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A. Doğru Bilinen YanlışlarA. Doğru Bilinen YanlışlarA. Doğru Bilinen YanlışlarA. Doğru Bilinen Yanlışlar



Doğru Bildiğimiz Yanlışlara Birkaç Doğru Bildiğimiz Yanlışlara Birkaç 
Çarpıcı ÖrnekÇarpıcı Örnek

� AB üyeliği Türkiye’nin bölünmesine sebep olacak.
� AB üyeliği ile birlikte ulusal egemenlik haklarımız 

Brüksel’e devredilecek. 
AB bir ulus devlettir, Türkiye de üye olduğunda bu devletin � AB bir ulus devlettir, Türkiye de üye olduğunda bu devletin 
bir parçası olacaktır.

� AB üyeliği ile birlikte Türkiye’ye para akacak, milli gelir 
kısa sürede birkaç kat artacak.

� AB üyesi olur olmaz Avro kullanacağız. 
� Tam üye olunca günlük yaşantımızı AB belirleyecek.
� AB Kurumları hakkında doğru bilinen yanlışlar.
� Bizi istemiyorlar, ne yapsak bizi almayacaklar! 



AB üyeliği Türkiye’nin AB üyeliği Türkiye’nin 
bölünmesine sebep olacak.bölünmesine sebep olacak.

Hayır!

Türkiye’nin AB’ye tam üye olması 
bölünmesine değil aksine siyasi ve 
ekonomik istikrarı artırarak 
toplumsal uzlaşı kültürünün 
güçlenmesine neden olacaktır.



Vatandaşlarının temel hak ve 
hürriyetlerinin güvence altına alındığı, 
bireylerin kendilerini özgürce ifade 
edebildiği, dil, din, ırk, kültür farklılıkları 
nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığı, nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığı, 
demokratik ve şeffaf bir hukuk devleti 
anlayışının var olduğu bir ülkenin, ulusal 
bütünlüğünün bozulması ve bölünmesi 
endişesi yersiz bir endişedir.



Türkiye AB üyeliği hedefi ile daha 
demokratik, insan haklarına, hukukun 
üstünlüğüne ve sosyal adalet üstünlüğüne ve sosyal adalet 
prensiplerine dayanan, sürdürülebilir 
büyümeyi yakalamış, adli gelir 
dağılımına sahip bir refah devleti 
olacaktır.



AB üyeliği ile birlikte ulusal AB üyeliği ile birlikte ulusal 
egemenlik haklarımız Brüksel’e egemenlik haklarımız Brüksel’e 
devredilecek.devredilecek.

Hayır!

AB üyeliğiyle birlikte “ulusal egemenliğin 
devri” söz konusu olmayacak. Burada esas 
olan, üye devletlerin de dahil olduğu ortak 
bir karar alma mekanizmasına belli 
konularda “egemenlik aktarımı”nda
bulunulmasıdır.



� Üye ülkeler ulusal egemenlik yetkilerinin 
bir bölümünü, karar mekanizmasında 
kendilerinin yer aldığı AB karar 
organlarına aktarmak suretiyle, tüm AB 
adına egemenliği paylaşırlar.adına egemenliği paylaşırlar.

� AB’ye tam üyelik, uluslararası değil, 
uluslarüstü bir örgüte ve hukuk 
sistemine dahil olmak demektir.

� Sonuç olarak bir “egemenlik devri”nden 
bahsetmek saçma olacaktır, “egemenlik 
paylaşımı” daha doğru bir ifade olacaktır.



Bir başka doğru bilinen yanlış …Bir başka doğru bilinen yanlış …

AB bir ulus devlettir, Türkiye de üye 
olduğunda bu devletin bir parçası 
olacaktır.olacaktır.



AB AB BBir ir UUlus lus DDevlet evlet DDeğildir!eğildir!

� AB 27 ulus devletten oluşan devletler üstü bir 
küresel aktördür.

� AB’nin içinde 27 ayrı üye ülke bulunmaktadır.

AB AB BBir ir UUlus lus DDevlet evlet DDeğildir!eğildir!

� AB 27 ulus devletten oluşan devletler üstü bir 
küresel aktördür.

� AB’nin içinde 27 ayrı üye ülke bulunmaktadır.

� Avrupa Birliği’nin bir çok farklı kurumu 
bulunmaktadır.

