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Avrupa Birliği: 
Adaylık Süreci ve
Türkiye

1 - Avrupa Birliği (AB)

Avrupa Birliği (AB), 2015 yılı itibarıyla yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve 
toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir 
örgütlenmedir. 

Avrupa Birliği'nin temelleri 1951 yılında, altı ülkenin katılımıyla oluşturulan 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'na ve 1957 Roma Antlaşması'na dayanmak-
tadır. O dönemden bu yana birlik, yeni üyelerin katılımlarıyla genişlemiş; var 
olan yetkilerine yeni görev ve sorumluluk alanları ekleyerek de gücünü 
arttırmıştır.

7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan ve Kasım 1993’te yürürlüğe giren Maastricht 
Antlaşması ile Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği adını almıştır. 

Avrupa Birliği, tüm üye ülkeleri bağlayan standart yasalar aracılığıyla; insan, 
eşya, hizmet ve sermaye dolaşımı özgürlüklerini kapsayan bir ortak pazar (tek 
pazar) geliştirmiştir. Birlik içinde tarım, balıkçılık ve bölgesel kalkınma politika-
larından oluşan ortak bir ticaret politikası izlenir. Avrupa Birliği, devletlerarası 
ve çok uluslu bir oluşumdur. Birlik içinde kimi konularda devletlerarası anlaşma 
ve fikir birliği gerekir. Birliğe üye ülkelerin on sekizi, Euro adıyla anılan ortak 
para birimini kullanmaya başlamıştır.

Avrupa Birliği, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde, G8 zirvelerinde ve 
Birleşmiş Milletlerde temsil ederek söz konusu ülkelerin dış politikalarında da 
rol oynamaktadır. Birliğin yirmi sekiz üyesinden yirmi ikisi NATO'nun da 
üyesidir. Schengen Antlaşması uyarınca birlik üyesi ülkeler arasında, pasaport 
kontrolünün kaldırılmasının da arasında bulunduğu pek çok adlî konu ve iç işleri 
düzenlemelerinde Avrupa Birliği'nin payı bulunur.1 
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Avrupa Konseyi1949

1950

1951

1957

1973

1979

1981

1986

1993

1995

1997

2000

2002

2004

2007

2009

2013

Schuman Deklerasyonu (9 Mayıs Avrupa Günü

Paris Antlaşması (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) Almanya, Fransa,
İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg 

Roma Antlaşması (Avrupa Ekonomik Topluluğu)

I. Genişleme: Danimarka, İrlanda, İngiltere

İlk Parlemento Seçimleri

II. Genişleme: Yunanistan

Avrupa Tek Senedi- III. Genişleme İspanya, Portekiz

Maastricht Antlaşması (Avrupa Topluluğu)

IV. Genişleme: Avusturya, Finlandiya, İsveç

Amsterdam Antlaşması

Nice Antlaşması

Tek Para Birimi- AVRO

V. Genişleme: Estonya, Macaristan, Latviya, Malta, 
Polonya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Slovakya, Çek Cumhuriyeti

VI. Genişleme: Romanya, Bulgaristan

Lizbon Antlaşması (Avrupa Birliği)

VII. Genişleme: Hırvatistan 
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Avrupa Parlamentosu

Parlamentonun 
üç ana rolü vardır:

(Vatandaşların sesi)
AB'nin doğrudan seçilmiş 
yasama organı.

2 - AB Kurumları Avrupa Birliği Antlaşması'nın 
13. maddesi uyarınca 

Birlik, kendisinin, vatandaşlarının ve üye 
devletlerin değerlerini desteklemeyi, 
hedeflerini izlemeyi, çıkarlarına hizmet 
etmeyi ve politika ve eylemlerinin tutarlılığını, 
etkililiğini ve sürekliliğini temin etmeyi 
amaçlayan bir kurumsal çerçeveye sahiptir.  

Avrupa Birliği Konseyi

Birçok politika alanında Konsey 
ile beraber Avrupa yasalarını 
onaylamak. AP’nin vatandaşlar 
tarafından doğrudan seçilmesi 
Avrupa yasalarının demokratik 
meşruluğunu garanti etmeye 
yardım eder.

Parlamento diğer AB kurumları 
üzerinde, özellikle de Komisyon 
üzerinde demokratik gözetim 
uygular. Parlamento, Komisyon-
er adaylarını reddetme veya 
onaylama yetkisine sahiptir ve 
bir bütün olarak Komisyon'u 
onaylamama hakkına da 
sahiptir.

Paranın kuvveti – Parlamento, 
Konseyle beraber AB bütçesi 
üzerinde yetkiye sahiptir ve 
böylece AB harcamalarına etki 
edebilir. Bu prosedürün sonunda 
bütün olarak bütçeyi kabul 
edebilir veya reddedebilir.

Konseyin altı ana 
sorumluluğu vardır:

Avrupa yasalarını onaylamak 
birçok politika alanında Avrupa 
Parlamentosu'yla beraber 
çalışır.

