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1999-‐2006	  arası	  ilişkiler	  

Ka2lım	  Müzakereleri	  ve	  Güncel	  
Durum	  	  

Kıbrıs	  Meselesi	  

2006-‐2015	  arası	  ilişkiler	  

2015-‐2019	  aras	  ilişkiler	  

AB-‐Türkiye	  ilişkilerinin	  geleceği	  



1999	  Türkiye’nin	  aday	  statüsü	  (Helsinki	  Zirvesi)	  
Reform	  süreci	  
2001	  AB-‐Türkiye	  Ka2lım	  Ortaklığı	  Belgesi	  &	  Ulusal	  
Program	  kabul	  edildi	  
2001	  IPA	  (Ka2lıım	  öncesı	  malı	  yardım	  aracı)	  arUrıldı	  
2004	  Siyasi	  kriterleri	  sağlayan	  Türkiye’nin	  
müzakerelere	  başlayabileceği	  kararı	  
2005	  Ka2lım	  müzakereleri	  başladı	  
2006	  Türkiye	  müzakere	  fasıllarının	  tarama	  sürecini	  
tamamladı	  
Bilim	  ve	  Araş2rma	  faslı	  geçici	  olarak	  kapa2ldı	  
	  
	  

	  
1999-‐2006	  arası	  ilişkiler	  

	  



Ka2lım	  Müzakereleri	  ne	  demek?	  	  

•  AB	  mükteseba2	  ile	  uyum,	  iç	  mevzuat,	  poli\ka	  
ve	  kurumların	  dönüşümü	  

•  Tek	  taraflı	  müzakare?	  
•  Ucu	  açık	  müzakere	  süreci?	  
•  35	  fasıl	  
•  Fasıllların	  açılması/kapanması	  ne	  demek?	  
Konsey	  taraandan	  belirlenen	  kriterler,	  oy	  
birliği	  şar2	  





2004	  Annan	  Planı	  ve	  Kıbrıs	  üyeliği	  meselesi	  
2006	  Katma	  Protokol	  Kıbrıs	  meselesi	  
AB’nin	  Talebi:	  

–  Gümrük	  Birliği’nin	  Kıbrıs’a	  genişle\lmesi	  (malların	  serbest	  
dolaşımı)	  

–  Liman	  ve	  hava	  sahalarının	  kullanımı	  (1987’de	  kapaUk)	  
TR’nin	  Talebi	  
KKTC’ye	  uygulanan	  izolasyon	  ve	  ambargonun	  kaldırılması	  	  	  
	  
8	  fasıl	  başlığının	  açılmayacağını	  ve	  hiçbir	  faslın	  geçici	  olarak	  
kapa2lamayacağı	  

	  
	  
	  
	  
	  

KIBRIS	  



Konsey	  Kararı	  

“Konsey,	  Türkiye,	  gümrük	  birliğini	  Kıbrıs	  da	  dâhil	  
olmak	  üzere	  on	  üye	  ülkeyi	  kapsayacak	  şekilde	  
genişleten	  AB-‐Türkiye	  Ortaklık	  Anlaşması'nın	  Ek	  
Protokolü’nde	  yer	  alan	  taahhütlerini	  yerine	  
ge\rene	  kadar,	  Türkiye’nin	  Kıbrıs	  
Cumhuriye\’ne	  ge\rdiği	  kısıtlamalarla	  ilgili	  sekiz	  
faslın	  müzakerelerinin	  askıya	  alınmasına	  ve	  diğer	  
fasılların	  kapanmamasına	  karar	  vermiş\r”	  



Askıya	  alınan	  8	  fasıl	  
	  1)	  	  Malların	  Serbest	  Dolaşımı	  
	  3)	  	  İş	  Kurma	  Hakkı	  ve	  Hizmet	  Sunumu	  Serbes\si	  
	  9)	  	  Mali	  Hizmetler	  
11)	  Tarım	  ve	  Kırsal	  kalkınma	  
13)	  Balıkçılık	  
14)	  Taşımacılık	  Poli\kası	  
29)	  Gümrük	  Birliği	  
30)	  Dış	  İlişkiler	  



Müzakere	  Sürecinde	  Siyasi	  Vetolar	  
•  GKRY	  6	  müzakere	  başlığına	  açılış	  kriteri	  
ge\rerek	  süreci	  bloke	  etmiş\r.	  Şu	  anda	  14	  fasıl	  
GKRY	  taraandan	  bloke	  edilmiş	  durumdadır.	  

•  Fransa	  5	  başlığın	  açılmasını	  engellemiş\r	  



GKRY’nin	  tek	  taraflı	  bloke	  erği	  
fasıllar	  

2)	  İşçilerin	  Serbest	  Dolaşımı	  
	  
15)	  Enerji	  
	  
23)	  Yargı	  ve	  Temel	  Haklar	  
	  
24)	  Adalet,	  Özgürlük	  ve	  Güvenlik	  
	  
26)	  Eği\m	  ve	  Kültür	  
	  
31)	  Dış,	  Güvenlik	  ve	  Savunma	  Poli\kası	  



2011	  AB	  Bakanlığı	  kuruldu	  
2011	  Pozi\f	  Gündem	  önerildi	  
2013	  Geri	  kabul	  anlaşması	  imzalandı-‐Vize	  
muafiye\	  süreci	  
2013	  Bölgesel	  Poli\kalar	  faslı	  müzakerelere	  
açıldı	  
2015	  Ekonomik	  ve	  Parasal	  Birlik	  faslı	  
müzakerelere	  açıldı	  



