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Aday ülke olmakla başlayan süreç

• Delegasyon Başkanı Christian BERGER

• Aralık 1999’da, Türkiye'nin AB Konseyi tarafından Birliğe
katılım için aday ülke olarak ilân edilmesinden bu yana
Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkiler sürekli gelişmektedir

• 180 Türk ve Avrupalı uzmanıyla

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

önemli bir kaynaktır

• delegation-turkey@eeas.europa.eu



Delegasyon’un 4 temel görevi

• Türkiye’nin dış politikasına ilişkin rapor hazırlamak ve Avrupa Birliği’ni 
diplomatik düzeyde temsil etmek

• Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’ne ilişkin gelişmeleri ve 
uygulanmasını izlemek

• AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde ilerlemeyi izlemek ve 
müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmak

• Delegasyon, Komisyon’un Ülke Raporu nedeniyle gelişmeleri günlük 
olarak Merkezine rapor eder



Aslında AB büyükelçiliği…

• Diplomatik temsilcilik olarak Viyana Sözleşmesi hükümleri 
çerçevesinde faaliyet gösterir ve büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı tarafından yönetilir

• Delegasyon, AB’ye üye ülkelerin Türkiye nezdindeki büyükelçilikleri ile 
yakın temas ve koordinasyon halindedir

• Kamu kurumları, siyasi partiler, iş çevreleri, akademik dünya, düşünce 
kuruluşları gibi aktörlerle de çok çeşitli temaslarda bulunur 

• AB’nin görünürlüğünü arttırmayı, bilgi yaymayı amaçlayan kapsamlı 
bir bilgilendirme ve iletişim programı uygular



AB-Türkiye Delegasyonu
• Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB–Türkiye ilişkileri hakkındaki son 

gelişmeleri duyurmak amacıyla bilgilendirme ve iletişim stratejisi uygular
• 20 ilde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezlerinden oluşan kapsamlı bir "AB 

Bilgi Ağı"nı destekler

• Avrupa Dokümantasyon Merkezleri ise öğrenci ve akademisyenlerin AB'ye 
ilişkin konularda ihtiyaç duydukları bilgi kaynaklarına ulaşmalarını sağlar

• Nerede İzmir’de?
• AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde, ticaret ve/veya sanayi odaları gibi 

kurumlar bünyesinde yer alan AB Bilgi Noktalarında oluşturulan 
kütüphanelerde AB ile ilgili çeşitli yayınlara ulaşılır

• AB Bilgi Ağı'nın diğer hizmetleri, konferans, panel ve çalıştaylara AB 
konusunda uzman Avrupa Takımı konuşmacıları sağlar



AB Bilgi Ağı

https://www.avrupa.info.tr/tr/eu-information-network



Hangi Uzman ağları biliyoruz?

• AB Türkiye’de iki ayrı uzman ağı oluşturdu :

• A-NEST, AB Çalışmaları alanında yer alan akademisyenlerin, AB 
konusundaki akademik çalışmalar ve AB-Türkiye ilişkilerindeki gelişmeler 
hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecekleri, haber, duyuru ve yayınları 
paylaşabilecekleri bir ağ

• Avrupa Takımı, AB ile ilişkili konularda çalışan, farklı alanlardan, meslek 
gruplarından gelen uzmanların oluşturduğu konuşmacılar grubu

• Avrupa Takımı üyeleri AB ile ilgili konularda düzenlenen konferans, toplu 
çalışma, eğitim seminerleri ve TV programlarına talep üzerine katılabilirler



A-NEST, Akademik AB Çalışmaları Türkiye Ağı 

• A-NEST'in sekretarya görevi Türkiye'deki üniversiteler tarafından yıllık 
periyodlarla dönüşümlü olarak üstlenilir

• Ankara Üniversitesi ATAUM, Yaşar Üniversitesi AB Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Sabancı Üniversitesi, son olarak Bilgi Üniversitesi 
tarafından yürütülmektedir