Üye devletlerin genel ekonomik 
ve sosyal politikalarını 
koordine etmek.

AB ve diğer ülkeler veya 
uluslararası organizasyonlar 
arasında uluslararası 
anlaşmalar yapmak.

Avrupa Parlamentosu’yla 
beraber AB bütçesini 
onaylamaktır.

Avrupa Konseyi tarafından 
temelleri konmuş olan AB’nin 
ortak dış ve güvenlik 
politikasını geliştirmek.

Cezai konularda ulusal 
mahkemeler ve polis güçleri 
arasında iş birliğini 
koordine etmek.

(Üye Ülkelerin sesi)
Üye ülkeleri temsil eder; 
AB'nin yasama koludur 
(bazı alanlarda da 
yürütme koludur).
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7 tane Birlik kurumu vardır:

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Birliği Zirvesi

Konsey

Avrupa Komisyonu 

Avrupa Birliği Adalet Divanı

Avrupa Merkez Bankası

Sayıştay

Avrupa Komisyonu 

(Ortak çıkarları korumak)
AB'nin yürütme kolu ve 
yasama tekliflerinin çıkış 
noktasıdır.

Adalet Divanı

(Yasalara uyma)
Gelen dava dosyalarına 
yasal hükümler vermek.

Avrupa Sayıştayı

(Paranızın karşılığını 
almak)
AB fonlarının kullanımını 
denetlemek

Avrupa Komisyonu'nun
dört ana görevi vardır:

Mevzuat önerileri hazırlar, 
Parlamento ve Konsey’e 
sunar;

Birliğin yürütme organı olarak 
Avrupa Birliği müktesebatını 
(direktif, yönetmelik ve 
kararları) ve Parlamento ve 
Konsey tarafından hazırlanan 
bütçe ve programları 
uygulamakla yükümlüdür;

Topluluk antlaşmalarının 
koruyucusudur ve Adalet 
Divanı ile birlikte topluluk 
hukukunun doğru uygulan-
masını sağlar;

Uluslararası platformda ve 
uluslararası antlaşmaların 
müzakerelerinde özellikle 
ticaret ve işbirliği alanlarında 
Birliği temsil eder.

Yaygın beş dava
tipi şunlardır:

Divan, kendisine gelen 
davalarda hukuki kararlar verir.

Ön hukuki karar için başvuru;

Bir zorunluluğu yerine 
getirmemekle ilgili eylemsizlik 
davaları;

Fesih davaları;

Eylemsizlik davaları;

Tazminat davaları.

Sayıştay 
ne yapar:

Sayıştay’ın ana rolü AB 
bütçesinin doğru 
uygulandığını kontrol etmek,  
başka bir deyişle, finansal 
idarenin doğruluğunu 
sağlamaktır. Böylece 
Sayıştay’ın çalışmaları, AB 
sisteminin verimli ve şeffaf 
işlemesine yardım eder.

Sayıştay’ın ana fonksiyon-
larından biri, bir önceki yılın 
denetleme raporlarını her yıl 
düzenli olarak Avrupa 
Parlamentosu’na ve 
Konseyi’ne sunmaktır.
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3 - AB Üyelik Koşulları

Avrupa Birliği üyesi devletler 1957 yılındaki Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak 6 
kurucu üye ile başlamış, birbirini izleyen genişlemelerle 1 Temmuz 2013 tarihin-
de 28 üyeye ulaşmıştır.

Genişleme usulleri bazen Avrupa entegrasyonu olarak adlandırılır. Avrupa 
Birliği'ne katılıma izin verilmesinden önce bir devletin genel olarak Kopenhag 
Kriterleri olarak bilinen ekonomik, siyasi ve topluluk müktesebatına uyum 
koşullarını tam olarak sağlaması istenir.

Siyasi Kriterler

İstikrarlı bir demokrasinin
var olması,

Hukuk devleti olmak ve
hukuk üstünlüğünün
esas olması,

Çok partili demokratik
bir sistem sahibi olması, 

Ülkede idam cezasının
olmaması

Cinsiyet ya da ırk
ayrımcılığının olmaması

İnsan haklarına saygı,

Azınlıkların korunması
Ticaret kadar fiyatların da 
liberal olması,

AB’nin siyasi birlik ile
ekonomik ve parasal birlik
hedeflerinin kabul edilmesi,

AB’nin aldığı kararlara ve 
uyguladığı yasalara uyum 
sağlanması,

Gümrük Birliği, malların
serbest dolaşımı, sermayenin
serbest dolaşımı gibi ortaklık
anlaşmaların da belirtilen
şartlara uyum sağlaması,

Topluluğun tarım, iletişim
ve bilgi teknolojileri, çevre,
ulaşım, enerji, taşımacılık,
tüketici hakları, adalet ve
içişleri, işgücü ve sosyal
haklar, eğitim ve gençlik,
vergilendirme, istatistik,
bölgesel politikalar, genel
dış ve güvenlik politikası
gibi alanlardaki her türlü
düzenlemesine uyum
sağlanması.