� Farklı üye devletler ve farklı kurumlar içinde bir 
çok farklı görüş bulunmaktadır.

� AB’nin içinde 27 ayrı üye ülke bulunmaktadır.

� Avrupa Birliği’nin birçok farklı kurumu 
bulunmaktadır.

� Farklı üye devletler ve farklı kurumlar içinde bir 
çok farklı görüş bulunmaktadır.



� AB üye devletlerinden birinde meydana gelen bir olumsuz 
gelişmeden tüm AB sorumlu tutulamaz.

� Unutulmamalıdır ki AB henüz tam anlamıyla bir siyasi birlik 
olamamıştır.

� Dolayısıyla her Üye Devletin kendi sesi ve bakışı vardır.

� AB üye devletlerinden birinde meydana gelen bir olumsuz 
gelişmeden tüm AB sorumlu tutulamaz.

� Unutulmamalıdır ki AB henüz tam anlamıyla bir siyasi birlik 
olamamıştır.

Dolayısıyla her Üye Devletin kendi sesi ve bakışı vardır.
Dolayısıyla her Üye Devletin kendi sesi ve bakışı vardır.

� Üye Devletler arasında Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyenler 
bulunduğu gibi karşı çıkanlar da bulunmaktadır.

� Dolayısıyla her Üye Devletin kendi sesi ve bakışı vardır.

� Üye Devletler arasında Türkiye’nin AB üyeliğini destekleyenler 
bulunduğu gibi karşı çıkanlar da bulunmaktadır.



AB üyeliği ile birlikte Türkiye’ye AB üyeliği ile birlikte Türkiye’ye 
para akacak, milli gelir kısa para akacak, milli gelir kısa 
sürede birkaç kat artacak.sürede birkaç kat artacak.

Hayır!

AB üyeliği ile birlikte Türkiye AB mali 
yardımlarından faydalanacaktır. Ancak bu 
kaynakların kullanılmasıyla sağlanacak 
ekonomik ve sosyal gelişimin sonuçları orta ve 
uzun vadede görülecektir. Dolayısıyla üye olur 
olmaz milli gelirin kısa sürede artması 
beklenmemelidir. 



PolonyaPolonya
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RomanyaRomanya
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Tam üye olunca günlük Tam üye olunca günlük 
yaşantımızı AB belirleyecek. yaşantımızı AB belirleyecek. 
Kokoreç yasaklanacak!Kokoreç yasaklanacak!

Hayır!

AB toplum yaşamını ilgilendiren birçok alanda 
temel düzenlemeler getirmektedir. Ancak 
bireylerin yaşamını etkileyen düzenlemeler 
esas olarak sağlık, hijyen ve güvenlik 
standartları ile ilgilidir. Bu standartlara uyum 
sağlandığı sürece herhangi bir yasaklama ya da 
sınırlama söz konusu değildir.



AB üyesi olur olmaz Avro AB üyesi olur olmaz Avro 
kullanacağız. kullanacağız. 

AB’ye aday ülkelerin tam üyeliğe kabul 
edilmelerinin hemen ardından Avro 
kullanmaya başlamaları mümkün değildir. kullanmaya başlamaları mümkün değildir. 
Avro’ya geçiş süreci üye ülkelerin Ekonomik 
ve Parasal Birliğe katılımına ilişkin 
Maastricht kriterlerinin yerine getirilmesi 
ertesinde tamamlanmaktadır.



MaastrichtMaastricht Kriterleri  (1992)Kriterleri  (1992)

� Birlikte en düşük enflasyona sahip üç üye ülkenin 
yıllık enflasyon oranları ortalaması ile ilgili üye 
ülke enflasyon oranı arasındaki farkın 1,5 puanı 
geçmemesi;

� Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’ye oranının 
yüzde 60’ı geçmemesi;
Üye ülke bütçe açığının GSYİH’ye oranının yüzde � Üye ülke bütçe açığının GSYİH’ye oranının yüzde 
3’ü geçmemesi;

� Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz 
oranlarının, 12 aylık dönem itibariyle fiyat istikrarı 
alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz 
oranını 2 puandan fazla geçmemesi;

� Son iki yıl içinde üye ülke parasının diğer bir üye 
ülke parası karşısında devalüe edilmemiş olması.



Avro AlanıAvro Alanı

� “AB = Avro Alanı” önermesi yanlıştır.

