
    

Kitab›n geneline dair düzeltmeler:

Avrupa Birli¤i kitab›n›n Kas›m 2012 Tarihinden bu yana geçen süre zarf›nda üye say›s› 1 Temmuz 2013 Tarihinde
H›rvatistan’›n tam üyeli¤i ile 27’den 28’e yükselmifltir.

Avrupa Birli¤i kitab›n›n Kas›m 2012 Tarihinden bu yana geçen süre zarf›nda 1 Ocak 2014 Tarihinde Letonya ve
1Ocak 2015 Tarihinde Litvanya’n›n Euro alan›na dahil olmas›yla Euro bölgesi üye say›s› 17’den 19’a yükselmifltir.

Avrupa Birli¤i kitab›n›n Kas›m 2012 Tarihinden bu yana geçen süre zarf›nda May›s 2014’de 5 y›lda bir yap›lan Avru-
pa parlamentosu seçimleri gerçeklefltirilmifltir.

1. Ünite 3, Sayfa 46, Dikkat’in alt›ndaki paragrafta afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Lizbon Anlaflmas›’n›n yürürlü¤e girdi¤i Aral›k 2009 tarihinden önce ki düzenlemeye istinaden, 2009 y›l›n›n Haziran
ay›nda gerçeklefltirilen en son Parlamento seçimlerine göre flu anda Avrupa Parlamentosu 736 üyeden
oluflmaktad›r. 

2009 senesinde yürürlü¤e giren Lizbon Anlaflmas›’n›n öngörmüfl oldu¤u de¤iflikli¤e istinaden Avrupa Parla-
mentosu, Parlamento baflkan› hariç en çok 750 üyeden oluflacak ve üye ülkeler Parlamento’da 6’dan az,
96’dan fazla parlamenter bulunduramayacakt›r. Dolay›s› ile 2014 y›l›n›n May›s ay›nda gerçeklefltirilen en
son Parlamento seçimlerine göre flu anda Avrupa Parlamentosu Parlamento baflkan› hariç 750 üyeden
oluflmaktad›r.

2. Ünite 3, Sayfa 46, Dikkat’in alt›ndaki paragrafta afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

...Almanya’n›n yaklafl›k olarak her 828.000 vatandafl› için bir Parlamento üyesi bulunmaktad›r. 
...Almanya’n›n yaklafl›k olarak her 850.000 vatandafl› için bir Parlamento üyesi bulunmaktad›r.

3. Ünite 3, Sayfa 47, Dikkat’te afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Avrupa Parlamentosu seçimleri her befl y›lda bir yap›lmakta olup son seçimler Haziran 2009 tarihinde gerçeklefltir-
ilmifltir. Bundan dolay›, Avrupa Parlamentosu’nun üye say›s› ve üye devletlerin Parlamento içersinde sahip olaca¤›
sandalye da¤›l›mlar› ile ilgili olarak Aral›k 2009 tarihinde yürürlü¤e girmifl olan Lizbon Anlaflmas›’n›n öngörmüfl
oldu¤u yeni düzenlemeler ilk defa, 2014 y›l›nda gerçeklefltirilecek olan Parlamento seçimlerine uygulanacakt›r. 

Avrupa Parlamentosu seçimleri her befl y›lda bir yap›lmakta olup son seçimler May›s 2014 tarihinde ger-
çeklefltirilmifltir. Bundan dolay›, Avrupa Parlamentosu’nun üye say›s› ve üye devletlerin Parlamento içer-
isinde sahip olaca¤› sandalye da¤›l›mlar› ile ilgili olarak Aral›k 2009 tarihinde yürürlü¤e girmifl olan Lizbon
Anlaflmas›’n›n öngörmüfl oldu¤u yeni düzenlemeler ilk defa, 2014 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan Parlamen-
to seçimlerine uygulanm›flt›r. 

4. Ünite 3, Sayfa 51, ‹lk paragraftaki bilgiler afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

...ve böylece Zirve’nin üye say›s› 29’a yükselmifltir.

...ve böylece Zirve’nin üye say›s› günümüz itibari ile  30’a yükselmifltir.

5. Ünite 3, Sayfa 53, ‹lk paragrafta afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Konsey içerisinde ki a¤›rl›kl› oylama sistemi olan nitelikli oy ço¤unlu¤u sisteminde her üye devlete, nüfuslar›n›n bü-
yüklü¤üne ba¤l› olarak belli say›da oy hakk› tan›nm›flt›r. Dolay›s›yla söz konusu oylama sistemi daha çok, nüfus aç›-
s›ndan kalabal›k olan üye devletlerin lehine bir durum ortaya ç›karmaktad›r; zira söz konusu devletlerin Konsey içe-
resinde yer alan bakanlar›n›n oylar› nüfus aç›s›ndan daha küçük olan üye devlet bakanlar›n›n oylar›na oranla daha
a¤›rl›kl› bir hale gelmektedir. Hâlihaz›rda Birli¤in en kalabal›k ülkeleri olan Almanya, Fransa, Birleflik Krall›k ve ‹tal-
ya ayr› ayr› 29 oy hakk›na, ‹spanya ve Polonya ise 27'fler oy hakk›na sahiptirler. Böylece bu alt› üye devlet beraber-
ce, 27 üye devlete da¤›t›lan toplam 345 oyun 170'ine sahip bulunmaktad›r.