• academicnetworkeu@gmail.com 



Avrupa Takımı 

• Avrupa Takımı’nın amacı, Avrupa Birliği ile ilgili konularda kamuoyuna 
doğru ve objektif bilgi verebilmektir

• Avrupa Takımı üyeleri, yapılan talep üzerine seminer, konferans ve 
eğitim etkinliklerine ya da televizyon programlarına katılırlar

• Türkiye’deki tüm kurumlar, etkinlikleri için uzman talebinde 
bulunabilir

• Bu talepler doğrultusunda, talep edilen uzman veya alternatifleri 
tespit edilip, kuruma önerilir



Pek çok doküman ve bilgi mevcut: İKV

https://www.ikv.org.tr/default.asp



İKV’de öne çıkan haber: AP seçimleri

• AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ YAPILIYOR

• 2019-2024 arasında görev yapacak Avrupa Parlamentosu’nu belirleyecek seçimler 
28 AB üyesi devlette 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılıyor

• 427 milyon AB vatandaşının oy verebileceği bu seçimler ile dünyanın tek 
uluslararası parlamento seçimleri yapılacak

• AP 1979 yılından beri doğrudan seçimler ile oluşturuluyor

• AB üyesi devletlerin nüfusları ile orantılı sayıda temsilciyi seçtikleri bu seçimler 
sonrasında, seçilen tüm vekiller AP içindeki siyasi gruplara dâhil oluyor

• Yani AP’de temsil milliyet esasında değil, siyasi gruplar esasında şekilleniyor.

• AP, özellikle AB’yi kuran Maastricht Antlaşması sonrasında, karar alma sürecindeki 
ağırlığını giderek artırdı

• AP seçimlerinde oy kullanma oranı genellikle düşük olarak gerçekleşiyor (2014’de 
%43)

• “oyunu kullan” mesajını verildi



Politico adlı haber sitesinin tahminlerine göre,

• Avrupa Halklar Partisi: 171 (45 sandalye kaybediyor)

• Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı 144 (43 sandalye kaybediyor)

• Liberal ve Demokratlar İttifakı: 107 (38 sandalye kazanıyor)

• Halklar ve Ulusların Avrupa İttifakı: 74 (38 sandalye kazanıyor)

• Muhafazakar ve Reformist Grubu: 57 (20 sandalye kaybediyor)

• Yeşiller-Avrupa Özgür İttifakı: 56 (4 sandalye kazanıyor)

• Avrupa Birleşik Solu/ Kuzey Yeşil Solu: 51 (1 sandalye kaybediyor)

• 5 Yıldız ve Brexit Partisi: 48 (6 sandalye kazanıyor)

• Bağımsızlar: 43 (23 sandalye kazanıyor)



Sağ ve sol yükseliyor

• İtalya’daki Lig Partisi ve Fransa’daki Ulusal Birlik Partisi gibi aşırı sağcı 
partilerin AP’deki sandalye sayılarını arttırması 

• Yeşiller ve Liberaller gibi grupların da oylarını artıracağına yönelik 
bulgulara ulaşılıyor

• Avrupa Halklar Partisi ve Sosyalist ve Demokratlar İlerici İttifakı’nda oy 
düşüşü bekleniyor

• 751 üyeli AP’de çoğunluğu sağlamak için 376 olumlu oy gerekiyor

• Avrupa siyasetinde gördüğümüz merkezin zayıflaması ve siyasi 
yelpazenin daha aşırı uçlarının güçlenmesi olgusunun yansımalarına 
tanık olacağız



İngiltere de seçime katılıyor

• AB’den çıkılmamasını eleştiren Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin 
eski lideri Nigel Farage bu amaçla yeni bir parti kurdu: Brexit Partisi 
(%34 oy bekliyor)

• Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı 
Heinz-Christian Strache’nin yatırımcı olduğu ifade edilen bir Rus 
milyarder ile görüşmelerinin video görüntüleri basına yansıdı

• Skandal üzerine Strache görevinden istifa etti, sağa bakalım nasıl 
yansıyacak

• Popülizmin, aşırı sağ, yabancı düşmanı ve milliyetçi siyasi hareketlerin 
yükselişte olduğu AB’de, bu siyasi hareketler artık Avrupa çapında 
örgütlenmek için adım atıyorlar



Brexit Partisi Nigel Farage



Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-
Christian Strache: Özgürlük Partisi



4’ ü biryerde

• Finler Partisi lideri Olli 
Kotro, Almanya'dan AfD
lideri Joerg Meuthen, 
İtalya Lig Partisi lideri ve 
Başbakan Yardımcısı ve 
İçişleri Bakanı Matteo
Salvini ve Danimarka 
Halk Partisi 'nden
Anders Primdahl
Vistisen (Fin, Alm, İt, 
Dan) 



Avrupa’nın İki sağı:

• Fransa aşırı sağcı Ulusal Birlik 

Partisi Lideri Marine Le Pen

• Hollanda’da aşırı sağcı 

Özgürlükler Partisinin (PVV) 

Lideri Geert Wilders, 

26 Nisan 2019 



Seçim Stratejisi: AP

• İtalya Lig Partisi lideri Salvini, Fransa Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, 
Hollanda Özgürlük Partisi lideri Wilders gibi liderler seçim stratejilerini 
koordine etme yoluna giderek Avrupa siyasetinde daha etkili olmayı 
hedefliyor

• Salvini AP’de milliyetçi ve aşırı sağ üyelerden oluşan Uluslar ve 
Özgürlük Avrupası grubunu AP’deki üçüncü büyük grup yapmayı 
hedefliyor (36’dan 74’e)



AP: 40.yıl

• 40’ıncı yıl dönümünde AP’de şüpheci görüşlere karşı verilen mücadeleye tanıklık 
edecek

• Mülteci krizinin de yarattığı çarpan etkisiyle birlikte popülist ve AB şüpheci 
görüşlerin Parlamentodaki oy oranını artıracağı düşünülüyor

• Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Juncker’i illegal göçün destekçisi olmakla 
suçlaması ve akabinde Avrupa Halk Partisi’ndeki (EPP) üyeliğinin askıya alınması gibi 
gelişmeler, popülist cephede güç kazanıldığına işaret ediyor

• 29 Mayıs 2019 tarihinde açıklanması beklenen Avrupa Komisyonunun Türkiye 
Raporu 

• Nisan 2018 tarihinde açıklanan 20. Türkiye Raporu, demokrasi ve hukukun 
üstünlüğü ilkeleri başta olmak üzere birçok alanda gerilemeler yaşandığını, katılım 
müzakerelerinin donma noktasını ortaya koymuştu

• 2019 Türkiye Raporu’nda da benzer uyarılar beklenmekle birlikte; AB’nin Türkiye ile 
ilişkilerde normalleşmeye gitme eğiliminde olabileceği düşünülüyor



Boğaziçi Buluşmaları 13

• İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas

• Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu 

• “Türkiye-AB İlişkilerini Gözden Geçirmek: Kaçırılan Fırsatlar ve Gelecek 
Önerileri” 

• Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakan Yılmaz ve TEPAV AB Enstitüsü Direktörü 
Nilgün Arısan Eralp 

• AB siyasi entegrasyonunun temelini oluşturan değerlerin bugünkü dünya 
düzeninde tehdit altında olduğunu ve bu sebeple demokrasi, insan hakları, 
özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi unsurlardan oluşan değerleri 
korumanın her zamankinden daha önemli olduğu belirtildi



TESEV



Avrupalı Parlamenterlere İlişkin Rapor: TESEV



Toplam 57 parlamenterle görüşülmüş

• Ulusal düzeyde 30, Avrupa düzeyinde ise 27 parlamenter ile 
görüşmeler yapılmış

