yeni bir üyeyi içine alma kapasitesine bak›lacakt›r. Bu kapasite müzakere halinde
olan ülkelerin AB bütçesine girebilmesini de etkilemektedir. Örne¤in Türkiye, AB’nin 2007-2013
bütçesine Massetme Kapasitesi’nin olmad›¤› gerekçesiyle al›nmam›flt›r.
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89- Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik gerçekleflince
Türkiye’ ye yo¤un bir para ak›fl› olacak m›d›r?
 
Avrupa Birli¤i’nin bölgeler aras› geliflmifllik farkl›l›klar›n›n giderilmesi ve sosyal guruplar aras›ndaki
eflitsizliklerin azalt›lmas› için üye ülkeler için ay›rm›fl oldu¤u fonlar vard›r.   Ancak bu fonlar serbestçe
aktar›lan fonlar de¤il, üye ya da aday ülkelerin haz›rlam›fl oldu¤u projeler üzerinden aktar›lan kaynaklard›r.
Bu projeler özellikle AB’ne uyum sürecinde o ülkenin standartlar›n› di¤er AB ülkeleri standartlar›na
yükseltmeyi hedefleyen türden alt yap› projeleridir. Kaynaklar›n projeler üzerinden aktar›m› sa¤l›kl›
ve sürdürülebilir kalk›nma aç›s›ndan önemlidir. Zira AB, bal›¤› hediye ederek de¤il, bal›k tutmay›
ö¤reterek yard›mlar›n› yapmay› prensip olarak belirlemifltir. Dolay›s›yla bu yard›mlar, kaliteli projelerin
haz›rlanmas› ile Türkiye’de anl›k ferahlamalara de¤il, uzun vadeli ekonomik refaha elverecek flekilde
ülkemize girecektir.
 
Türkiye, son ilerleme raporunda da belirtildi¤i gibi AB ile müzakerelerin bafllamas› ile Pazar Ekonomisi’nin
iyi iflledi¤i bir ülke olarak kabul edilmifltir. Türk ekonomisinin ald›¤› olumlu yorumlar do¤rultusunda
oluflan güven ortam› Türkiye’ye yabanc› sermaye giriflini h›zla artt›rm›flt›r.
 

90- Avrupa Birli¤i üyesi olur olmaz
Avro kullanmaya bafllayacak m›y›z?
 
AB’ye üye olan ülkelerin tam üyeli¤in ard›ndan hemen Avro kullanmaya bafllamalar› flart de¤ildir.
Bunun gerçekleflmesi için, öncelikle, üye ülkenin Maastricht Kriterleri’ni yerine getirmesi gerekmektedir.
Üye ülkelerin parasal ekonomilerini ve politikalar›n› uyumlaflt›rmas› bir süreçtir. 1 Ocak 1999 tarihinde
Avro  15 üye devletin 11’inde resmi para birimi haline gelmifltir. Avro’ya geçiflin ön koflulu olan
Maastricht Kriterleri’ni o tarihte henüz yerine getirmemifl olan Yunanistan ancak 1 Ocak 2001 tarihinde
Avro alan›na dahil olmufltur. ‹ngiltere, Danimarka ve ‹sveç ise halen Avro alan›nda bulunmayan
ülkelerdir. Ancak Avro’ya geçmemek bu ülkelerin kendi tercihleridir. Yani kriterleri yerine
getirmemelerinden kaynaklanmamaktad›r. Ülkeler kendi tercihleri ile Avro’ya geçmemeyi seçebilirler.

91- Gümrük Birli¤i(GB), Avrupa Birli¤i ile
Türkiye aras›nda imzalanm›fl bir antlaflma m›d›r?

GB, AB ile imzalanm›fl bir antlaflma de¤il fakat Türkiye’nin 1963 y›l›nda AB’ye tam üye olma
yolunda imzalam›fl oldu¤u Ankara Antlaflmas›’n›n bir aflamas›d›r. Türkiye o zamanki ad› AET
(Avrupa Ekonomik Toplulu¤u) olan Topluluk ile ANKARA antlaflmas›n› imzalam›flt›. Ve bu antlaflman›n
son aflamas› da Gümrük Birli¤idir. Antlaflma olmamas›ndan dolay› hukuki yükümlülü¤ü yoktur
diyemeyiz. Her iki taraf›n da yerine getirmesi gereken karfl›l›kl› yükümlülükleri vard›r. Gümrük Birli¤i’nin
hukuki dayana¤› olan Ankara Antlaflmas›, AB müktesebat›n›n bir parças›d›r.

92- Neden Türkiye üye olmadan
Gümrük Birli¤i gerçekleflmifltir?

Türkiye ve AB aras›nda Gümrük Birli¤i süreci 1 Ocak 1973’te yürürlü¤e giren Katma Protokol
ile bafllam›flt›r. Katma Protokol’e göre Türkiye ve AB ülkeleri aras›nda mallar›n serbest dolafl›m› en
erken 12 y›l, en geç 22 y›l sonra gerçeklefltirilecekti. Yani imzalanan protokolle, Türkiye ile AB aras›nda
mallar›n serbest dolafl›m› tam üyeli¤e ba¤l› k›l›nmam›flt›r.