Konsey içerisindeki a¤›rl›kl› oylama sistemi olan nitelikli oy ço¤unlu¤u sisteminde, afla¤›da da ayr›ca izah edildi¤i
üzere, 1 Kas›m 2014 tarihine kadar her üye devlete nüfuslar›n›n büyüklü¤üne ba¤l› olarak belli say›da oy hakk› ta-
n›nm›flt›. Dolay›s›yla söz konusu oylama sistemi daha çok, nüfus aç›s›ndan kalabal›k olan üye devletlerin lehine bir
durum ortaya ç›karmaktayd›; zira söz konusu devletlerin Konsey içerisinde yer alan bakanlar›n›n oylar› nüfus aç›-
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s›ndan daha küçük olan üye devlet bakanlar›n›n oylar›na oranla daha a¤›rl›kl› bir hâle gelmekteydi. Misal
olarak, Kas›m 2014 tarihinden önceki sistemde Birlik’in en kalabal›k ülkeleri olan Almanya, Fransa, Birleflik Kral-
l›k ve ‹talya ayr› ayr› 29 oy hakk›na, ‹spanya ve Polonya ise 27’fler oy hakk›na sahiptiler. Böylece bu alt› üye
devlet beraberce, 28 üye devlete da¤›t›lan toplam 352 oyun 170’ine sahip bulunmaktayd›lar.

6. Ünite 3, Sayfa 56, Avrupa Komisyonu - Oluflumu bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

...Fakat söz konusu say›, Lizbon Anlaflmas› ile getirilen de¤ifliklik sonras› ABA’n›n 17. maddesinin beflinci f›kras›na
istinaden 1 Kas›m 2014 tarihi itibariyle üye devlet say›s›n›n üçte ikisine indirilecektir. Dolay›s›yla 1 Kas›m 2014 tar-
ihine kadar baflka bir devletin üyeli¤e kabul edilmeyece¤ini varsayarsak Komisyon (27/3)x2 formülüne uygun olarak
18 komiserden meydana gelecektir. 

Ayn› hüküm bu say›n›n Zirve taraf›ndan oybirli¤i ile al›nacak bir karar neticesinde de¤ifltirilebilece¤ini de belirtmek-
tedir. Söz konusu tarihten sonra ABA’n›n 17. ve AB‹DA’n›n 244. maddelerine istinaden Komisyon üyelerinin, üye
devlet vatandafllar› aras›ndan, üye devletlerin co¤rafi ölçekleri ve nüfuslar› göz önünde bulundurulmak suretiyle,
Zirve taraf›ndan oybirli¤iyle al›nan bir karar ile tesis edilecek eflit rotasyon sistemi temelinde seçilece¤i de hükme
ba¤lanm›flt›r. Maddede geçen ‘üye devlet vatandafllar› aras›ndan’ deyimi ile Komiserlerin uyruklu¤una yap›lan vurgu-
nun esas itibari ile çok gerekli olmad›¤› söylenebilir...

Bununla birlikte, her ne kadar söz konusu say›n›n Lizbon Anlaflmas› ile getirilen de¤ifliklik sonras›
ABA’n›n 17. maddesinin beflinci f›kras›na istinaden, 1 Kas›m 2014 tarihi itibar›yla üye devlet say›s›n›n üç-
te ikisine indirilece¤i ve Komiserler’in Zirve taraf›ndan oybirli¤iyle al›nan bir karar ile üye devletler ara-
s›nda tesis edilecek eflit rotasyon sistemi temelinde seçilece¤i karara ba¤lanm›flsa da özellikle ‹rlanda’n›n
bu de¤iflikli¤e karfl› ç›kmas› neticesinde ayn› maddenin kendisine vermifl oldu¤u yetkiye istinaden Zirve,
May›s 2013 tarihinde alm›fl oldu¤u bir karar ile Komisyon üye say›s›n›n, önceki sistemde oldu¤u gibi, her
üye devletten bir vatandafl›n komiser olaca¤› flekilde belirlenece¤ini hükme ba¤lam›flt›r. Dolay›s›yla H›r-
vatistan’›n 1 Temmuz 2013  tarihinde AB’nin 28. üye devleti olmas› ile birlikte bugün itibari ile Komis-
yon’un üye say›s› da 28’e ç›km›flt›r. Her ne kadar Komisyon üyelerinin üye devlet uyruklar› aras›ndan se-
çilece¤i belirtilmiflse de, Komiserler’in uyruklu¤una yap›lan bu vurgunun esas itibari ile çok gerekli olma-
d›¤› söylenebilir; 

7. Ünite 3, Sayfa 56-57 , Avrupa Komisyonu - Oluflumu konusuna yeni yana ç›kma bilgileri eklenmifltir.

ABA’n›n 17. maddesinin 5. paragraf›na istinaden Zirve’nin oybirli¤i ile alaca¤› bir karar ile Komisyon’un üye say›s›n›
de¤ifltirme yetkisi bulunmaktad›r.