Fiyat istikrarını içeren bir
ekonomik istikrara
ulaşılmış olması,

Sürdürülebilir dış
dengenin varlığı,

Arz – talep dengesinin 
piyasa güçlerinin bağımsız 
bir şekilde karşılıklı 
etkileşimi ile kurulmuş 
olması,

Ekonomik Kriterler
Etkin bir piyasa ekonomisi
gereği olan; Siyasi, ekonomik ve parasal

birliğin amaçlarına uyma
dâhil olmak üzere; 

Topluluk Müktesebatına
Uyum Kriterler
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AB Üyesi Devletler

Aday ve Olası 
Aday Devletler

4 - AB Üye Devletleri

AB müktesebatı, toplumsal yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda AB'nin yürürlükte olan 
hukuk sistemi ve kurallar bütünüdür. Bir aday ülkenin AB'ye katılımı, Birlik müktese-
batı olarak bilinen, Birlik sistemini ve Birliğin kurumsal çerçevesine bağlanan hak ve 
yükümlülüklerin kabulünü gerektirir.  AB Müktesebatı, 1 Ekim 2009 tarihi itibarıyla 
14.607 adet mevzuata ulaşmıştır. Ancak tıpkı herhangi bir ülkenin iç mevzuatı gibi AB 
Müktesebatı da dinamik bir yapıya sahip olup, zaman içerisinde değişikliklere 
uğramaktadır.

Mevzuatın her sene ortalama 5.000 sayfa arttığı ve hâlihazırda yürürlükte bulunan AB 
mevzuatının yaklaşık 110.000 sayfadan oluştuğu tahmin edilmektedir.

AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan 
oluşmaktadır. AB'yi kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday 
ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı 
ifade etmektedir. Söz konusu müktesebat, Katılım Müzakereleri Fasılları 
çerçevesinde 35 başlık altında sınıflandırılmıştır.
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5 - AB’ye Aday Ülkeler

6 - Katılım Müzakereleri Nedir?

Katılım müzakereleri süreci, her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede 
ve hangi düzenleme ile kabul edip yürürlüğe koyacağının ve de uygulamayı ne 
şekilde yapacağının belirlendiği süreçtir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü 
benimsemek zorundadır.  

Avrupa Birliğine aday yedi ülke bulunmaktadır. Bunların beşinin adaylıkları 
onaylanmış olmakla birlikte müzakereler devam etmektedir. Geriye kalan iki ülke 
ise resmi potansiyel aday ülke statüsünde bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler

Aday Ülkeler: Makedonya, Türkiye, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk

Potansiyel aday Ülkeler: Bosna-Hersek, Kosova

Doğu Ortaklığı Ülkeleri: Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, 

Moldova, Ukrayna

Başvurusu Dondurulan Ülkeler: İsviçre, İzlanda ve Norveç
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Tarama Süreci:

Fasılların “Açılması” ve “Kapatılması”:

Aday ülkenin, AB müktesebatının tümünü benimsemek için gerekli kanun, yönet-
melik gibi mevzuatı çıkarması yeterli değildir. 1995 Madrid Zirve sonuçları 
çerçevesinde, yayımlanan mevzuatı en etkin şekilde uygulamak için, gerekli "adli 
ve idari" kapasiteyi de oluşturması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, mevzuatı 
uygulayacak kurumları ya da birimleri oluşturmak ve bunların uygulama kapasi-
telerini de güçlendirmek zorundadır. 4

Avrupa Komisyonu ve aday ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarındaki bürokratlar 
tarafından yürütülür. Aday ülkenin müzakerelere hazırlanmasını ve katılım 
öncesi sürecin hızlandırılmasını hedefleyen "tarama" döneminde esas olarak AB 
müktesebatı kapsamındaki mevzuat hakkında bilgi verilmekte, AB müktesebatı 
ile aday ülke mevzuatı arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve uyum sürecinin 
çok genel bir takvimi ve bu süreçte karşılaşılacak muhtemel sorunlar saptanma-
ya çalışılmaktadır.

AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan 
oluşmaktadır. AB'yi kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday 
ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon, 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm 
mevzuatı ifade etmektedir. Söz konusu müktesebat, Katılım Müzakereleri 
Fasılları çerçevesinde 35 başlık altında sınıflandırılmıştır.5  Müktesebatın fasılları 
her bir aday ülke için katılım müzakerelerinin temelini oluşturmaktadır.

Müktesebat’ın her faslı hakkında Aday ülke, AB’ye bir müzakere pozisyonu sunar. 
AB ise buna yanıt olarak Komisyon teklifine dayalı bir ‘Ortak Müzakere Pozisyonu’ 
kararı alır. Daha sonra taraflar ilgili faslı müzakereye açabilir. Aday ülkenin 
pozisyonuna yanıt niteliği taşıyan Ortak Müzakere Pozisyonu, fasıl ile ilgili olarak; 

Daha fazla bilgi talep edebilir.
Özel müzakere koşulları belirleyebilir.
Kapanış için kıstas belirleyebilir.

