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Türk Kamu Yönetiminde 
AB Örgütlenmesi: Yapı ve İşleyiş 
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Türkçe literatürde AB’ye (Avrupa Birliği) yönelik örgütlenme ye-
teri kadar ses bulmuş bir konu değildir. İdari reform çalışmaları adı 
altında TODAİE (Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1991: 
149-154) tarafından hazırlanan KAYA (Kamu Yönetimi Araştırma Pro-
jesi) Raporu, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde DPT (Devlet 
Planlama Teşkilatı, 1995: 19-22) tarafından hazırlanan Türkiye ve Av-
rupa Entegrasyonu Alt Komisyonu Raporu ve 8. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı çerçevesinde DPT (2000: 202-210) tarafından hazırlanan AB 
İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu bu konuya değinen örnekler-
dendir. Bunun dışında Kamil Ufuk Bilgin’in (1993) Türk Kamu Yöne-
timinin Avrupa Topluluğu’na Uyumu adlı kitabı ile özellikle 1994 yı-
lında Ömer Bozkurt’un (1994) Amme İdaresi Dergisi’nde yayımladığı 
“Türk Kamu Yönetiminin Avrupa Topluluğu’na Yönelik Örgütlenişi” 
adlı makalesi nadir örneklerdendir. Konuya ilgi sadece resmi kurumlar 
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tarafından olmamış ayrıca bir sivil toplum örgütü olan TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, 2000) da Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik 
Sürecinde Türkiye’de Yönetimin Yeniden Yapılanması adlı eserin hazır-
lanıp basılmasını sağlamıştır. Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinde 
kamu yönetimi boyutuna atıfta bulunan eserler 2000’li (Akdoğan 2008; 
Balcı, 2007; Ömürgönülşen ve Öktem, 2007; Şener, 2008) yıllarda 
artsa da, doğrudan doğruya AB’ye yönelik örgütlenmenin etkililiği 
üzerine geniş çaplı bir değerlendirme yoktur. Öyle ki, DPT (2007) 
Dokuzuncu Kalkınma Planı Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komis-
yonu Raporunda AB ile ilgili olarak kamu yönetimi modeli öngörül-
memiş, Avrupa İdari Alanı’nın inşasından, idari kapasite kavramının 
Madrid Zirvesi ile girdiğinden, bunun eşleştirme yoluyla geliştirilme 
çabasından bahsedilmiştir. Oysa, 2005 yılında müzakerelere başlanma-
sına karşın hala ucu açık olarak görülen AB’ye tam üyelik sürecinin 
örgüsel boyutunun günümüzde yeniden değerlendirilme ihtiyacı gün-
demdedir. AB ile ilişkilerde örgütsel liderlik sorununun günümüzde 
hala çözülememiş olması bunun bir göstergesidir. 2000 yılında Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısına bağlı olan ABGS, 2003 yılında 
Dışişleri Bakanlığına, 2005’te yeniden Başbakanlığa ve 2007’de tekrar 
Dışişleri Bakanlığına bağlanmış, daha sonra 2009 yılında tekrar Baş-
bakanlığa bağlanmıştır. Belirtilmelidir ki, AB literatüründe AB’ye 
uyumda dışişleri bakanının veya devlet bakanı bağlamında başbakanlı-
ğın görevlendirilmesi, aday ülkeler tarafından kabul edilebilen iki ayrı 
modeldir. Örneğin Macaristan Dışişleri Bakanı ve Bakanlığı öncülü-
ğünde AB’ye uyumu gerçekleştirmişken, Polonya Başbakanlık örgütü-
nün önderliğinde bunu sağlamıştır. (Lippert, Umbach ve Wessels, 
2001) 

Bu çalışmada yeni kurumsalcılık tartışmaları Türkiye’nin AB’ye 
yönelik örgütlenmesi bağlamına oturtulacaktır. Tarihsel kurumsalcılı-
ğın, örgütlenmenin geçmişte izlediği yolu takip ettiği önermesinden 
hareketle Türkiye’nin örgüt yapısının izlediği tarihsel yol önemli görü-
len saptamalarla ortaya konarak bugünkü yapı ve işleyiş açıklanacaktır. 
Rasyonel seçiş kurumsalcılığı ise çekirdek yürütme veya kök yürütme 
(Akbulut, 2003) tartışmalarında ve bunun yanında politika sürecinin 
daraltılması bağlamının açıklanmasında kavramsal araç olarak rol oy-
nayacaktır. 