Lizbon Anlaflmas›’n›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte her üye devletten bir Komiser kural›ndan vaz geçilerek, 1Kas›m
2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Komiserler’in say›s›n›n, üye devlet say›s›n›n üçte ikisine indirilece¤i ka-
rara ba¤lanm›flt›r. Fakat üye devletlerden gelen itirazlar sonucu Birlik kurumlar›ndan Zirve’nin ABA’n›n 17.madde-
sinin kendisine vermifl oldu¤u yetkiyi kullanmak suretiyle May›s 2013 tarihinde ald›¤› karar ile her üye devlet uyruk-
lu¤undan bir komiser kural›na geri dönülmüfltür.

8. Ünite 3, Sayfa 58, ‹lk yana ç›kmada afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Tercüme Genel Müdürlü¤ü, Birli¤in yaz›l› dokümanlar›n›n resmi 23 dile ve gerekti¤inde di¤er dillere tercümesini
yapmaktan sorumludur.

Tercüme Genel Müdürlü¤ü, Birli¤in yaz›l› dokümanlar›n›n resmi 24 dile ve gerekti¤inde di¤er dillere ter-
cümesini yapmaktan sorumludur.

9. Ünite 3, Sayfa 60, Mahkemelerin oluflumu bafll›¤› alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Dolay›s›yla günümüzde Adalet Divan›’nda Birlik üyesi devletlerden gelen 27 yarg›ç görev almaktad›r. 

Dolay›s›yla günümüzde Adalet Divan›’nda Birlik üyesi devletlerden gelen 28 yarg›ç görev almaktad›r. 

10. Ünite 3, Sayfa 61, Dikkat’in alt›ndaki paragrafta afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Genel Mahkeme’nin hâkim say›s› Statü’nün 48. maddesiyle de üye devlet say›s› olan 27’e sabitlenmifltir.
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Genel Mahkeme’nin hâkim say›s› Statü’nün 48. maddesiyle de üye devlet say›s› olan 28’e sabitlenmifltir.

11. Ünite 3, Sayfa 66, Özet-Amaç 2 alt›nda afla¤›daki flekilde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

...Komisyon, 31 Ekim 2014 tarihine kadar her üye devletten bir kifli olmak üzere 27 üyeden, 1 Kas›m 2014 tarihin-
den sonra ise üye devlet vatandafllar› aras›ndan seçilen ve üye devlet say›s›n›n ücte ikisine eflit say›da üyeden
oluflacakt›r. 

...Komisyon, her ne kadar ABA’nda üye say›s› ile ilgili olarak farkl› bir düzenleme yer alsa da, May›s 2013
tarihinde Zirve taraf›ndan al›nan karar ile  her üye devletten bir kifli olmak üzere toplam 28 üyeden
oluflmaktad›r.

12. Ünite 3, Sayfa 67, Kendimizi S›nayal›m Soru 6 de¤ifltirilmifltir.

6. Lizbon Anlasmasi ile yapilan de¤iflikli¤e istinaden 1 Kas›m 2014 tarihinden sonra Komsiyon'un üye say›s›n› belir-
lemede kullan›lan oran afla¤›dakilerden hangisi olacakt›r?

a. Üye devlet say›s›n›n üçte biri

b. Üye devlet say›s›n›n beflte üçü

c. Üye devlet say›s›n›n üçte ikisi

d. Üye devlet say›s›n›n beflte dördü

e. Üye devlet say›s›n›n dörtte üçü

6.Zirve taraf›ndan May›s 2013 tarihinde al›nan karara istinaden günümüz itibari ile Komisyon’un üye say›s›
afla¤›dakilerden hangisidir?

a 22

b. 24

c. 26

d. 28

e. 30

13. Ünite 3, Sayfa 67, Kendimizi S›nayal›m Soru 9 de¤ifltirilmifltir.

9. Avrupa Birligi Adalet Divan› Statüsü'nde, Genel Mahkeme'nin yarg›ç say›s› kaç olarak belirlenmektedir?

a. 15

b. 23

c. 25

d. 27

e. 32

9. Avrupa Birli¤i Adalet Divan› Statüsü’nde 2013 y›l› itibari ile, Genel Mahkeme’nin yarg›ç say›s› kaç ola-
rak belirlenmektedir?

a. 15

b. 23

c. 25

d. 28

e. 32
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14. Ünite 4, Sayfa 71, yana ç›kma de¤ifltirilmifltir.

AB’nin kimlik kart›:

Biçim: Çok uluslu bölgesel bütünleflme

Baflkent: Brüksel

Üyeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan,  Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹spanya, ‹sveç, ‹talya, K›br›s, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya,
Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Aday ülkeler: H›rvatistan, Makedonya, ‹zlanda, Karada¤, Türkiye

Nüfus: 502.489 (2010)

Yüzölçümü: 4.324.782 km2

Resmi Bayram: 9 May›s

Avrupa Marfl›: Ludwing van Beethoven, 9. Senfoni, 4.Bölüm (Nefleye Ça¤r›)

Avrupa bayra¤›: Mavi zemin üzerine on iki sar› y›ld›z

AB’nin kimlik kart›:

Biçim: Çok uluslu bölgesel bütünleflme

Baflkent: Brüksel

Üyeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya,
Fransa, H›rvatistan, Hollanda, ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹spanya, ‹sveç, ‹talya, K›br›s, Letonya, Litvanya, Lüksem-
burg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

Aday ülkeler: Makedonya, ‹zlanda, Karada¤, S›rbistan, Türkiye.