Tarama
süreci

Müzakere
pozisyon
belgelerinin
hazırlanması

Müzakere
pozisyon
belgelerinin
AB Dönem
Başkanlığı’na
sunulması

Müzakerelerin
açılması

Müzakerelerin
tamamlanması

Katılım
Antlaşması’nın
onaylanması
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Tarama Süreci Sonu:

Nihai anlaşmaya varıldığında, müzakerelerin sonuçları ‘Katılım Antlaşması’’na 
dahil edilir. AB tarafında, Katılım Antlaşması onay için Avrupa Konseyi’ne ve 
muvafakat için Avrupa Parlamentosu’na sunulur. İmzadan sonra, Katılım 
Antlaşmasının onayı için Üye Ülkelere ve aday ülkeye gönderilir. Üye ülkeler bu 
konuda bir referanduma gidebilir. Bu adımlar atıldığında Antlaşma yürürlüğe girer 
ve aday ülke kararlaştırılan tarihte üye ülke olur.

Türkiye-AB İlişkileri

7) Türkiye AB Yolunda Nerede?

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yılında tam 
üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir.6

 
Türkiye, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan Zirve’de diğer aday 
ülkelerle eşit şartlarda aday ülke ilan edilmiştir. Helsinki Zirvesi kararlarına göre, 
Türkiye, diğer aday ülkeler gibi bir Katılım Öncesi Stratejisi’nden yararlanacak; 
Topluluk Programları 
ve ajanslarıyla, katılım süreci çerçevesinde aday ülkeler ile Birlik arasında yapılan 
toplantılara katılma imkânına sahip olacaktır. Zirve Sonuç Bildirisi ayrıca, önceki 
AB Konseyi kararları çerçevesinde bir Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlanmasını 
öngörmüştür.7

 
17 Aralık 2004 tarihinde Brüksel’de yapılan Zirve’de, Avrupa Komisyonu’nun 
tavsiyesi çerçevesinde, Türkiye’nin siyasi kriterlere yeterince uyum sağladığı 
belirtilerek, müzakerelerin başlamasına resmen karar verilmiştir. Bu karar doğrul-
tusunda, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye için hazırlanan “Müzakere Çerçeve Belge-
si” Konsey’de (o dönemdeki adıyla Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi - GİDİK) 
oybirliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün, Türkiye için ilk kez gerçekleştirilen 
“Hükümetler arası Katılım Konferansı (HAK)” ile Türkiye-AB Katılım Müzakereleri 
resmen başlamıştır.8

 
Türkiye’nin, Avrupa Birliğine tam üyeliği için müzakere sürecinde tüm başlıklarda 
tarama süreci tamamlanmıştır. Açılan 14 başlığın 1'i kapanırken, 13 başlıkta 
müzakereler hala devam etmektedir. AB Komisyonun tavsiyesi ile 8 başlıkta ise 
müzakereler kısmen askıya alınmıştır. 9
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Müzakere kararının alınması
17 Aralık 2004 tarihli AB Devlet ve Hükümet Başkanlarının 
katıldığı Brüksel Zirvesinin sonuç bildirgesi çerçevesinde, 
Türkiye ile müzakerelerin başlatılması kararı alınmıştır.

Katılım müzakerelerinin 
başlaması

Türkiye için 3 Ekim 2005 tarihli Hükümetlerarası Konferans 
ile resmen müzakere süreci başlamıştır.

Hükümetlerarası Katılım
Konferansı (HAK)

Müzakere sürecinin önemli siyasi kararlarının açıklandığı, 
üye devletlerin ve aday ülkenin Dışişleri Bakanlarından 
oluşan bir platformdur. Fasılların açılıp kapanması HAK 
toplantılarında resmen ilan edilir. 

Tarama süreci

Türkiye için tarama toplantıları 20 Ekim 2005 tarihinde 
yapılan "Bilim ve Araştırma" faslı tanıtıcı tarama toplantısı ile 
başlamış ve 13 Ekim 2006 tarihinde yapılan "Yargı ve Temel 
Haklar" faslı ayrıntılı tarama toplantısı ile sona ermiştir.

Tarama sonu raporları

Her bir müzakere faslının taraması bittikten sonra, Komisyon 
üye ülkelere "tarama sonu raporu" adı altında bir rapor 
sunmaktadır. Buradaki değerlendirme ve öneriler, o fasılda 
müzakerelerinin açılmasına temel teşkil etmektedir. 

Fasılların müzakereye
açılması

Konsey'de tüm üye ülkelerin Komisyon'un önerisini oybirliği 
ile kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde fasıl müzakerelere 
açılamaz. Aynı süreç bir faslın kapanması için de geçerlidir.

