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AB Nedir?

Avrupa Birliği (AB), Avrupa ülkelerinden oluşan, 

vatandaşlarının hayatını iyileştirmek ve daha iyi 

bir dünya yaratmak için çalışan kendine has (sui

generis) bir yapıdır



Avrupa Birliği

• Barışı ve refah 

• Tek Avrupa para birimi

• 19 ülkeli Euro alanı…

• sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest 
hareket ettiği ‘tek pazar’ 

• ticari güç ve çevre koruma ve kalkınma yardımları

• altıdan yirmi sekiz ülkeye kadar genişledi

• Schengen: 26 ülke, 400 milyon insan..



AB Deyince: Donald Tusk, Federica
Mogherini, Antonio Tajani, Jean-Claude

Juncker

https://tr.euronews.com/2014/08/30/abde-ust-duzey-gorev-dagilimlari-netlesti


Sui generis?

• Neden kendine has?

• Ne federasyon ne de hükümetler arası iş birliği 
organizasyonu

• Üye ülkeler bağımsız, egemen milletler 

• Egemenliklerini ortak kararlar için bir araya 
getirirler, Nasıl?

• Beraber oluşturdukları ortak kurumlara 
aktarırlar



Ekonomik Güç

• 2017 verilerine göre 

• Çin ilk sırada ($23.1 trillion), 

• AB ikinci sırada ($19.9 trillion)

• ABD üçüncü sırada ($19.4 trillion)

• Hindistan ancak yarısı kadar büyüklükte ($9.5 
trillion)

(CIA World Factbook, 2018)



Savaşın hammaddeleri barışa hizmet 
edebilir mi? AB tarihçesi?

• Viktor Hugo’dan beri bilinen bir hayal…

• K. Adenauer, W. Churchill, A. Gasperi ve R. Schuman
ile başladı

• R.Schuman, başlangıçta J. Monnet tarafından 
tasarlanan bir fikri ele aldı

• 9 Mayıs 1950’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
(AKÇT) kuruldu

• Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg 
ve Hollanda’nın kömür ve çelikte ortak Pazar kurdu,

• Roma Antlaşması ile mal ve hizmetleri içeren ortak bir 
Pazar ile AET kuruldu, gümrük vergileri kaldırıldı, 
ticaret ve tarımda ortak politikalar oluşturuldu



Daha fazla katılım…

• 1973 Danimarka, İrlanda ve İngiltere ilk 
genişleme, 

• 1981’de Yunanistan, 1986’da İspanya ve 
Portekiz katıldı

• 1989’da Berlin Duvarı yıkıldı ile 1990’da 
Almanya’nın yeniden birleşmesi, 1991’de 
SSCB’nin dağılmasıyla genişleme sürdü



Kurumsal derinleşme: Maastricht 
Antlaşması

• 1992 Maastricht Antlaşması ile Topluluk 
kurumları güçlendirildi Avrupa Birliği (AB) doğdu

1995’te Avusturya, Finlandiya ve İsveç, 2004’te 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, 
Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, 
Slovenya, Kıbrıs ve Malta katıldı

• 2007’de Bulgaristan ve Romanya, 2013’de 
Hırvatistan 28. üye oldu



Sıradakiler…

• Arnavutluk (2014) Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti (isim anlaşmazlığı), Montenegro
(2012), Sırbistan (2012) and Türkiye (1999, 
2005) aday ülkeler 

• Bosna Hersek (2016) da başvurdu

• Kosova (2008’de bağımsız oldu)

• AB üyeliği görüşmeleri Acquis Communautaire
denen topluluk müktesebatını 35 başlık 
altında müzakere eder



Türkiye

• 1959 Türkiye, AET’e başvurdu
• 1963 Türkiye ile AET arasında Ankara Anlaşması 
• 1970 GB'ne ilişkin kuralları içeren Katma Protokol 
• 1982 AP, Konsey ve Komisyon'dan talebi üzerine, 

Türkiye-AET Anlaşması askıya alındı,1986’da yeniden 
başladı

• 1987 Türkiye, AT’ye Roma Antlaşması'nın 237'nci
md. göre tam üyelik başvurusu yaptı