Nüfus: 570.382.504 (2012)

Yüzölçümü: 4.412.443 km2

ResmîBayram: 9 May›s

Avrupa Marfl›: Ludwing van Beethoven, 9. Senfoni. 4.Bölüm (Nefleye Ça¤r›).

Avrupa bayra¤›: Mavi zemin üzerine on iki sar› y›ld›z.

15. Ünite 4, Sayfa 73, Orta ça¤ dönemi bafll›¤› konusuna yeni yana ç›kma eklenmifltir.

“8.-10. Yüzy›llar aras›nda 34,11. Yüzy›lda ise 117 Haçl› Seferi olmufltu” 

Bkz. Toktam›fl Atefl, Siyasal Tarih, Der Yay›nlar›, 3. Bask›, ‹st., 1994, s.22.

16. Ünite 4, Sayfa 87, Bütünleflme Modeli bafll›¤› alt›nda ‹lk paragraf afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

27 üyeli AB’nin bugün 17 üyesi Euro bölgesinde, 26 üyesi (‹ngiltere hariç) Schengen bölgesindedir.  

2288 üüyyeellii AABB’’nniinn bbuuggüünn 1199 üüyyeessii EEuurroo bbööllggeessiinnddee,, 2222 üüyyeessii SScchheennggeenn bbööllggeessiinnddeeddiirr.. 

17. Ünite 4, Sayfa 87’e Yeni yana ç›kma eklenmifltir.

Euro Bölgesi: 1 Ocak 2015 itibariyle Euro bölgesinde (†) Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, ‹rlanda, ‹spanya, ‹talya, K›br›s, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yu-
nanistan olmak üzere 19 üye devlet bulunmaktad›r. Birleflik Krall›k ve Danimarka ile ‹sveç, Euro bölgesine kendi is-
tekleri do¤rultusunda kat›lmam›fllard›r. Di¤er üyeler ise, Henüz kat›lma kriterlerini gerçeklefltiremediklerinden böl-
geye dahil olamam›fllard›r. 

AB üyesi olmad›¤› halde euro kullan›lan yerler ise, Monako, San Marino, Andorra ve Vatikan’d›r.
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Schengen bölgesi ülkeleri: Schengen bölgesinin 26 üyesi bulunmaktad›r. AB üyelerinden ‹rlanda ve Birleflik Krall›k
kendi istekleriyle bölge d›fl›nda kalm›fllar, Bulgaristan, H›rvatistan, Romanya ve K›br›s ise henüz bölgeye kat›lmam›fl-
lard›r. Bölgede, AB üyesi olmayan ‹sviçre, Norveç, ‹zlanda ve Liechtenstein de bulunmaktad›r. Böylelikle 26 üyeli
Schengen bölgesinin 22 üyesi AB üyesi iken 4 tanesi AB üyesi de¤ildir.

18. Ünite 5, Sayfa 96, S›ra Sizde 1’in alt›ndaki üçüncü paragrafta afla¤›daki de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

2011 y›l› sonu itibariyle AB’ne son geniflleme sürecinde üye olan oniki ülkeden sadece befli Maastricht Kriterleri’ni
sa¤layabilmifltir. 

2015 y›l› bafl› itibariyle AB’ye son geniflleme sürecinde üye olan 12 ülkeden 7’si Maastricht Kriterleri’ni sa¤-
layabilmifltir.

19. Ünite 5, Sayfa 101, AB’ye Tam Üye Aday› Ülkeler bafll›¤›n›n içeri¤i de¤ifltirilmifltir.

AB’nin beflinci geniflleme sürecinin üçüncü dalgas›na 2004 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i tam üyelik baflvurusu ile H›rvatis-
tan, 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i tam üyelik baflvurusu ile Makedonya, 2008 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i tam üyelik bafl-
vurusu ile Karada¤ ve 2009 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i tam üyelik baflvurusu ile ‹zlanda kat›lm›flt›r. H›rvatistan ile tam
üyelik müzakerelerine, Türkiye ile birlikte 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanm›fl; Türkiye’nin müzakere süreci devam
ederken H›rvatistan ile müzakereler 30 Haziran 2011 tarihinde sona ermifl ve tam üyelik antlaflmas› 9 Aral›k 2011
tarihinde imzalanm›flt›r. Tam üyelikle ilgili onay prosedürünün tamamlanmas›n›n ard›ndan H›rvatistan’›n 1 Temmuz
2013 tarihinde AB’ne tam üye olmas› beklenmektedir. Makedonya ve Karada¤ ile tam üyelik müzakereleri henüz
bafllamam›flt›r. ‹zlanda ile müzakereler 27 Temmuz 2010 tarihinde bafllam›fl; Karada¤ ile ise Haziran 2012’de baflla-
mas› planlanmaktad›r. Bu durumda, 2011 y›l› sonu itibariyle AB’ne tam üye aday› olan ülkeler Türkiye, H›rvatistan,
Makedonya, Karada¤ ve ‹zlanda’d›r. 