� Avro, Ekonomik ve Parasal Birliğe dâhil olan ülkelerin 
kullandıkları ortak para birimidir. 

� EPB’nin üçüncü aşamasının başladığı 1 Ocak 1999 tarihinden 1 
Ocak 2002 tarihine kadar kaydi para birimi olarak kullanılan Ocak 2002 tarihine kadar kaydi para birimi olarak kullanılan 
Avro, banknotlar ve madeni paraların basılmasıyla birlikte 1 
Ocak 2002’den itibaren resmen tedavüle girmiştir. 

� 1 Ocak 2002–28 Şubat 2002 tarihleri arasındaki iki ay süresince 
Avro’nun yanı sıra ulusal para birimleri de tedavülde bulunmayı 
sürdürmüş, geçiş döneminin sonunda ulusal para birimleri 
tedavülden kalkmış ve Avro, bu ülkelerde tek yasal para birimi 
olmuştur.



Avro AlanıAvro Alanı

Şu anda üye sayısı 27 olan AB’nin 10 
üyesi Avro Alanı içinde yer 
almamaktadır. Bunlar:

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Macaristan, Letonya, 

Litvanya, Polonya, Romanya, 

İsveç, İngiltere



Avro AlanıAvro Alanı

17 AB üyesi 
Avro Alanı 
içindedir. Bu 
alana en son 
katılan ülke de 
1 Ocak 2011 
katılan ülke de 
1 Ocak 2011 
tarihinden 
itibaren Avro 
Alanı’na dahil 
olan Estonya
olmuştur.



Etap etap Avro AlanıEtap etap Avro Alanı

� 1 Ocak 1999: Almanya, Avusturya, Belçika,
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda,
İspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekizİspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz
� 1 Ocak 2001: Yunanistan
� 1 Ocak 2007: Slovenya
� 1 Ocak 2008: Kıbrıs, Malta
� 1 Ocak 2009: Slovakya
� 1 Ocak 2011: Estonya



AB Kurumları hakkında doğru AB Kurumları hakkında doğru 
bilinen yanlışlarbilinen yanlışlar

AB Kurumları:
�Avrupa Parlamentosu
�Avrupa Birliği Zirvesi
�Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi�Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi
�Avrupa Komisyonu
�Avrupa Birliği Adalet Divanı
�Sayıştay
�Avrupa Merkez Bankası (AMB)
�Diğer kurumlar ve organlar



AB Kurumlar ile ilgili doğru AB Kurumlar ile ilgili doğru 
bilinen yanlışlarbilinen yanlışlar

Yanlış: Avrupa Konseyi ve AB Konseyi 
aynı kurumdur. 

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa 
Konseyi 1949 yılında kurulan bir 
uluslararası örgüttür. AB Konseyi ise AB 
ülkelerinin hükümet temsilcilerinden 
müteşekkil bir AB organıdır.



Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi, üye ülke 
devlet ve hükümet başkanlarıyla Avrupa 
Komisyonu Başkanı’nı, AB Konseyi Zirvesi 
Başkanı’nı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi’ni bir araya getirir. Yüksek Temsilcisi’ni bir araya getirir. 
Toplantılara AB Başkanı başkanlık eder. 1974 
yılından beri toplanan ve “Zirve” olarak 
adlandırılan söz konusu toplantılarda liderler 
önemli konuları tartışırlar; AB’nin orta ve uzun 
vadeli politikalarını belirlerler. 



� Bakanlar Konseyi veya Konsey, Birlik 
içindeki ana karar alma merciidir. Her 
bir üye ülkenin bakanlarından oluşur. 
Konsey’de üye devlet çıkarları temsil Konsey’de üye devlet çıkarları temsil 
edilir.



Kurum adlarını Kurum adlarını Türkçe’yeTürkçe’ye
çevirirken yaşanan kavram çevirirken yaşanan kavram 
kargaşası:kargaşası:

İngilizce’de “European Council” (Fransızca’da “Conseil européen”) 
olarak ifade edilen kurum AB’ye üye devletlerin devlet ve hükümet 
başkanlarının bir araya geldiği zirvelerdir.

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi (ya da kısaca Konsey), “Council of 
European Union” veya “European Union Council”in (Fransızca’da
“Conseil de l’Union européenne”) Türkçe karşılığıdır. 