Müzakere Pozisyon Belgesi
hazırlanması

Müzakere Pozisyon Belgesinde, söz konusu AB Müktesebat 
başlığında aday ülkenin uyumda katettiği mesafe, öngörülen 
uyum çalışmalarının takvimi ve gerekli görülürse tam uyum için 
üyelikten sonra geçiş dönemi veya geçici istisna talepleri yer alır.

AB’nin Ortak Tutum
Belgesi hazırlaması

Avrupa Komisyonu Müzakere Pozisyon Belgesi inceleyerek aynı 
başlıklarda AB'nin taslak Tutum Belgesini hazırlar. 

Müzakere başlıklarının 
geçici ve nihai olarak 
kapatılması

Fasıllar önce geçici olarak kapatılır. Daha sonra müzakere 
sürecinin sonunda tüm fasıllar yeniden değerlendirilerek 
nihai olarak kapatılır. 

Diğer ve “Kurumlar”
başlıklarının müzakeresi

33 faslın tamamının önce geçici ardından nihai olarak 
kapatılması sonucunda, aday ülke ve AB tarafı "34 Diğer" ve "35 
Kurumlar" olarak adlandırılan başlıkları müzakere eder.

Katılım Antlaşmasının
imzalanması

35 faslın tamamında mutabakata ulaşılması halinde, aday ülke 
için "Katılım Antlaşması" hazırlanılır. Avrupa Parlamentosu'nda 
basit çoğunluk ve Konsey'de oy birliği ile onaylandıktan sonra, 
Üye Devletler ve Aday Ülke tarafından imzalanır.
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Türkiye'nin Müzakere Çerçeve Belgesi ile belirlenen 
ve müzakerelere konu olan 35 fasılı 10

Müktesebat başlıkları Başlığın açılışı Başlığın kapanışı

1. Malların Serbest Dolaşımı -

-

2008

2008

2008

2008

2010

2009

2007

2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı

5. Kamu Alımları

6. Şirketler Hukuku

7. Fikri Mülkiyet Hukuku

8. Rekabet Politikası

9. Mali Hizmetler

10. Bilgi Toplumu ve Medya

11. Tarım ve Kırsal Kalkınma

13. Balıkçılık

14. Taşımacılık Politikası

18. İstatistik

19. Sosyal Politika ve İstihdam

20. İşletmeler ve Sanayi Politikası

15. Enerji

16. Vergilendirme

17. Ekonomik ve 
      Parasal Politika

4. Sermayenin Serbest
    Dolaşımı

12. Gıda Güvenliği, 
      Veterinerlik ve Bitki
      Sağlığı

3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet 
    Sunumu Serbestîsi
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21. Trans-Avrupa Şebekeleri

23. Yargı ve Temel Haklar

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

25. Bilim ve Araştırma

26. Eğitim ve Kültür

27. Çevre

28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

29. Gümrük Birliği

30. Dış İlişkiler

32. Mali Kontrol

33. Mali ve Bütçesel Hükümler

34. Kurumlar

35. Diğer Konular

İlerleme

31. Dış, Güvenlik ve 
        Savunma Politikaları

22. Bölgesel Politika ve Yapısal
      Araçların Koordinasyonu

2007

2007

2007

13 (35) 1 (35)

2006

2009

-

-

-

-

-

2006

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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7 - AB Çevre Politikası 

Çevre Politikalarının Oluşum Süreci

Avrupa Birliği, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde kurulmuş ve savaşın yıkımını 
ortadan kaldırmak için kurulduğu yıllarda daha çok ekonomik kalkınmaya 
endekslenmiştir. Avrupa Birliği kuruluş aşamasında ortak bir çevre politikası 
kurma konusunda bir irade göstermemiştir. Ancak 1970li yıllara gelindiğinde 
tüm Dünya’da yaşanan çevresel duyarlılık, Avrupa Birliği’ni de bu konuda 
politika geliştirmeye itmiştir. 

5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında Stokholm'de Birleşmiş Milletler İnsan 
Çevresi Konferansıyapılmış, toplantı sonucunda yayınlanan "Birleşmiş Milletler 
İnsan Çevresi Bildirisi"  ile temel olarak iki önemli karar alınmıştır: İlk olarak , 
tüm katılımcı ülkeler tarafından, küresel çevre sorunlarının boyutlarına ve 
tehlikelerine dikkat çekilerek tehdidin tüm insanlığa yönelik olduğu kabul 
edilmiş ve bu yolda sorumluluğun paylaşılmasında uzlaşılmıştır. İkinci olarak 
ise her insanın sağlıklı bir çevrede yaşama ve çevreyi korumaya ilişkin 
kararlara katılma hakkı olduğu vurgulanmıştır.11  Avrupa Birliği, bu dönemde 
çevre sorunları hakkında üye devletlerin ortak sorumlulukla uyum içinde ve 
aynı zamanda uygun bir ekonomi politikasıyla hareket edebilmelerini sağlama-
ya yönelik ne tür bir yol izlenebileceğini tartışmaya başlamış,  üyeler yine 1972 
yılı Haziran ayında12 Paris’te bir zirve yaparak ortak bir uzlaşı metnine 
varmışlardır. Buna göre, ekonomik büyüme ve yaşam kalitesinin artırılması 
bağlamında çevreye özel bir önem verilmesi gerektiği kabul edilmiştir.