• Amaç, Türkiye’nin katılım süreci hakkındaki algıların önyargılardan ne 
derece etkilendiğini ve bu tür sorunları ortadan kaldırmak için 
başvurulabilecek çözüm yollarını analiz edilmiş

• Avrupalı parlamenterlerin çoğunun Türkiye’nin üyeliğini desteklediğini 
göstermekte, ancak bununla birlikte büyük bir bölümü de siyasi 
önyargıların katılım sürecini etkilediğini düşünmektedir



Endişe:

• Türkiye’deki kişisel özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan 
hakları, demokrasi, Kürt sorunu, yerel siyasi gelişmeler ve otoriter 
eğilimlerin artması konularında önemli endişeler

• 2015 yılının ortası itibariyle, Türkiye tam üyelik perspektifinden 
oldukça uzak bir görüntü çizmektedir

• iki tarafın da kendi iç sorunlarıyla meşgul olduğunu ve resmi müzakere 
sürecinde de belirsizlikler yaşandığını görmekteyiz 



Yasal olan tam üyelik

• Günümüzün siyasi iklimi iyimser bir görüntü vermemesine rağmen, 
Türkiye’nin tam üyelik hedefleri hala geçerlidir

• Özellikle ülkenin büyüklüğü ve demografisi dikkate alındığında, Türkiye’nin 
üyeliğinin diğer ülkelerin katılım süreçlerinden farklı olduğu açıktır

• Eğer üyelik kriterleri tamamen yerine getirilirse, Türkiye’nin AB’den adil bir 
muameleyi ve değerlendirmeyi hak etmektedir

• Türkiye’nin katılım sürecine dair milli ve sosyo-kültürel önyargı ve 
ayrımcılığın nasıl üstesinden gelineceği sorusu önemlidir

• Teknik ölçütlere ve siyasi kriterlere dayanan katılım sürecinin sıklıkla 
tarafsızlığından saptığı görülmektedir



Kamuoyu negatif

• Son AP seçimlerine göre AB kamuoyunda sağ eğilimli görüşlerde bir 
artış olduğunu göstermiştir

• Bu nedenle Türkiye’nin AB’ye katılımına dair hem siyasi hem 
toplumsal duyguların anlaşılması önemlidir

• Araştırmaya katılan parlamenterlerin % 81’i, Türkiye’nin AB’ye tam 
üyeliğini desteklemektedir

• Ama kamuoyunun %48’i genişlemeye karşı  ve TR’nin üyeliğini 
desteklemez



Sosyo-kültürel önyargılar

• Son Eurobarometer sonucu da bu düşünceyi güçlendirmektedir

• Din

• Tarihsel Önyargılar

• Artan İslamofobi



Temel neden: özgürlük ve coğrafi durum

• “Türkiye’deki iç siyasi gelişmeler; kişisel özgürlükler üzerindeki baskı; 
artan otoriter eğilimler; basın özgürlüğü; şeffaflık ve insan haklarıyla 
ilgili durum”

• Araştırmaya katılanların çoğunluğu kendi tutumlarına dair yukarıdaki 
sebepleri öne sürerken (10’undan 7’si), kalan %30 parlamenter, 
Türkiye’nin AB üyeliğine coğrafi nedenlerle karşıdır 



TR’nin değişen rolü

• Orta Doğu-Avrupa ilişkilerinde gerekli bir arabulucu olarak görülmeye 
başlanmıştır

• Son zamanlarda artan silahlı çatışmalar, terör, mülteci akışı ve sivil 
kargaşa, AB’ye dolaylı ve doğrudan bir şekilde yansımakta ve 
Türkiye’nin işbirliğini destekleyen bir NATO ve AB ortağı olarak sürece 
tamamen dâhil olmadan bu durumların çözülmesi veya yatışması 
beklenmemektedir 