AB kurumları içerisinde yer almayan, 1949 yılında kurulmuş 
olan, merkezi Strazburg’da olan ve Türkiye de dâhil olmak üzere 47 
üyesi bulunan uluslararası örgüt ise Avrupa Konseyi’dir (Council
of Europe – Conseil de l’Europe).



Bizi istemiyorlar, ne yapsak bizi Bizi istemiyorlar, ne yapsak bizi 
almayacaklar! almayacaklar! 



Malların Serbest Dolaşımı 
Đşçilerin Serbest Dolaşımı 

Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi
Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Đhaleleri 
Şirketler Hukuku 

Fikri Mülkiyet Hukuku
Rekabet Politikası

Mali Hizmetler
Bilgi Toplumu ve Medya 

Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Gıda Güvenliği

Balıkçılık
Ulaştırma Politikası 

Enerji
Vergilendirme

Ekonomik ve Parasal Politika 

� AB üyelik süreci zor ve uzun bir süreçtir.

� İngiltere’nin AT üyeliğinin 1963 ve 1967 
yıllarında Fransa tarafından iki defa veto 
edildiği unutulmamalıdır.

Ekonomik ve Parasal Politika 
Đstatistik

Sosyal Politika ve Đstihdam
Đşletme ve Sanayi Politikası  

Trans-Avrupa Ağları  
Bölgesel Pol. ve Yapısal Araç. Koord.

Adli Konular ve Temel Haklar 
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

Bilim ve Araştırma
Eğitim Ve Kültür

Çevre
Tüketici ve Sağlığın Korunması

Gümrük Birliği
Dış Đlişkiler

Dışişleri, Güvenlik Ve Savunma Politikası
Mali Kontrol

Mali ve Bütçesel Hükümler
Kurumlar

Diğer Konular

� Fransa Devlet Başkanı Charles de 
Gaulle, 1963 yılında İngiltere’nin 
başvurusunu veto ederken, bu ülke ile 
“imtiyazlı ilişkilerin” sürdürüleceğini dile 
getirmiştir.



� Görüldüğü gibi olumsuz yaklaşımlardan nasibini 
alan sadece Türkiye değildir.

� Ancak, başka ülkeler bu olumsuz yaklaşımları bile 
reklam aracına çevirebilmektedir.

� Türkiye’nin farklı bir tarihi ve geleneği 
bulunmaktadır. Bu nedenle daha farklı bir devlet 

� Görüldüğü gibi olumsuz yaklaşımlardan nasibini 
alan sadece Türkiye değildir.

� Ancak, başka ülkeler bu olumsuz yaklaşımları bile 
reklam aracına çevirebilmektedir.

Türkiye’nin farklı bir tarihi ve geleneği 
bulunmaktadır. Bu nedenle daha farklı bir devlet 
politikasına sahiptir. Yine de uluslararası ilişkilerin 
her aşamasında olduğu gibi AB ile müzakerelerde de 
soğukkanlı bir tavır benimsenmesi gerekmektedir.

� Türkiye’nin farklı bir tarihi ve geleneği 
bulunmaktadır. Bu nedenle daha farklı bir devlet 
politikasına sahiptir. Yine de uluslararası ilişkilerin 
her aşamasında olduğu gibi AB ile müzakerelerde de 
soğukkanlı bir tavır benimsenmesi gerekmektedir.





BAŞARILI ÜLKE İMAJI ÇALIŞMALARI

POLONYA 

KALIPLARI KIRMAK AMAÇLI İMAJ YÖNETİMİ

AMAÇ: 

Fransa’da Polonya imajını değiştirmek, kalıpları 
yıkmak.

Bir muslukçu ile sembolize edilen Polonyalı işçilerin Bir muslukçu ile sembolize edilen Polonyalı işçilerin 
gelerek Fransızların işlerini ellerinden alacağı 
yönündeki endişeyi bertaraf etmek. 

YÖNTEM:

Reklam kampanyası:

Yakışıklı bir Polonyalı muslukçu tüm Fransızları kendi 
ülkesine davet etmesini konu alan kapsamlı bir reklam 
kampanyası düzenlemiştir.

Fransız televizyon ve gazeteleri, Polonyalı model (Piotr
Adamski) ile mülakatlar, gazete haberleri 
yayımlamıştır.