Paris Zirvesi Avrupa Birliğinin çevre alanındaki en önemli çalışmalarından 
biridir. Avrupa Birliği, bu zirveden sonra da 1992 yılında gerçekleşen Rio Çevre 
ve Kalkınma Konferansı’na bunu takiben 2002 yılında Johannesburg’da 
gerçekleşen Rio +10 ve 2012 yılında Rio de Jenario’da gerçekleşen Rio +20 
zirvelerinde yüksek oranda katılım göstermiş ve ilke kararlarını belirlemede de 
öncü rol oynamıştır.

Avrupa Birliği: 
ve Çevre
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Aynı zamanda 2000li yıllardan bu yana Avrupa Birliği İklim Değişikliği programının 
gelişiminde de önemli katkılar sağlamıştır. Küresel ısınma ve iklim değişikliği 
konusunda mücadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek çerçeve olan  Kyoto 
protokolünü ABD’nin imzalamamasından doğan uluslararası boşluğu doldurmak için 
Avrupa Birliği bu alanda düzenlemeler yapmaya çalışmakta ve sorunu çözmek adına 
öncü rol oynamaktadır. 

Birlik çevre alanında önemli politikalar üretmiş ve bu politikaların üye devletlerde 
uygulanmasını sağlamıştır. Bu bağlamda AB Çevre Politikası’nın tarihsel süreçte 
oluşumu da çevrenin uluslararası hukuk alanına girmesiyle aynı yıllara rastlamak-
tadır.13

Avrupa Birliği’nin toplam mevzuatının yaklaşık yüz yetmiş bin sayfadan oluştuğu 
tahmin edilmektedir ve  bunun önemli bir bölümü de çevre mevzuatına ayrılmış 
durumdadır.14  

Avrupa Birliği’nin çevre politikası; kirliliği ortadan kaldırmayı, azaltmayı ve önlemeyi, 
doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin 
ederek “sürdürülebilir kalkınmayı” sağlamayı, çevresel zararın kaynağında önlenme-
sini ve çevre koruma hususunun diğer sektörel politikalarla (enerji, ulaştırma v.b.) 
entegrasyonunu güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Birliğin çevre sorunları ile ilgilenmesinin ve ortak bir çevre politikası oluşturmasının 
miladı olarak ilk çevre eylem programının yayımlandığı 1973 yılını göstermek yanlış 
olmayacaktır.15  Bağlayıcılıkları bulunmamasına karşın, çevre eylem programlarının 
iki önemli işlevi yerine getirdiği söylenebilir:

* Birlik çapında izlenecek politikaların ana ilkelerini ortaya koymak, gelecekteki yasal 
düzenlemeler için yol göstericilik yapmak;

*İkinci olaraksa, kamuoyunda gündeme gelen yeni sorunların tartışılmasına ve yeni 
politika önerilerinin ortaya konulmasına olanak  sağlamaktır. 

1973 yılından bu yana hazırlanan yedi çevre eylem programı vardır ve her bir 
program incelendiğinde, dönemin koşullarını yansıtacak şekilde kimi yeni sorunların 
ve tartışmaların öne çıkarıldığı görülmektedir.16

Avrupa Birliği’ni kuran ve 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Anlaşmasıyla çevre 
alanına politika statüsü verilmiştir. Avrupa Birliği’nin çevre politikasının temel ilkeleri, 
“kirleten öder”,”bütünleyicilik”, “yüksek seviyede koruma”, “kaynakta önleme”, 
“önleyicilik” ve “ihtiyat”tır. Avrupa Birliği’nin çevre politikasının gelişiminde, 1973 
yılından bu yana hazırlanan Çevre Eylem Programları oldukça etkili olmuştur.17 

AB Çevre Eylem Programları
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Program AB'de zaten mevcut olan kapsamlı bir denetim sistemini esas almakta ve 
tüm üye ülkelere çevre konusunda eşit bir koruma sunarken, yerel ve bölgesel 
gereksinimleri dikkate alarak esnek bir tavır sergilemektedir. Örneğin su politikası 
her bir nehir havzasının özel ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Aynı anda birkaç 
politika alanının kapsamına giren konular; hava kirliliği, atık önleme ve geri 
dönüşüm, deniz çevresi, toprak, zirai ilaçlar, kaynakların sürdürülebilir kullanımı 
ve kentsel çevre başlıklı yedi tematik stratejiyle ele alınmaktadır.18