AB’nin beflinci geniflleme sürecinin üçüncü dalgas›na 2004 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i tam üyelik baflvurusu ile
H›rvatistan, 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i tam üyelik baflvurusu ile Makedonya, 2008 y›l›nda gerçeklefltirdi-
¤i tam üyelik baflvurusu ile Karada¤ ve 2009 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i tam üyelik baflvurusu ile ‹zlanda ve
Arnavutluk kat›lm›flt›r. ‹zlanda kendi hükümetinin karar›yla May›s 2013 itibariyle tam üyelik müzakereleri-
ni ask›ya alm›flt›r. Arnavutluk ise 27 Haziran 2014 tarihi itibariyle AB’ye tam üye aday› statüsü elde
etmifltir. Bu ülkelerin d›fl›nda S›rbistan Mart 2012’de tam üye adayl›¤› statüsü elde etmifltir. H›rvatistan ile
tam üyelik müzakerelerine, Türkiye ile birlikte 3 Ekim 2005 tarihinde bafllanm›fl; Türkiye’nin müzakere sü-
reci devam ederken H›rvatistan ile müzakereler 30 Haziran 2011 tarihinde sona ermifl ve tam üyelik ant-
laflmas› 9 Aral›k 2011 tarihinde imzalanm›flt›r. Tam üyelikle ilgili onay prosedürünün tamamlanmas›n›n ar-
d›ndan H›rvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde AB’ye tam üye olmufltur. Makedonya ile müzakereler henüz
bafllamam›flt›r. ‹zlanda ile müzakereler 27 Temmuz 2010 tarihinde bafllam›fl; Ancak daha önce de belirtil-
di¤i gibi May›s 2013 itibariyle ‹zlanda’n›n talebi do¤rultusunda ask›ya al›nm›flt›r. Karada¤ ile ise 29 Hazi-
ran 2012’de bafllam›flt›r. Bu durumda, 2015 y›l› bafl› itibariyle AB’ye tam üye aday› olan ülkeler Türkiye,
Arnavutluk, Makedonya, S›rbistan ve Karada¤’d›r.

20. Ünite 5, Sayfa 101, AB’ye Potansiyel Aday› Ülkeler bafll›¤›n›n içeri¤i de¤ifltirilmifltir.

AB’ne potansiyel aday ülkeler 2011 y›l› sonu itibariyle, Arnavutluk, S›rbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’d›r. Arnavut-
luk ve S›rbistan 2009 y›l›nda AB’ne tam üyelik baflvurusunda bulunmufltur. 

AB’ne potansiyel aday ülkeler 2015 y›l› bafl› itibariyle, Bosna-Hersek ve Kosova’d›r. Bundan çok k›sa bir sü-
re öncesine kadar potansiyel aday ülke statüsüne sahip olan Arnavutluk ve S›rbistan 2015 y›l› itibariyle
aday ülke statüsü elde etmifl durumdad›r. 

21. Ünite 5, Sayfa 101, Kendimizi S›nayal›m 6. Soru afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.

6. Afla¤›daki ülkelerden hangisi AB’ne tam üye aday› ülkelerden bir de¤ildir?

a. Bosna-Hersek

b. H›rvatistan

c. Türkiye

d. ‹zlanda

e. Makedonya



6

6. Afla¤›daki ülkelerden hangisi AB’ye tam üye aday› ülkelerden biri de¤ildir?

a. Bosna-Hersek

b. Arnavutluk

c. Türkiye

d. S›rbistan

e. Makedonya

22. Ünite 6, Sayfa 130, Ortak Tar›m Politikas› 4. paragrafa ilave yap›lm›flt›r. 

Uzun ve zorlu tart›flmalar›n ard›ndan Konsey-Komisyon ve Parlamento reform üzerinde mutabakata varm›fllar ve
26 Haziran 2013 tarihinde afla¤›daki dört konuda gerekli metinleri kabul etmifllerdir: 1- Do¤rudan ödemeler, 2- K›r-
sal kalk›nma, 3- Piyasan›n ortak organizasyonu, 4- Finansman, yönetim ve takip. Reform projesi 1 Ocak 2014’te uy-
gulanmaya bafllayacakt›r.

23. Ünite 6, Sayfa 132, Araflt›rma Politikas› 2. paragrafa ilave yap›lm›flt›r. 

Hâlihaz›rda 2014-2020 aras› dönem için öngörülen ve 80 milyar Avro bütçeye sahip Horizon 2020 isimli Çerçeve
Program› uygulanmaktad›r. 

24. Ünite 6, Sayfa 136, Bölgesel Politika 1. paragrafta de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Ekonomik ve sosyal uyum politikas› olarak da bilinen bölgesel politika, AB’ye üye 27 ülkede yer alan toplam 271
bölgenin kalk›nmas›nda denge ve uyumu sa¤lamaya yöneliktir. 