• 1996 GB sürecini tamamlayarak girdi
• 1999 Helsinki Avrupa Konseyi Zirvesi, Türkiye'ye 

adaylık statüsü verildi



3 Ekim 2005… Tam üyelik Müzakereleri 
başladı…

• 2006 AB, Türkiye'nin Ek Protokol'e ilişkin 
taahhütlerini yerine getirene  kadar, 8 fasıl 
başlığının açılmayacağı ve hiçbir faslın geçici 
olarak kapatılamayacağını kararlaştırdı

• Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 2009’da 6 fasılda 
ilerleme kaydedilmesini tek taraflı olarak bloke 
etmiş ve ilişkilerin normalleşmesi şartına 
bağlamıştır

• 2011 Avrupa Birliği Bakanlığı kuruldu



Fasıllar ve Türkiye

• Müzakereye açılan ilk fasıl olan Bilim ve Araştırma başlıklı 25. Fasıl, 2006 yılında 
geçici olarak kapanmıştır

• Bugüne kadar 13 fasıl daha müzakereye açılmış ancak bunlardan hiçbiri 
kapanmamıştır 

• 2006 tarihli AB Konseyi Kararı ile 8 fasıl bloke edilmiştir ve Türkiye, Ortaklık 
Anlaşması kapsamında taahhütlerini yerine getirene kadar hiçbir fasıl geçici olarak 
kapatılmayacaktır

• (malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali 
hizmetler, tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, taşımacılık politikası, gümrük birliği ve 
dış ilişkiler) 

• Bunlara ek olarak, Fransa, 2007 yılında, ekonomik ve parasal politika, bölgesel 
politika ve yapısal araçların koordinasyonu, mali ve bütçesel hükümler ve kurumlar 
olmak üzere 5 faslın açılmasına izin vermeyeceğini açıklamıştır (bunlardan biri daha 
önce Konsey kararı ile bloke edilmiştir).

• Daha sonra 2009’da 6 faslın daha açılmasını engelleyecek adımlar atılmıştır 
(işçilerin serbest dolaşımı, enerji, yargı ve temel haklar, adalet özgürlük ve güvenlik, 
eğitim ve kültür ve dış güvenlik ve savunma politikaları)



Pozitif Gündem

• 12 Şubat 2013 tarihinde, engellenmiş 
fasıllardan biri 22. faslının (Bölgesel Politika ve 
Yapısal Araçların Koordinasyonu) açılması 

• Yine de 35 müzakere faslından 17 tanesi 
siyasal sebeplerden ötürü AB kanadı 
tarafından bloke edilmektedir



2012-2014…

• 2012 Pozitif Gündem yayınlandı

• 2013 AB ile Vize Serbestisi Diyaloğuna İlişkin 
Mutabakat Zaptı ve Geri Kabul Anlaşmasının 
imzalanması ile 1980 darbesiyle konulan vize 
engelinin aşılmasında önemli bir adım 

• 2014 geri Kabul Ant. hazırlandı

• 2014 Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi 
açıklandı



2015- İlk TR-AB Zirvesi-Brüksel

Ortak Deklarasyon kabul edildi:

• Katılım Müzakerelerine hız verilmesi,

• Türkiye – AB Üst Düzey Diyaloğunun güçlendirilmesi, 

• Vize Serbestisi Diyaloğunun hızlandırılması, Schengen 
Bölgesine vizesiz seyahatin 2017 sonu yerine Ekim 2016 
Ekim’de kaldırılması 

• Ortak Göç Eylem Planının uygulanması 

• Türkiye için Sığınmacı Mali İmkanının oluşturulması 

• Gümrük Birliğinin güncellenmesi 



Göç ve Vize serbestisi konuları

• 7 Mart 2016’da AB-Türkiye Geri Kabul ant. ilişkin yol 
haritası belirlendi

• 4 Mayıs AB Komisyonu,  72 yükümlülükten geriye 
karşılanmak üzere 7’sinin kaldığını belirtti 
(terörizmin tanımı) 

• Haziran 2016 Vize Serbestisi Diyaloğu 
yükümlülüklerinin tamamlanması 

• AP Genel Kurulunda Türkiye ile katılım 
müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına 
ilişkin çağrıda bulunan karar kabul edildi 
(13.3.2019)



Karar nasıl açıklanıyor?