BAŞARILI ÜLKE İMAJI ÇALIŞMALARI

POLONYA

KALIPLARI KIRMAK AMAÇLI İMAJ YÖNETİMİ

SONUÇ:

Fransa’da Polonya ve Polonyalılara yönelik imajda 
ciddi bir düzelme söz konusu olmuştur.ciddi bir düzelme söz konusu olmuştur.

Eurobarometre Standart Anketi No:58 (2002)

Fransızların % 17’si Polonya’nın AB üyeliğini 
desteklemektedir. 

Eurobarometre Standart Anketi No:60 (2003)

Fransızların % 42’si Polonya’nın AB üyeliğini 
desteklemektedir.

Eurobarometre Standart Anketi No:62 (2004)

Fransızların % 50’si Polonya’nın AB üyeliğini 
desteklemektedir.



Estonya

2001: AB üyelik müzakereleri öncesi

AB desteği: % 35

AB karşıtlığı: % 51

2003: AB üyeliği referandumu

AB desteği: % 67

2008: Eurobarometre anketi

AB desteği: %78



“İngilizlerin yaşamları ofislerde 
tükenip gidiyor;

her gün özgür diyebileceğimiz 
birkaç saat kalıyor elimize; 

ne var ki, o birkaç saat de, işe gidip 
gelirken,

çoğu zaman burnumuz LEHÇEçoğu zaman burnumuz LEHÇE
konuşan birisinin ter kokan

koltukaltına dayalı olarak, yollarda 
harcanıyor.”

29 Temmuz 2006 tarihli The Guardian gazetesi



B. Türkiye-AB İlişkilerinde Tartışmaları 
Alanlar

1. Tarihsel İlişkiler ve Algı
2. Din Faktörü ve İlişkilerde Din Algısı
3. İlişkilerin Ekonomik Boyutu ve Ekonomik Endişeler
4. Demokrasi ve Bireysel Haklar



1. 1. Türkiye Türkiye -- AB AB İİlişkilerinde lişkilerinde 
Tarihsel İlişkiler ve AlgıTarihsel İlişkiler ve Algı

� 11. yy. - 18. yy arasında Avrupa 
devletleri için başlıca tehdit Türkler 
olarak algılandı.

� Osmanlı’nın Doğu Avrupa’ya � Osmanlı’nın Doğu Avrupa’ya 
yerleşmesi sürecinde yaşanan sayısız 
savaş Türklerin ötekileştirilmesine 
imkan tanıdı.

� 1699’daki Karlofça Anlaşması’na kadar 
Osmanlı Avrupa’da ciddi toprak 
kayıpları yaşamadı.

� Bu dönemde Avrupa’nın önemli 
şehirlerinden biri sayılan Viyana iki 
defa kuşatıldı.



İtalya

Forza Nuova Parti Posteri 
(2008) 

La Stampa (İtalya)

2007



� Öte yandan, AB’nin kuruluş amacı tarihi husumetlerin 
barışçı yollardan çözümlenmesi isteğini hayata 
geçirmektir.

� AB’nin temelini atan Avrupa Kömür Çelik 
Topluluğu, tarihi anlaşmazlıkları iki dünya savaşına yol Topluluğu, tarihi anlaşmazlıkları iki dünya savaşına yol 
açan Fransa ve Almanya’nın birbirleriyle bir daha 
savaşmalarını engellemek amacıyla kurulmuştur.

� Bu açıdan bakıldığında Türkiye ve bazı AB üyelerinin 
tarihi ilişkileri aslında üyeliği desteklemektedir.



Avrupa’da Türkiye Algısı

SORU

Avrupa Birliği’ne kısa süre içerisinde girmesini istediğiniz başka 
ülkeler var mı?

CEVAP

Araştırmayı yapan kurum: Avrupa Komisyonu

Araştırmanın yapıldığı tarih: 1976

Araştırmanın yapıldığı ülke sayısı: 9

CEVAP

İsviçre girsin % 50

İspanya girsin % 44

Avusturya girsin % 39

Yunanistan girsin %24

Türkiye girsin %10 

Özellikle Almanya, İtalya ve Belçika, Türkiye’nin AB üyeliğinden pek
bahsetmemişlerdi. O günkü araştırmanın sonuçları
incelendiğinde, “Türkiye’nin coğrafi ve kültürel uzaklığı” bu
sonuca bir neden olarak gösteriliyordu.