Ekonomik ve sosyal uyum politikas› olarak da bilinen bölgesel politika, AB’ye üye 28 ülkede yer alan top-
lam 274 bölgenin kalk›nmas›nda denge ve uyumu sa¤lamaya yöneliktir.

25. Ünite 6, Sayfa 136-137, Bölgesel Politika Bafll›¤›na afla¤›daki ilaveler yap›lm›flt›r.

Avrupa Birli¤i bölgesel politika kapsam›nda 2000 sonras› çok y›ll›k programlar çerçevesinde belirli miktarlarda büt-
çeler öngererek belirli hedefler belirleyerek daha etkin bir politika yürütmektedir. Örnek vermek gerekirse 2000-
2006 aras› dönem için 257 milyar Avro’luk bir bütçe, 3 temel hedef ve 4 Topluluk inisiyatifi sözkonusudur. 2007-
2013 aras› dönem için 347 milyar Avro’luk bir bütçe, önceki dönemden farkl› 3 temel hedef ve yukar›da isimleri ge-
çen JASPERS vs. türü destek programlar› sözkonusudur. 2014-2020 aras› için ise 351,8 milyar Avro’luk bir bütçe
ve 3 temel hedef sözkonusudur. Bu miktarlardan da anlafl›laca¤› gibi bölgesel politika, AB bütçesinde tar›m politika-
s›ndan sonraki en büyük harcama kalemidir.

Somut olarak bu politika, yukar›da aç›kland›¤› gibi belirli dönemler için ayr›lan bütçenin/mali desteklerin üye devlet-
lerdeki ihtiyaç sahibi bölgelere proje bazl› olarak da¤›t›lmas› fleklinde olur. Her üye devvette Komisyonun muhata-
b› olarak konuyla ilgili yetkili bir makam/birim oluflturulur. Bu birim bölge bazl› projeleri (örne¤in o bölgedeki bir
üniversitede kurulacak spesifik bir laboratuvar›n kurulmas›n›) Komisyondan gelen fonlarla çeflitli oranlarda destek-
ler. Ancak bölgesel bazl› projelerin o dönemde belirlenen temel hedeflerle uyumlu olmas› gerekir.

26. Ünite 6, Sayfa 138, Kültür Politikas› Bafll›¤›na 3. Paragraftan itibaren afla¤›daki ilaveler yap›lm›flt›r.

AB kültür alan›nda bölgesel politika gibi baz› alanlarda oldu¤u gibi 2000 y›l›ndan bu yana çok y›ll› programlar yapa-
rak, bu dönemler için belirli miktarlarda bütçeler öngörerek ve birtak›m temel hedefler belirleyerek faaliyette bu-
lunmaktad›r. Örne¤in 2000-2006 aras› dönem için 236.5 milyon Avro’luk bir bütçeye ve 2 temel hedefe sahip Cul-
ture 2000 adl› program sözkonusudur. Buna ilaveten radyo-televizyon endüstrisine destek amac›yla ayn› dönemde
yürütülen ve toplam 513 milyon Avro’luk bir bütçeye sahip MEDIA program› da mevcuttur.

2007-2013 aras› dönem için 400 milyon Avro’luk bir bütçeye ve 3 temel hedefe sahip Culture program› sözkonu-
sudur. Bu program kapsam›nda ulus afl›r› iflbirli¤ine katk›s› olan projelere, kültürel ve artistik ürünlerin ve eserlerin
serbest dolafl›m›na, kültürler aras› diyalog sektöründe çal›flan kiflilerin hareketlili¤ine öncelik verilmektedir. Bu prog-
rama belirli flartlar dâhilinde AB d›fl›ndan ülkelerin de kat›l›m› mümkündür. Kültür politikas› kapsam›ndaki bir di¤er
pro¤ram, 2007-2013 aras› dönem için öngörülmüfl olan MEDIA 2007 program›d›r. Program toplam 755 milyon
Avro’luk bir bütçeye sahiptir.
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2014-2020 aras› için ise daha önceki dönemlerde yürütülen MEDIA, MEDIA Mundus ve Culture gibi AB kültür pro-
gramlar›n› bünyesinde toplayan ve bafll›ca 2 temel hedefe sahip 1.46 milyar Avro’luk Europe Creative (Yarat›c›
Avrupa) program› sözkonusudur. Bu program Türkiye dâhil toplam 38 ülkeye aç›kt›r.

27. Ünite 6, Sayfa 139, Çevre Politikas› Bafll›¤›na 4. Paragraftan itibaren afla¤›daki ilaveler yap›lm›flt›r.

Bu çerçevede 1 Aral›k 2009’da göreve bafllayan AB Komisyonunda Çevre’den sorumlu bir Genel Müdürlük ve Ko-
miserin yan› s›ra bir de iklim de¤iflikli¤inden sorumlu bir Genel Müdürlük ve Komiser yer alm›flt›r. Ayn› yaklafl›m 1
Aral›k 2014’te göreve gelen Jean-Claude Juncker baflkanl›¤›ndaki Komisyon’da devam etmektedir.