Çeşitli Endekslerde demokrasimiz

• Economist’in araştırma birimi Intelligence Unit “2014 Demoktasi
Endeksi”ne göre, Türkiye, AB üyesi ülkelerin yer aldığı “tam 
demokrasiler” ve “kusurlu demokrasiler” kategorilerinden sonra gelen 
“melez rejim” kategorisine dâhil edilmiştir

• Freedom House’un basın ve medya özgürlüğü endeksinde belirtildiği 
üzere, Türkiye özgür basını olmayan ve sadece kısmi internet 
özgürlüğüne sahip bir ülke olarak 

• “2015 Dünya Özgürlük Endeksi” tarafından toplam 180 ülke arasında 
149. sırada yer almıştır ve bu yapılan çalışmanın tamamında en kötü 
ikinci kategoriye tekabül etmektedir



AB’nin Yerel siyasetteki rolü azaldı

• AB 2000’li yılların başlarında Türkiye üzerinde güçlü bir nüfuza sahipti, Türkiye’nin yerel 
siyasetinde yapıcı bir muhalefet rolü oynadı ve bu da nihayetinde birçok alanda reform 
sürecini hızlandırdı

• Birlik bu nüfuzunu kaybetti ve siyasi süreçler üzerinde neredeyse hiçbir etkisi kalmadı

• AB, Türkiye vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde serbestçe seyahat edebilmesine olanak 
sağlayan vize serbestisi protokolünü karara bağlamaya yönelik çalışmalar yapmalıdır

• Türkiye vatandaşlarının Avrupa toplumuna entegrasyonu için pozitif bir teşvik sağlanabilir 
mevcut sosyo-kültürel önyargıları azaltabilir

• AB ile Türkiye arasındaki ekonomik entegrasyonu daha da iyileştirilmelidir AB, Türkiye’yi 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na dâhil etmelidir

• Suriyeli mülteci akışının yönetimi konusunda sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir

• Türkiye’nin tam üyelik için gereken temel reformları gerçekleştirmesi için kapatılan 
fasılları açmalıdır



Yapılabilecekler: AB ve Türkiye

• Hiçbiri katılım kriterleri arasında yer almayan sosyo-kültürel, dini veya 
tarihsel nedenlerden ötürü önemli derecede önyargılı vardır

• yerel ve uluslararası faydalarını teşvik eden kamu diplomasisi çalışmalarını 
genişletmelidir

• Türkiye, Orta Doğu’da vazgeçilmez bir aktör olarak Türkiye’nin AB üyeliğine 
öncelik tanımalıdır

• AB, bir ‘Hıristiyan Kulübü’ olarak negatif görünümünün farkında olmalı ve 
Türkiye’yi AB’ye kabul etmenin, “yerel etnik istikrar”ına ve Müslüman 
nüfusuna katkının yanında AB’yi İslam dünyasında daha güvenilir bir 
uluslararası aktör haline getirebileceğini bilmelidir

• Türkiye, Brüksel’de daha aktif ve görünür olmalıdır
• Türkiye’deki siyasi partilerin Türkiye’nin AB üyeliğine dair net ve kararlı bir 

gündem geliştirmesi gerekmektedir



Türkiye

• Türkiye, özgürlükler, haklar ve demokrasi konularında uluslararası 
arenadaki negatif görünümünün farkında olmalıdır

• Uluslararası düzeyde imajını düzeltmek ve katılım sürecine yönelik 
bağlılığını göstermek için politikalar geliştirmelidir

• «Hazmetme kapasitesinin» Kopenhag’ kriterine ek olduğu ifade 
edilmeli

• http://tesev.org.tr/wp-
content/uploads/2015/11/Diyalogu_Ve_Cozumu_Tesvik_Etmek.pdf

http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Diyalogu_Ve_Cozumu_Tesvik_Etmek.pdf


Dinlediğiniz için teşekkürler