Avrupa’da Türkiye Algısı 

SORU

Tüm ilgili kriterleri yerine getirmesi halinde Türkiye’nin AB’ye 

Araştırmayı yapan kurum: Eurobarometer, Avrupa Komisyonu

Araştırmanın yapıldığı tarih: 2008

Araştırmanın yapıldığı ülke sayısı: 27

Tüm ilgili kriterleri yerine getirmesi halinde Türkiye’nin AB’ye 
üyeliğine ............... bakıyorum.

CEVAP

Olumlu bakıyorum % 31

Olumsuz bakıyorum % 58

Aradan geçen 32 yılda Türkiye’nin Avrupa kamuoyu tarafından
yeterince tanınmadığı görülmektedir. Türkiye’nin AB üyeliğine
şüpheli yaklaşanların sayısı oldukça fazladır.



Avrupa’da Türkiye Algısı 

Şüphesiz her ülke, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda kendi 
ekonomik ve politik beklentileri doğrultusunda bir tutum 
sergilemektedir. Ancak Avrupa’da Türk ve Türkiye algısı, özellikle 
Türkiye’nin AB üyelik perspektifi kazanması sonrasında önemli 
değişikliklere uğramıştır.  

SORU

Tüm ilgili kriterleri yerine getirmesi halinde Türkiye’nin AB’ye 
üyeliğine ............... bakıyorum.

2004 2005 2006 2007 2008

Olumlu 
bakıyorum

48 42 39 36 31

Olumsuz 
bakıyorum

40 40 48 50 58



+ 1 Sendromu Nedir?

2004 yılında AB 

15 + 10 + 1 + 2

2007 yılında AB 

25+ 2+1

2008 yılında AB 

Orta ve Doğu 
Avrupa Ülkeleri

Türkiye Romanya

Bulgaristan 

2008 yılında AB 

27+1+1+1
Romanya

Bulgaristan 

Türkiye

Türkiye Hırvatistan Makedonya 2009 yılında AB * 

28+1+1 + 5

Türkiye Makedonya
Arnavutluk

Bosna -
Hersek

Karadağ

Sırbistan

Kosova



Türkiye’de Avrupa ve AB Üyeliği Algısı

Hürriyet, 7 Mayıs 1995



2004 2005 2006 2007 2008

Türkiye’de Avrupa ve AB Üyeliği Algısı

Şüphesiz her aday ülkede olduğu gibi, Türkiye de AB üyeliği 
konusunda kendi ekonomik ve politik beklentileri doğrultusunda 
bir tutum sergilemektedir. Ancak Türkiye’de Avrupa ve Türkiye’nin 
AB üyeliği algısı, özellikle Türkiye’nin AB üyelik perspektifi 
kazanması sonrasında önemli değişikliklere uğramıştır.  

SORU

Türkiye’nin AB’ye üyeliğine ............... bakıyorum.

2004 2005 2006 2007 2008

Olumlu 
bakıyorum

71 59 44 52 49

Olumsuz 
bakıyorum

13 17 25 22 21

Kararsızım 9 20 23 17 17

Bilmiyorum 7 3 8 9 13



Türkiye’de Avrupa ve AB Üyeliği Algısı

SORU

Her şeyi göz önünde bulundurduğunuzda Türkiye’nin AB 
üyeliği, ülkeye fayda sağlar mı, yoksa sağlamaz mı? (2008)

CEVAP

Evet, sağlar % 58

Hayır, sağlamaz % 42

SORUSORU

Türkiye’nin AB üyeliği hangi sebepler ile ülkeye fayda getirmez? 
(2008)

CEVAP

AB’ye genel olarak karşıyım %30

Ulusal çözüm yolları daha iyidir %16

Egemenliğimizi kaybedebiliriz %17

Ekonomik büyümeyi engeller %15

Demokrasiyi olumsuz yönde engeller %12



Türkiye’nin AB’ye girmesi iyidirTürkiye’nin AB’ye girmesi iyidir

Kaynak: German Marshall Fund of the United 
States, Transatlantik Eğilimler – Temel Bulgular 2010



Türkiye’nin AB’ye KatılımıTürkiye’nin AB’ye Katılımı

Kaynak: German Marshall Fund

of the United 

States, Transatlantik Eğilimler 

– Temel Bulgular 2010



2. Din Faktörü ve 2. Din Faktörü ve İlişkilerde İlişkilerde Din Din 
AlgısıAlgısı
� Avrupa Birliğini oluşturan ülkelerin Hıristiyan 

olması,Türkiye nüfusunun ise neredeyse tamamıyla 
Müslüman olmasının ilişkileri etkilediği iddiası sıklıkla 
gündeme gelmektedir.