• Türkiye ile üyelik görüşmelerinin resmi olarak 
dondurulması:

• İnsan hakları ihlalleri,
• Hukukun üstünlüğü,
• Medya özgürlüğü, 
• Yolsuzlukla mücadele,
• Sivil toplumun küçülmesi,
• Çok sayıda gazeteci ve aktivistin tutuklu olması,
• Fazla güçlü başkanlık sistemi 
nedenleriyle dondurulması kararını alan AP, bunu 
Komisyon’a teklif etti



Türkiye –AB gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu:

• AP, 1995 yılından bu güne yaşanan değişimlerle GB 
modernizasyonu öneriliyor özellikle tarım ve devlet ihaleleri 
alanında fakat bu yenileme şartı, ancak demokrasi, insan 
hakları ve temel haklardaki iyileşmelere ve hukukun 
üstünlüğünün sağlanmasına bağlanıyor.

• Türkiye Raportörü Kati Piri:
• “Eğer AB kendi değerlerini ciddiye alıyorsa üyelik 

görüşmelerini resmi olarak askıya almaktan başka bir 
seçenek yoktur. Türkiye ciddi insan hakları ihlallerinin 
yanısıra, tutuklu bulunan gazeteci sayısında da dünya 
rekorunu elinde tutuyor“



Prosedürel Çıkmaz

• Ek olarak, Türkiye’nin Avrupalılar arasında “popüler” olmaması,
• Ülkenin Müslüman kimliğinin de etkisi var
• Dini ve kültürel farklılıklar (sosyo-kültürel) 
• Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve İngiltere’deki bir kamuoyu 

yoklamasının sonuçlarının işaret ettiği üzere, “Avrupa toplumları, 
‘ekonomik refah’ ve ‘demokrasi’ gibi iki tane kültür dışı faktörü 
Avrupa kimliğinin temel bileşenler olarak görür

• Türkiye ile ilgili kültürel normlar ve değerler ön plana çıkmaktadır
• 2011 Transatlantik Eğilimler başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre 

de “Avrupalıların sadece %31’i, siyasi elitlerin ise %62’si Avrupa ile 
Türkiye’nin ortak değerleri paylaştığını kabul etmektedir”

• Ayrıca araştırmaya göre, “Avrupalıların sadece %21’i, siyasi elitlerin 
de %52’si Türkiye’nin AB’ye girmesini istemektedir”



AB’nin Güncel sorunları

Brexit

Mülteciler

Yükselen Sağ

Yaşlanan Avrupa

Ekonomik yavaşlama

Demokratik açık

Türkiye



AB’nin sıcak gündemi…Brexit..

• 2016 Haziran'da yapılan Brexit referandumunda 
seçmenlerin yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy 
kullandı

• Fakat bazı milletvekilleri yeniden halk oyu 
• Bazısı yeni bir referandumun halkın iradesini hiçe 

saymaktır diyor

• İstifa eden İşçi Partisi ve muhafazakardan toplam 11 
üyeli bağımsızlar grubu: ikinci bir referandum istiyor

• Şimdiye kadar Parlamento T. May’in ant.masını
onaylamadı, 

• Takvime göre 29 Mart’ta İng. AB’den ayrılacaktı… 12 
Nisan? 31 Ekim? Uzatıyoruz….



Şimdi durum ne?

• Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald 
Tusk, AB liderleri ile İngiltere'nin, AB'den 
çıkışının 31 Ekim'e kadar uzatılması konusunda 
anlaştıklarını açıkladı. AB'nin İngiltere hariç 27 
ülkesinin lideri 5 saat süren acil zirve sonunda 
uzlaşıya vardı

• İngiltere Brexit’in onaylanması için 
çabalıyacak…  



'Backstop': En önemli anlaşmazlık 
noktası 

• "Backstop" aslında bir acil durum mekanizması

• Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret 
anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, 
Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi 
İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının 
garanti altına alınmasını amaçlıyor

• En büyük korku, Kuzey İrlanda Cumhuriyeti'nin fiili 
olarak İrlanda Cumhuriyeti'nin parçası haline gelmesi 

• Birleşik Krallık'ın parçalanması

• İngiltere hükümetini, AB'yi, İrlanda Cumhuriyeti'ni hem 
de Kuzey İrlanda'daki tüm tarafları tatmin edecek bir 
formül gerekiyor



Başka bir sorun: Yükselen sağ…



Demokratik açık…

• 1990’larda Maastricht antlaşması onay süreci 
Fransa’da

• Anayasa’nın oylanmasında Hollanda’da 
başlayan red oyu dönemi demokratik açık 
kavramı ve halkın katılımının önemini 
gündeme getirdi

• Pek çok iç anlaşma ile AB üye ülkeleri arası 
işbirliği güçlendiriliyor ama hala ortak hareket 
etmek oldukça zor…





Hollanda: Demokrasi İçin Forum Partisi 
(FvD)

• Hollanda'da Mart yerel 
seçimlerde, iki yıl önce 
kurulan aşırı sağcı 
Demokrasi İçin Forum 
Partisi (FvD) büyük bir 
zafer elde etti, ilk kez 
katıldığı yerel seçimlerden 
birinci parti çıktı. 