2006-‐2015	  arası	  ilişkiler	  

•  Müzakerelerin	  durması	  
•  AB’ye	  karşı	  Türkiye’de	  güvenin	  azalması	  
•  AB’nin	  Türkiye’yi	  “eksen	  kayması”	  ile	  yorumlaması	  
•  İm\yazlı	  ortaklık,	  Akdeniz	  Birliği,	  stratejik	  ortaklık	  
tar2şmaları	  gibi	  tam	  üyeliğe	  alterna\f	  modellerin	  
öne	  sürülmesi	  

•  AB’nin	  ve	  Türkiye’nin	  kendi	  iç	  meselelerinin	  önceliği	  
•  İlişkilerin	  siyasi	  boyutunun	  teknik	  ve	  ekonomik	  
boyutun	  önüne	  geçmesi	  	  



Mülteciler	  ve	  İnsani	  Kriz	  

       Kemalettin Yilmaz 

•  2015 Bir milyona yakın göçmen ve mültecinin 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşması  

•  “Mümkün olan en kısa sürede de yeni 
başlıkların açılması” ifadesi 

•  18 Mart 2016 AB-Türkiye Mutabakatı 
•  İlişkilerde dönüm noktası-Stratejik ortaklık 



Türkiye’nin	  adaylığının	  Avrupa’da	  iç	  siyaset	  
konusu	  olarak	  kullanılması	  
	  
•  Hollanda,	  Avusturya,Fransa,	  Almanya	  
seçimleri	  (merkez	  ve	  aşırı	  sağ	  par\lerin	  
yükselişi)	  

•  Almanya	  ve	  Avusturya	  müzakerelere	  son	  
verilmesini	  istedi	  



BREXIT	  örneği	  



Avrupa	  Konseyi	  Kararı	  

•  Avrupa	  Konseyi	  Parlamenter	  Meclisi,	  "insan	  
hakları,	  demokrasi	  ve	  hukuk	  devle\	  
alanlarındaki	  gerileme"	  nedeniyle	  Türkiye'yi	  
2004	  öncesinde	  olduğu	  gibi	  yeniden	  
"dene\m"	  sürecine	  aldı.	  	  



•  Avrupa	  Konseyi’ne	  bağlı	  Venedik	  Komisyonu	  
OHAL	  raporu	  

•  AB	  Maliye	  bakanları	  2018	  bütçesinde	  
Türkiye'ye	  ayrılan	  fonlardan	  105	  milyon	  euro	  
kesilmesini	  kararlaş2rdı.	  İlk	  defa	  bir	  aday	  
ülkeye	  karşı	  "siyasi"	  gerekçeli	  fon	  kesme	  kararı	  
alınmış	  oldu.	  



Avrupa	  Parlementosu	  kararı	  

•  Avrupa	  Parlamentosu'nun	  (AP)	  "Türkiye-‐AB	  
müzakereleri	  askıya	  alınsın"	  kararı-‐	  Temel	  
vurgu:	  İnsan	  hakları	  ihlalleri,	  hukukun	  
üstünlüğü	  konuları	  

•  Türkiye’nin	  yanı2:	  "Ka2lım	  müzakerelerinin	  
resmen	  askıya	  alınması	  çağrısında	  bulunulması	  
kesinlikle	  kabul	  edilemez”	  

•  Bağlayıcı	  olmayan	  rapor	  tavsiye	  niteliğinde	  
•  AP	  kararlarını	  nasıl	  yorumlamalıyız?	  



•  Müzakerelerin	  askıya	  alınması:	  Konsey’in	  
nitelikli	  oy	  çokluğunu	  gerek\rir.	  

•  Müzakerelerin	  tamamen	  durdurulması:	  
Oybirliği	  



•  Gümrük	  Birliği'nin	  güncellenmesi	  
– Hizmet	  sektörü,	  kamu	  alımları	  ve	  tarım	  sektörüne	  
genişle\lmesi	  	  

– AB’nin	  diğer	  serbest	  bölgelerle	  imzaladığı	  
anlaşmalar	  

– Karar	  mekanizması	  
– Siyasi	  boyut	  \cari	  boyutun	  önüne	  geç\	  

•  Vize	  serbes\si	  –	  Yol	  haritası	  ve	  kriterler	  
72	  kriterden	  kalan	  6	  kriter	  





Geleceğe	  dönük	  tar2şmalar	  

•  Avrupa	  bütünleşmesinde	  yeni	  bir	  model?	  (Çok	  
vitesli	  Avrupa,	  A	  la	  carte	  Avrupa?	  vb.)	  

•  Ekonomik	  ilişkiler?	  
•  Göç	  ve	  enerji	  gibi	  işbirliği	  alanları?	  
•  Avrupa	  güvenlik	  poli\kası	  ve	  Türkiye	  
•  Tam	  üyelik	  dışı	  farklı	  modeller	  tar2şmaları	  
•  Kamuoyu	  yaklaşımları	  ve	  kamuoyuna	  yönelik	  
stratejiler	  



SORU-‐CEVAP-‐TARTIŞMA	  
	  

Teşekkürler…	  
ayselin.yildiz@yasar.edu.tr	  	  

	  
	  