1973 yılından beri yedi adet program oluşturulmuştur. Her eylem programıyla 
beraber yeni politika alanları da Avrupa Birliği'nin ilgi alanına girmiştir. Avrupa 
Birliği ulusüstü bir örgüttür. Yani, bir takım ulus yetkileri bu örgüte devredilmiştir 
ve AB’nin kurmuş olduğu üst yapılar (Komisyon, Konsey, Sayıştay, Adalet Divanı, 
Avrupa Parlamentosu, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi) 
üyeler adına karar alabilmektedir. Bu kararlar alınırken ulus devletlerin menfaat-
leri değil topyekûn olarak Dünyanın ve AB’nin genel menfaati göz önünde bulun-
durulur. Hatta zaman içinde AB’nin genel iktisadi menfaatleriyle çevresel 
menfaatlerini dengelemeye çalışan ve zaman zaman bazı direktiflerinde çevresel 
menfaatleri kalkınma menfaatlerinin önüne koyan ileri düzenlemeler yapılmıştır.  

1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile çevre, AB ile üye 
ülkeler arasında paylaşılan yetki alanlarından biri olarak kabul edilmiştir. Lizbon 
Antlaşması uyarınca, Birliğin çevre politikası, aşağıdaki hedeflerin takibine 
katkıda bulunur:

         Çevre kalitesinin muhafaza edilmesi, korunması ve iyileştirilmesi,

         İnsan sağlığının korunması,

         Doğal kaynakların basiretli ve rasyonel biçimde kullanılması,

         Bölgesel veya dünya çapındaki çevre sorunlarının ele alınmasına yönelik 
         uluslararası düzeydeki tedbirlerin teşvik edilmesi ve özellikle iklim 
         değişikliğiyle mücadele edilmesi.19 

Program, çevresel kaygılar ile Avrupa'nın büyüme, rekabet gücü ve istihdam 
amaçlarının birbiriyle bağlı olduğunun altını çizmektedir. Çevre politikasının 
ekonomik ve sosyal yönleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.20
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AB çevre müktesebatının düzenlediği

temel alanlar aşağıda belirtilmiştir: 

Yatay mevzuat, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Çevresel Değer-
lendirme (SÇD), çevresel bilgiye erişim gibi konularını içermektedir. 
Hava kalitesi başlığı altında 2008/50/AT sayılı Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ile 
ozon tabakasını incelten maddelerin azaltılması, uçucu organik bileşiklere (VOC) 
ilişkin emisyonlar ve yakıt kalitesi ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 
Atık yönetimi alanındaki temel düzenleme 2008/98/AT sayılı Atık Çerçeve Direkti-
fidir. Çerçeve Direktifte yer verilen atık yönetimi hiyerarşisine göre atık yönetimi 
stratejileri öncelikle atıkların ortaya çıkmasını önlemeye odaklanmalıdır.  
Su kalitesi konusundaki mevzuatın temelini, bu sektör için uyumlaştırılması 
öncelikli olan 2000/60/AT sayılı Su Çerçeve Direktifi ile bağlı direktifler oluşmak-
tadır. 
Doğa koruma konusundaki AB müktesebatında 2009/147/AT sayılı Kuş ve 
92/43/AET sayılı Habitat Direktifleri önemli ve önceliklidir. 
Endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve risk yönetimi başlığı altında yer alan 
2008/1/AT sayılı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC) Direktifinde entegre 
izin sistemi ile kirliliğin üretim sürecinde önlenmesi (hammadde seçimi ve temiz 
üretim), üretim sonucu kirliliğin kontrolü, mevcut en iyi teknikler (BAT) ve halkın 
katılımı hususları düzenlenmektedir. 
Kimyasallar alanındaki 1272/2008/AT sayılı Tüzük maddelerin ve karışımların 
sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin düzenlemeleri  
içermektedir. 
İklim değişikliği konusunda sera gazlarının emisyonunun izlenmesi, emisyon 
ticareti sistemi, emisyon ticareti sisteminin dışında kalan sektörlerden kaynakla-
nan sera gazı emisyonlarının azaltılması (406/2009/EC sayılı Çaba Paylaşım 
Kararı), karbon yakalama ve depolaması, F-gazlarının kontrolü ve ozon tabakasının 
korunması ile ilgili AB düzenlemeleri bulunmaktadır.  
Gürültü alanında, çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine ilişkin 
2002/49/AT sayılı Çevresel Gürültü Direktifi bulunmaktadır.  