Özetle, bu makalede, yeni kurumsalcılığın temel kavramları açık-
landıktan sonra, Türk kamu yönetiminde AB’ye yönelik örgütlenme 
ekonomi, siyasi irade, güvenilirlik, kurumlararası çatışma ve işlerlik 
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çerçevesinde değerlendirilerek tarihsel bağlama oturtulacaktır. Daha 
sonra, yapı ve işleyiş ortaya konacak, bu verilerden hareketle AB’ye 
yönelik çekirdek yönetimin unsurları belirtilecektir. Çekirdek yapı 
ortaya konduktan sonra, bakanlık örgütlenmesine referansla çevresel 
yapı, fasıl koordinatörlükleri ile bu örgütlenmelerin karşılaştığı sorun-
lar açıklanacaktır. 

 
Yeni Kurumsalcılık 

North’a (1993) göre kurum, insan etkileşimi üzerinde insanların 
empoze ettikleri sınırlamalardır. Bunlar biçimsel kurallar kadar (örn. 
yasalar) biçimsel olmayan sınırlamalar (örn. normlar) da olabilir. 
North’un tanımındaki önem aslında kurumların kurallar bütünü olarak 
tanımlanmasından kaynaklanır. Öncelikle kurallar insan davranışları 
için “düzen ve öngörülebilirlik” içerir. İkinci olarak kurumlar sınırla-
malar kadar fırsatlar da içerir çünkü kurumlar en uygun eylem için 
politik aktörleri harekete geçirir. Son olarak böyle bir kurum tanımı 
hem biçimsel hem de biçimsel olmayan unsurlara önem verir. Biçimsel 
olmayan unsurlar, kurumların aynı zamanda “kimlik ve rollerin” taşı-
yıcısı olduğunu gösterir. (March ve Olsen, 1995) Bu çalışmada bu 
nedenle yalnızca biçimsel unsurlar değil biçimsel olmayan unsurlar da 
araştırma kapsamına alınmıştır.  

Hall ve Taylor’a (1996) göre yeni kurumsalcılık üçe ayrılır: Tarih-
sel, rasyonel seçiş ve sosyolojik kurumsalcılık. Tarihsel ve sosyolojik 
kurumsalcılığı diğerinden ayıran en önemli özellik kurumların norma-
tif kimlik kazanımında üstlendiği role özel önem vermesidir. Oysa 
rasyonel seçişin en önemli kaygısı stratejiktir ve sorun-çözme üzerine 
kuruludur. Diğerleri açısından temel sorun ise anlam üretimidir. Ras-
yonel seçiş, belirsizliklerin kurumlar tarafından ortadan kaldırılarak 
belirsizliğin giderileceğini savunması yönünde aktör-merkezli bir iş-
levselcilik (Pierson, 2000) içerir. Buna göre kurumların varoluş nedeni 
araçsal rasyonelliğe sahip bireylerin öngörülebilir kazanımlara sahip 
olması kaygısıdır. Avrupa Birliği’ne uyumda rasyonel seçiş yaklaşımı-
nın önemi müzakere sürecindeki kurumsallaşmanın belirsizlikleri 
azaltmasıdır. Öyle ki, müzakere süreci teknik bir sorun olarak görülür 
ve aktörler arası etkileşimi öne çıkarır. Aktörlerin aynı fikirde olması 
ve veto odaklarının mümkün olduğu kadar az olması tercih edilir. Mü-
zakere sürecine en somut etkisi de karar verme sürecinde mümkün 
olduğu kadar az kişi ve kurumun sürece katılımıdır. (Dimitrova ve 
Steunenberg, 2004:188) Bu anlamda merkezileşme ve tek elden süre-
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cin yönetimi temel çözüm yolu olarak görülür. Daha sonra bahsedile-
cek olan çekirdek yürütme anlayışın temelinde bu görüş vardır. Buna 
göre, AB işleri merkezi koordinasyonu gerekli kıldığında merkezde – 
çekirdekte bazı kurumlar ön plana çıkacaktır. Bu durum, AB işlerini 
hızlandırması açısından da önemlidir. Sonuca odaklı olan bu yaklaşım, 
AB sürecinin niteliğinden ziyade niceliğini ön plana çıkarır.  