28. Ünite 6, Sayfa 139-140, Çevre Politikas› Bafll›¤›n›n son paragraf›na afla¤›daki ilaveler yap›lm›flt›r.

Çevreyle ilgili olarak AB çeflitli mali destek programlar› yürütmektedir. Bunlar aras›nda Do¤an›n, çevrenin ve biyo-
lojik çeflitlili¤in korunmas›yla ilgili olarak 1992’den bu yana uygulanmakta olan LIFE program›ndan bahsetmek gere-
kir. LIFE program›n›n uygulama dönemleri flu flekildedir: LIFE I; 1992-1995; LIFE II; 1996-1999; LIFE III; 2000-2006;
LIFE+; 2007-2013.

2007-2013 aras› dönemi kapsayan LIFE+ program›n›n toplumsal bütçesi toplam 2 milyar Avro’dur. LIFE program›
2014-2020 aras› dönemde de uygulanmaya devam etmektedir. Bu dönem için program›n toplam bütçesi 3,4 milyar
Avro’dur.

29. Ünite 6, Sayfa 140, Kamu Sa¤l›¤›n›n Korunmas›  Bafll›¤›na 3. paragraf›na afla¤›daki de¤ifliklikler yap›lm›fl-
t›r.

Bu kapsamda ilk s›n›rötesi hizmet verecek olan hastane ‹spanya’n›n Puigcerda kentinde 2012’de hizmete girecektir. 

Bu kapsamda ilk s›n›r ötesi hizmet verecek olan hastane ‹spanya’n›n Puigcerda kentinde 19 Eylül 2014’de
hizmete girmifltir.

30. Ünite 6, Sayfa 140, Kamu Sa¤l›¤›n›n Korunmas› Bafll›¤›na 3. paragraftan sonra afla¤›daki ilaveler yap›lm›flt›r.

Avrupa Birli¤i 2000’li y›llar›n bafl›ndan bu yana kamu sa¤l›¤› alan›nda çok y›ll› programlarla mail destek sa¤lamaktad›r.
Bu çerçevede “Kamu Sa¤l›¤›” (Santé Publique) ilk program 2003-2008 aras› uygulanm›fl olup toplam 353,7 milyon Av-
ro’luk bütçeye sahiptir. Kamu Sa¤l›¤› II Program› ise 2007-2013 aras› dönemde uygulanm›fl olup toplam 321,5 milyon
Avro’luk bir bütçeye sahiptir. Bu programda özellikle kan, doku ve hücre konusunda hastalar›n güvenli¤i; alkol, siga-
ra ve uyuflturucuyla mücadele ve son olarak da sa¤l›k konusunda bilgi paylafl›m› gibi konular hedef al›nm›flt›r. 

2014-2020 aras› dönem için ise program›n ismi biraz de¤ifltirilerek “Büyüme ‹çin Sa¤l›k” (Santé pour la Croissan-
ce) ad›nda ve toplam 449,3 milyon Avro’luk bütçeye sahip bir program Konsey ve Parlamento taraf›ndan 11 Mart
2014’de kabul edilmifltir. Yeni program çerçevesinde ABD’de bir türlü çözülemeyen nüfus ve ekonomik durumla
ilgili kayg›lar ön plana ç›km›flt›r.

31. Ünite 6, Sayfa 146, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›- S›ra Sizde 1- 3. Paragrafta afla¤›daki de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Juncker bu görevi 2005-2013 y›llar› aras›nda sürdürmüfltür. 22 Ocak 2013’den bu yana bu görevi Hollanda uyruk-
lu Jeroen Dijsselbloem yürütmektedir.

32. Ünite 7, Sayfa 161, ‹kinci Paragraf›n son cümlesinde afla¤›daki de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

Romanya’da Nikolay Çavuflesku 22 Aral›k 1990’da iktidardan düflürülmüfltür. 

Romanya’da Nikolay Çavuflesku 22 Aral›k 1989’da iktidardan düflürülmüfltür. 

33. Ünite 7, Sayfa 170, Geniflleme Konusundaki Perspektiflere yeni yana ç›kma ilave edilmifltir.

Arnavutluk, Makedonya, S›rbistan ve Karada¤ AB’ye üyelik sürecinde ilerlemektedir. Bu ülkeleri Bosna-Hersek ve
Kosova izlemektedir. Türkiye’nin müzakere süreci 2006’da AB Bakanlar Konseyi’nin ald›¤› karar sonucu k›smen
dondurulmufltur. 2013’te aç›lan bir fas›l hariç tutulacak olursa 2010’dan bu yana fiilen müzakere süreci durmufltur.
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Bu arada 2008’deki ekonomik krizle sars›lan ‹zlanda da rotay› AB’ye çevirmifltir. 16 Temmuz 2009’da AB’ye
baflvuran ‹zlanda ile müzakereler 27 Temmuz 2010’da bafllam›flt›r. 