1973 Katma Protokol tarihinden 22 y›l sonra 6 Mart 1995’te Ortakl›k Konseyi’nde taraflar,
gerekli koflullar›n yerine geldi¤ine kanaat getirerek Gümrük Birli¤i’ne geçmifltir.
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93- Türkiye Gümrük Birli¤i’nden zarar görmüfl müdür?
Türkiye ve dünya ekonomisinde son 20 y›lda meydana gelen de¤ifliklikler göz önüne al›nd›¤›nda
Türkiye bu antlaflmadan zarar görmüfltür demek yanl›fl olacakt›r.  Ço¤unlu¤u ekonomik alanda olmak
üzere bünyesinde birçok yenili¤i getiren Gümrük Birli¤i’nin, Türk sanayisinin üretim anlay›fl›na ve
tüketici bilinçlenmesine sa¤lad›¤› katk› göz ard› edilemeyecek düzeydedir.

Gümrük Birli¤i, Türkiye için ulusal ve uluslararas› alanda rekabet koflullar›n›n iyilefltirilmesi
ve tüketici memnuniyetinin sa¤lanmas› yönünde de¤iflikliklere yol açm›flt›r. GB AB’ye tam
üyelik sürecimizde, mallar›n serbest dolafl›m›, üretim ve ürün kalitesi alanlar›nda yap›lmas›
gerekenlerde ifllerimizi kolaylaflt›rm›flt›r. Türk sanayii de AB standartlar›n› ve mevzuat›n›
yakalama yolunda ilerleme kaydetmifltir. Ve buna ek olarak Türkiye, GB ile Dünya Ticaret
Örgütü’nün istedi¤i uluslararas› ticaretin serbestleflmesi yükümlülü¤ünü gerçeklefltirme
yolunda ivme kazanm›flt›r.

94- Avrupa Birli¤i üyeli¤i Türk tar›m›n› nas›l etkileyecektir?
AB’nin Ortak Tar›m Politikas› (OTP) müktesabat›n oldukça genifl bir bölümünü oluflturmaktad›r. Ayr›ca
AB bütçesinin en büyük k›sm› da OTP’ye yay›lm›flt›r. Bu sebeple AB’ye üyelik sürecini bafllatan her
ülkenin tar›m alan›nda önemli reformlar ve yap›sal de¤ifliklikler gerçeklefltirmesi gerekir. Türkiye de
nüfusunun geçiminin önemli bir bölümünü tar›mdan sa¤layan bir ülke olarak müzakereler sürecinde
a¤r›l›kl› bir dönemi tar›m bölümüne ay›racakt›r.

AB’ye uyum sürecinde tar›m alan›nda flimdiye kadar yap›lan de¤ifliklikler ve bundan sonra
yap›lacak olanlar, OTP’nin amaçlar› ile do¤ru orant›l› olarak üretim standartlar›n›, tar›m
teknolojisini yükseltmeye yönelik, verimlili¤i artt›r›c›, ürün arz›n›n güvenli¤ini sa¤layan, tar›m
ürünlerinin etkili kullan›m›na yönelik, tar›mda iflgücünün optimum kullan›m›n› sa¤layacak
politikalar oldu¤u için Türk tar›m› bu politikalardan çok olumlu etkilenecektir.

Müzakere sürecinde tar›m sektöründe yap›lacak de¤ifliklikler, Türk tar›m›n› bu alanda uygulanacak
yeni de¤ifliklik ve politikalarla daha üretken ve verimli hale getirecektir. Çiftçilerimizi koruyan, gelir
düzeyini artt›r›c› daha s›k› önlemler al›nacakt›r. Tar›m ürünleri daha kolay pazar bulacak, uluslararas›
standartlar› sa¤lad›¤› için pazar› geniflleyecektir.

95- Türkiye’nin tüm sorunlar› Avrupa Birli¤i’ne üye
oldu¤unda çözülecek midir?
Ülkeler için bölgesel bir birli¤e üye olman›n ana hedefi, o birli¤in sa¤layaca¤› ortak güçten istifade
edebilmektir. Avrupa Birli¤i, ekonomik bir topluluk olarak yola ç›km›fl, daha sonra da bu ekonomik
birli¤i siyasi bir birlik olarak tamamlamay› hedeflemifltir. Ekonomik ve siyasal anlamda at›lacak ortak
ad›mlar, AB üyesi ülkeleri uluslararas› alanda a¤›rl›¤› olan ülkeler haline getirecektir.
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Ekonomik anlamda üye ülkelere refah toplumu olmay› ve siyasal anlamda demokratik, insan haklar›na
sayg›l›, hukukun üstünlü¤ü ve sosyal adalet prensiplerine dayanan, sürdürülebilir büyümeyi yakalam›fl
ülkeler olmalar›n› hedefleyen politikalar belirleyen bu Birlik, Türkiye için de bu sorunlar›n üstesinden
gelinmesini vaat eder. Ancak her ülkenin nihai çözümleri o ülkenin kendi içerisinde mevcuttur.