• FvD'nin 36 yaşındaki lideri 
Thierry Baudet

• Aşırı sağcı Özgürlük 
Partisi'nin (PVV) lideri 
Geert Wilders’de önemli 
bir aktör



Avrupalılaşma yerine politikleşme…

Avrupalılaşma:

• Avrupa Birliği kurum ve aktörlerinin Avrupa 
ülkeleri ulusal politikalarını etkilemesi (Cowles, 
Coparaso and Risse 2001, Featherstone ve 
Radaelli 2003, Börzel ve Risse 2007)

• Avrupalılaşma  AB yönetişim sisteminin yerel, 
ulusal ve ulusötesi alanlarını dönüştürmesi 
(Olsen 2002, Börzel 2005) olarak tanımlanıyor

• Ortak konular, aktörler…



Dimokratia Gazetesi..



Bu ise Politikleşme…

Politikleşme:

• AB politika oluşumundaki fikirler, çıkar ve 
değerlerin kutuplaşması (De Wilde 2011)

AB ile ilgili:

• Ülke kamusal alanlarında AB tartışmaları artarsa,

• AB konu alanlarında çekişme ve anlaşmazlık 
artarsa politikleşmeden söz edilmektedir

• AB politikaları ve konuları  gittikçe artarak 
«normal» politika alanına dahil edilmektedir 
(Risse 2015)



Avrupalılaşma değil ulusallaşma 
dönemi…

• İçinde bulunduğumuz dönem Brexit, 
Yunanistan Euro krizi, artan sağ parti oyları 
bize yeni bir milliyetçi dönemi işaret ediyor 

• Buna Avrupa skepsizmi (şüpheciliği) deniyor 

• Avrupa kritisizmi/eleştirisi ise yararlı ve 
gerekli olarak algılanıyor

• Örn. Yunanistan’ın AB kemer sıkma 
politikasına karşı çıkması ve eleştirmesi



Sağlıklı bir eleştiri şart…

• AB’nin belli politikalarına karşı çıkmak ve 
tartışmak sağlıklı ve Euro criticism olarak 
adlandırılıyor

• AB’ye kurum olarak karşı çıkmak Avrupa 
skepsizmi olarak adlandırılıyor ve Avrupa 
bütünleşmesinin reddi olarak kabul ediliyor

• Örn:Brexit gibi…



AB ile ilgili haber kaynakları
AB-TR Delegasyonu



Euroactive haber portalı



EU observer: kar amacı gütmeyen 
online AB konulu gazete…



Gazeteciler için bilgi paylaşımı…



EJC:Avrupa Gazetecilik Merkezi



Gerisini 27 
Mayıs’ta 

konuşalım 



Beni dinlediğiniz için teşekkürler…
huriye.toker@yasar.edu.tr

eutalk.yasar.edu.tr

mailto:huriye.toker@yasar.edu.tr
http://eutalk.yasar.edu.tr/


• https://www.avrupa.info.tr/tr/ab-nedir-72





• https://www.youtube.com/watch?v=DzqjHgRv
Rcw

https://www.youtube.com/watch?v=DzqjHgRvRcw


• https://www.youtube.com/watch?v=TSANj0Y
hP8A

https://www.youtube.com/watch?v=TSANj0YhP8A


Türkiye ile ilişkiler

• https://www.youtube.com/watch?v=cEuL1bG
mqrg&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=cEuL1bGmqrg&spfreload=10


Hiç tartışma dinlediniz mi?

• https://www.youtube.com/watch?v=fIB5dFbT
vQI

https://www.youtube.com/watch?v=fIB5dFbTvQI


Türkiye-AB İlişkileri: Tarihçe

• https://www.youtube.com/watch?v=zzAXEuF
W7EQ



Ya aramızdaki farklar?

• https://www.youtube.com/watch?v=U-
vpmtLilx4

https://www.youtube.com/watch?v=U-vpmtLilx4