� Avrupa Birliği sınırları içinde halen 15 milyona yakın 
Müslüman yaşamaktadır.Müslüman yaşamaktadır.

� Avrupa Birliği Müslüman dünyası ile ilişkilerini 
kuvvetlendirmek istemektedir.

� Din, AB vatandaşlarının çoğu için bir öncelik değildir.



3. 3. İlişkilerin İlişkilerin Ekonomik Ekonomik BoyutuBoyutu ve ve 
Ekonomik EndişelerEkonomik Endişeler

� Türkiye’nin nüfusu neredeyse 5’inci Genişlemede AB üyesi olan 
tüm ülkelerin toplamına eşittir.

� Eurostat kaynaklarına göre satın alma gücü paritesi esas 
alındığında 27 üyeli Avrupa Birliği’nde kişi başına düşen gelir 

3. 3. İlişkilerin Ekonomik Boyutuİlişkilerin Ekonomik Boyutu ve ve 
Ekonomik EndişelerEkonomik Endişeler

� Türkiye’nin nüfusu neredeyse 5’inci Genişlemede AB üyesi olan 
tüm ülkelerin toplamına eşittir.

alındığında 27 üyeli Avrupa Birliği’nde kişi başına düşen gelir 
100 birim olduğunda Türkiye’de kişi başına düşen gelir 41,3 
olarak tahmin edilmektedir.

� Son kamuoyu yoklamasında (Eurobarometre 67) işsizlik (%34) 
AB vatandaşlarına göre en önemli sorun olarak belirtilmektedir.

� Son kamuoyu yoklamasında işsizlik  AB vatandaşlarına göre en 
önemli sorun olarak belirtilmektedir.



� Görüldüğü gibi Avrupa Birliği 
vatandaşlarının önceliklerini son derece 
pragmatik endişeler oluşturmaktadır.

� Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan 
kesimin büyük bir bölümü bu pragmatik 
endişeler nedeniyle olumsuz görüş 
belirtmektedir.

� Dolayısı ile mevcut durumu değiştirmek 
Türkiye’nin elindedir.

� Her genişleme dönemi sonrası AB içinde 
yeni genişlemelere desteğin azaldığı 
bilinen bir gerçektir.



4. 4. Demokrasi Demokrasi ve Bireysel Haklarve Bireysel Haklar

� Avrupa Birliği'nin temelleri İkinci Dünya Savaşı’nın 
yarattığı yıkımın üzerine atılmıştır.

4. 4. Demokrasi ve Bireysel HaklarDemokrasi ve Bireysel Haklar

� Avrupa Birliği'nin temelleri İkinci Dünya Savaşı’nın 
yarattığı yıkımın üzerine atılmıştır.

� Dolayısı ile demokrasi, bireysel haklar, eşitlik ve ifade 
özgürlüğü gibi ilkeler AB için vazgeçilmezdir.

yarattığı yıkımın üzerine atılmıştır.

� Dolayısı ile demokrasi, bireysel haklar, eşitlik ve ifade 
özgürlüğü gibi ilkeler AB için vazgeçilmezdir.



� Görüldüğü gibi bazen ırkçı boyutlara varan karşıt 
görüşlerden nasibini alan tek ülke Türkiye değildir.

� 27 AB üyesinin herhangi birinden veya Avrupa 

� Görüldüğü gibi bazen ırkçı boyutlara varan karşıt 
görüşlerden nasibini alan tek ülke Türkiye değildir.

� 27 AB üyesinin herhangi birinden veya Avrupa 
Parlamentosu’nun 785 üyesinden herhangi birinden 
gelen olumsuz bir görüş tüm AB’ye atfedilmektedir.

� 27 AB üyesinin herhangi birinden veya Avrupa 
Parlamentosu üyelerinin herhangi birinden gelen 
olumsuz bir görüş tüm AB’ye atfedilmemelidir.



Dinlediğiniz için teşekkürler…Dinlediğiniz için teşekkürler…

Çağdaş ÖzenmişÇağdaş Özenmiş
cozenmiscozenmis@@ikvikv..org.trorg.tr