96- Üyelik için neden en sona kald›k?
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne üyelik yolunda geç kalmas›n›n hatta Do¤u Avrupa ülkelerinden de daha
geç kalmas›n›n as›l sebebi, üyelik için flart olan Kopenhag siyasi kriterlerini yeteri kadar yerine
getirememifl olmas›d›r. Ayr›ca Türkiye geçmifl iktidarlar döneminde AB’ye üye olup olmamak istedi¤imiz
konusunda net kararlar alamam›flt›r. Türk siyasi tarihindeki kesintiler ve bu kesintilerin do¤urdu¤u siyasi
istikrars›zl›klar AB’ye üyeli¤imizi geciktirmifltir.

97- Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m
sürecindeki son durumu nedir?
17 Aral›k 2004 tarihinde toplanan Avrupa Birli¤i üye ülke devlet ve hükümet baflkanlar› Avrupa Zirvesi’nde,
Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde bafllama karar› al›nm›flt›. Bu karar
do¤rultusunda 3 Ekim 2005’te Avrupa Birli¤i ile tam üyelik müzakerelerine resmen bafllanm›flt›r.
fiu anda ilk etap olan tarama süreci bafllam›fl bulunmaktad›r. Tarama sürecini 2006 y›l› sonunda
tamamlanmas› beklenmektedir.

98- Türkiye’nin Avrupa Birli¤i sürecindeki
k›rm›z› çizgileri nelerdir?
1) Türkiye K›br›s Rum Yönetimi’ni bu haliyle K›br›s Cumhuriyeti ad› alt›nda tan›yamaz.

Siyasi tan›ma ancak soruna kapsaml› bir çözüm bulunmas› halinde olur.
2) Onay aflamas›nda ‘Sözde Ermeni Soyk›r›m›n›’ kabul etme asla bir önkoflul olamaz.
3) Lozan dengelerinden ve toprak bütünlü¤ünden asla ödün verilemez.

99- Türkiye tam üye olamamas› halinde kendisine imtiyazl›
ortakl›k gibi bir statü teklif edilirse bunu kabul eder mi?
Türkiye AB’ye ilk olarak 1959 y›l›nda tam üye olmak üzere baflvurmufl bir ülkedir. Bu sürecin son
evresi olan müzakereler aflamas›na gelindi¤i bir zamanda “‹mtiyazl› ortakl›k” gibi bir kavramla karfl›
karfl›ya kalan Türkiye için böyle bir statüyü kabul etmek mümkün de¤ildir.
Türkiye flu anda aday ülke statüsünü de aflm›fl, müzakere eden ülke statüsüne geçmifltir.

“‹mtiyazl› Ortakl›k” kavram› AB içerisinde de henüz tam olarak tan›mlanamam›flt›r. Genel olarak AB’ye
komflu ülkelere di¤er dünya ülkelerinden daha ayr›cal›kl› olma imkan› tan›yan bir statü olarak
bahsedilmektedir. Ticari olarak daha kolay ve yak›n iliflkilerin kuruldu¤u, ortak bölgesel ç›karlar için
siyasal kararlar›n zaman zaman birlikte al›nabilece¤i bu statü ile AB’ye tam üye olmayan ülkeler Birlik
ile yak›n iliflkide kalarak karfl›l›kl› ç›karlar›n› yürütecektir, denmektedir. Ancak AB ile Gümrük Birli¤i
içerisinde olan ve stratejik olarak zaten bölgede çok önemli bir pozisyona sahip olan Türkiye’nin böyle
bir statüye ihtiyac› yoktur. Bu nedenle Türkiye tam üyeli¤e aday ve süreci tam üye olarak tamamlayacak
olan bir ülkedir.

100- Tüm uyum reformlar›na ra¤men Avrupa Birli¤i
Türkiye’yi üyeli¤e almaz ise ne olur?
Müzakere bafll›klar›n›n her birinin baflar› ile tamamlanmas› halinde Türkiye’nin tam üyelik statüsü
almamas› söz konusu de¤ildir. Buna ra¤men zihinlerde bu konuda oluflan bir soru varsa bak›fl aç›m›z
flu olmal›d›r:  AB uyum süresi boyunca ülkemizde meydana gelen de¤ifliklikler demokrasi, insan
haklar›, hukukun üstünlü¤ü, sürdürülebilir ekonomik kalk›nma alan›nda yap›lan ve ülke insan›m›z›n
yaflam standartlar›n› yükseltmeye yönelik de¤ifliklikler olmufl ve müzakereler boyunca da olacakt›r.
T.C. Baflbakan› Sn. Recep Tayyip Erdo¤an konuflmalar›nda her zaman bu düzenlemelerin AB için
de¤il, ülke insan›m›z›n refah› için yap›ld›¤›n› belirtmifl ve bunu bir prensip olarak belirlemifltir. Bu
ba¤lamda bak›ld›¤›nda tüm düzenleme ve de¤iflikliklere ra¤men tam üye olamamam›z Türkiye için
bir kay›p olmayacakt›r.