H›rvatistan’›n hemen ard›ndan AB’ye girme planlar› yapan ‹zlanda’da 27 Nisan 2013 seçimlerinde beklenmedik bir
sonuç al›nm›fl ve AB’ye muhalif olan bir hükümet iflbafl›na gelmifltir. D›fliflleri Bakan› Gunnar Bragi Sveinsson 12 Ey-
lül 2013’te yapt›¤› aç›klamada 2013 yasama y›l› boyunca AB ile üyelik müzakerelerini ask›ya ald›klar›n› belirtmifl; 22
fiubat 2014 tarihinde de ‹zlanda Hükümeti ‹zlanda’n›n AB adayl›¤›n› geri çekmeye yönelik bir kanun tasla¤›n› ‹zlan-
da Parlamantosu’na sunmufltur.

34. Ünite 7, Sayfa 175, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›- S›ra Sizde 2 afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

2010-2012 aras› dönemde yap›lan toplant›da Avro’ya dâhil ülkelerdeki bu krize nas›l bir çözüm getirilebilece¤i masa-
ya yat›r›lm›flt›r. Bunun üzerine 2011’in 2. yar›s›nda ileriye yönelik olarak üye devletlerin mali disiplini sa¤lamalar›n›n
denetlenmesi konusu gündeme gelmifltir. Bu çerçevedeki geliflmeleri flu flekilde özetlemek mümkündür: 1- 28 Kas›m
2010’da Avrupa Mali ‹stikrar Fonu kald›r›larak yerine Avrupa ‹stikrar mekanizmas› oluflturuldu. 2- Devlet ve Hükü-
met Baflkanlar› 11 Mart 2011 tarihli zirvede ekonomi politikalar›n›n güçlendirilmifl koordinasyonu konusunda muta-
bakata varm›fllard›r. Avro Pakt› olarak bilinen bu modelde oldukça somut öneriler yer alm›flt›r. 3- Üye devletlerin
Maliye Bakanlar› Stabilite Pakt›’n›n reformu konusunda 15 Mart 2011 tarihinde mutabakat sa¤lam›fllard›r. Böylece bu
pakt çerçevesinde Komisyon daha aktif hale getirilmifltir. 4- 27 Ekim 2011 tarihinde Avrozonun istikrarl› hale getiril-
mesi, Yunan borçlar›n›n azalt›lmas› ve bankalar›n rekapitalizasyonu konusunda mutabakat sa¤lanm›flt›r. 5- 30 Ocak
2012 tarihi zirvede Devlet ve Hükümet Baflkanlar› “Ekonomik ve Parasal Birlikte ‹stikrar, Koordinasyon ve Yöneti-
flim Antlaflmas›” üzerinde mutabakat sa¤lam›fllard›r. 2 Mart 2012’de imzalanan bu antlaflma, 1 Ocak 2013’te yürürlü-
¤e girmifltir. 6- 28-29 Haziran 2012 Tarihli zirvede Devlet ve Hükümet Baflkanlar›, bankalar›n denetlenmesi/super-
vizyonu konusunda üye devletler aras›nda ortak bir mekanizma oluflturulmas›na karar vermifllerdir. 

35. Ünite 8, Sayfa 190-191, Avrupa Parlamentosu Bafll›¤› afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir. 

Örne¤in, flu anki (Mart 2012) Komisyon Baflkan› Barroso, Avrupa Parlamentosundaki merkez sa¤ ço¤unlu¤u ile ay-
n› siyasi tercihten gelmektedir. 

Örne¤in, flu anki (Aral›k 2014) Komisyon Baflkan› Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu’ndaki mer-
kez sa¤ ço¤unlu¤u ile ayn› siyasi tercihten gelmektedir.

36. Ünite 8, Sayfa 191, Avrupa Birli¤i Zirvesi Bafll›¤› alt›nda afla¤›daki  ilave yap›lm›flt›r. 

AB Zirvesinin flu anki baflkan› (Aral›k 2014), Polonya’n›n eski baflbakan› Donald Tusk’t›r.

37. Ünite 8, Sayfa 195, Ulusal Parlamentolar Bafll›¤› 2. madde alt›nda afla¤›daki  de¤ifliklik yap›lm›flt›r. 

fiu an için (Mart 2012), toplam yirmi yedi üye devlet ve elli dört de¤erinde oy vard›r. 

fiu an için (Aral›k 2014), toplam 28 üye devlet ve 56 de¤erinde oy vard›r. 

38. Ünite 8, Sayfa 199, fiekil 8.15’e yeni foto¤raf ve yeni foto¤raf alt› bilgisi eklenmifltir. 

Soldaki foto¤raf, bir önceki Yüksek Temsilci (‹ngiliz) Catherine Ashton’a aittir. Ortadaki birinci karikatüre göre Ba-
yan Ashton, “AB D›fl Politikas›” bavulunu tafl›makta zorlanmaktad›r. Ortadaki ikinci karikatüre göre Bayan Ashton,
bir yemek haz›rlamaktad›r –d›fl politika oluflturmaktad›r– ve o esnada pek çok aflç› –üye devlet temsilcisi–, kendisi-
ne kar›flmaktad›r. Sa¤da ise (1 Kas›m 2014’ten itibaren) flimdiki Yüksek Temsilci (‹talyan) Federica Mogherini, yer
almaktad›r.