Avrupa Birliği, genişleme esnasında bazı düzenlemelerini yeni üye ülkelere, özellikle 
Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra Avrupa Birliğine giren son üyelere benimset-
mekte zorlanmıştır. Devletler gerek mali gerek politik gerekçelerle bu düzenlemeleri 
reddetmişlerdir. Böyle bir durumda Avrupa Birliği'nin iki mekanizması devreye girmek-
tedir: Avrupa Adalet Divanı ve Fonlar. Eğer bir ülke AB’nin çevre düzenlemelerini kabul 
edemiyor veya uygulayamıyorsa AB bu devletlere önemli ölçekte maddi kaynak 
aktarmaktadır. Üye ülkeler, bütün bu desteklere rağmen düzenlemeleri yerine getirmi-
yorlarsa AB, Avrupa Adalet Divanı’na gidebilmekte ve söz konusu ülkeler sorgulanıp 
cezaya çarptırılabilmektedir. Avrupa Adalet Divanında bir üye devletin özellikle çevre 
konularından dolayı yargılanması çok prestij kaybettiren bir durum olduğundan hiç bir 
AB ülkesi, bir topluluk mahkemesi olan Adalet Divanında yargılanmak istememektedir. 
Bu  yüzden mümkün oldukça Avrupa  direktifleri doğrultusunda çalışmaya özen göster-
mektedirler.. 
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8) Türkiye için Çevre faslının kapanış kriterleri nelerdir?

Türkiye için Çevre Faslı 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de yapılan Hükümetler 
arası Konferansla müzakerelere açılmıştır. AB Ortak Tutum Belgesinde Çevre 
Faslına ilişkin olarak bir siyasi ve beş teknik olmak üzere altı tane kapanış kriteri 
belirlenmiştir:
1. Türkiye, Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü’nden kaynaklanan yüküm-
lülüklerini yerine getirir (siyasi kriter),
2. Türkiye, sınır-ötesi unsurları da dâhil olmak üzere AB’nin yatay ve çerçeve 
çevre mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser,
3. Türkiye su kalitesi ile ilgili müktesebatı uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı 
özellikle de Su Koruma Çerçeve Kanununu benimser; Nehir Havzaları Koruma 
Eylem Planları oluşturur ve bu sektörde uygulama mevzuatını benimsemek 
suretiyle yasal uyum alanında önemli gelişmeler kaydeder,
4. Türkiye endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı 
uyumlaştırmaya yönelik mevzuatı benimser,
5. Türkiye, bu fasıldaki diğer sektörler için doğa koruma ve atık yönetimi dâhil 
olmak üzere,  “Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve 
Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması 
Planı” uyarınca mevzuat uyumunu sürdürür ve katılım tarihinde AB gereklerinin 
yürürlüğe konması ve uygulanması konusunda hazır olduğunu gösterir,
6. Türkiye denetim hizmetleri de dâhil olmak üzere her düzeyde idari birimin 
kapasitesini geliştirmeye Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasit-
enin ve Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların 
Oluşturulması Planı çerçevesinde devam eder.  Çalışmaların koordinasyonunu 
iyileştirmeyi sürdürür ve bu faslın her sektöründeki müktesebatın yürürlüğe 
konulması ve uygulanmasını teminen katılımdan uygun bir zaman önce gerekli 
tüm idari yapıları oluşturduğunu gösterir.21

 

Fasıl Kapsamında Yürütülen Çalışmalar:

Müzakere Pozisyon Belgesi ve Strateji Belgesinde yer alan taahhütler ve takvim 
ile uyumlu olarak; yatay konular, hava kalitesi, su, atık yönetimi, doğa koruma, 
endüstriyel kirliliğin kontrolü ve risk yönetimi, kimyasallar gürültü ve iklim 
değişikliği alanlarında gerçekleştirilen mevzuat uyum çalışmaları devam etmek-
tedir.22

Genel olarak, “daha fazla uyum” yönünde ilerleme kaydedilmiştir. Çevre alanında-
ki hazırlıklar erken aşamadadır. Türkiye, yatay mevzuat, hava ve su kalitesi, 
endüstriyel kirlilik, kimyasallar ve idari kapasite konularında sınırlı ilerleme 
kaydetmesine karşılık, atık yönetimi konusunda iyi düzeyde ilerleme sağlamıştır. 
Türkiye, iklim değişikliği konusunda çok sınırlı ilerleme kaydetmiş ve doğa 
koruması konusunda ilerleme kaydetmemiştir. Türkiye, bu alanda, farklı düzey-
deki idari makamlar arasındaki çalışmaları koordine etmek için gerekli 
mekanizmalar oluşturmak suretiyle idari kapasite konusunda ilerleme kaydet-
miştir. Çevre alanındaki yatırımların artırılması gerekmektedir.22
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11) AB İlgili İletişim Noktaları

Türkiye, Çevre politikalarından ödün verip -hatta vazgeçip- kalkınma politikalarını 
ön planda tutmaktadır. Fakat Türkiye’nin yoğunlaştığı kalkınma planı, AB’nin 
anladığı şekilde “sürdürülebilir kalkınma” anlamına gelmemektedir. Türkiye 
açısından söz konusu olanın hızlı, vahşi ve çevresel zararları geni dönüştürüle-
mez şekilde imha eden yeni bir politik yaklaşım olduğunu ifade etmek yanlış 
olmayacaktır.
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