Oysa sosyolojik kurumsalcılıkta önemli olan kültürel pratiklerdir 
ve karar vermede eylemin verimliliğinden ziyade “meşruluğu” ön pla-
na çıkar. Zira, karar vermede maddi çıkarlardan ziyade “kimlik inşası” 
temel unsurdur. (Hall ve Taylor, 1996: 946-947) Reich’e (2000) göre 
sosyolojik kurumsalcılıkta kurumlar aktörlerin yalnızca tercihlerini 
belirlemez aynı zamanda bir düzeye kadar onları da yaratır. Verili bir 
kurumsal düzende aktörler genellikler hangi eylemin kendi çıkarını 
maksimize edeceğini bilemezler. Onun yerine “ben kimim” sorusuna 
yanıt arar. Bu yaklaşımın Türkiye açısından önemi kimlik sorununun 
AB süreci ile ilişkilendirilmesidir. Bu noktada Türkiye’nin AB’ye 
üyeliği yalnızca maddi çıkarların ençoklanması değil, bundan daha da 
önemlisi “Batı”ya aidiyetiyle ve Avrupalı kimliği ile bağlantılıdır.  

Tarihsel kurumsalcılığa gelince bu çalışma açısından en önemli 
katkısı kurumların tarihte izledikleri yolu takip ettikleri (path 
dependency) (Hall ve Taylor, 1996) varsayımlarıdır. Nitekim Türki-
ye’de AB’ye yönelik kurumsallaşmanın bu varsayımı doğruladığı gö-
rülebilir. Bu etmenler dört başlık altında incelenebilir 1. Ekonomi poli-
tikaları, 2. Siyasi irade ve güvenilirlik, 3. Kurumlararası çatışma, 4. 
İşlerlik. Bu noktaları açıklamadan önce Türkiye’de AB’ye yönelik 
yapılanma ile ilgili saptamaların ortaya konması önem taşır.  

 
AB’ye Yönelik Kurumsallaşma İle İlgili Saptamalar 

Türkiye’de AB ile ilgili ilk komite, Bakanlıklararası Dış İktisadi 
Münasebetler Komitesi’nin 1964’te AB ile ilişkilendirilmesiyle ortaya 
çıkmış oldu. Ancak, bu komite AB’ye özel değildi ve bütün dış ilişki-
leri kapsamaktaydı. Sadece AB ile ilişkili bir komitenin kurulması 
1971 yılında olacaktı. (Bozkurt, 1994) Avrupa Birliği her ne kadar dış 
ilişkilerin veya uluslararası ilişkilerin bir parçası olarak görülebilirse de 
AB, içişlerini doğrudan etkileyen ve özel olarak üzerinde durulması 
gereken bir politika alanıdır. AB’nin dış politika mı yoksa iç politika 
meselesi mi olduğuna yönelik tartışma, Türkiye’de henüz kurumsal 
olarak çözülmüş bir konu değildir. AB sürecinde siyasi liderlik ile 
Bakanlıklardaki AB birimlerinin hem AB hem de dış ilişkilerden so-
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rumlu olmaları meseleleri ileride tartışılırken, bu nokta göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

İlk AB birimi, 1968 yılında DPT içerisinde kuruldu. Bununla bir-
likte DPT, AB’ye eleştirel bir konumdaydı. Ekonomik açıdan, Gümrük 
Birliği’nin, korumacı ekonomi politikaları için bir tehdit olduğu savu-
nulmaktaydı.18 Farklı bir bakış açısından ise, Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu bir Hıristiyan Kulübüydü. Bu nedenle AB birimi açıldığında buna 
karşı bir hamle ile kalkınma için bölgesel işbirliği birimi kuruldu. Bu 
birimin Kansu’ya göre (2004: 416) amacı İslam ülkeleri ekonomik 
işbirliğini artırmaktı. 1970’lerde, Gümrük Birliği’ne yönelik uyumdaki 
isteksizliği ve yavaşlamayı, bu bağlamda değerlendirmekte yarar var-
dır. Bu nokta, kurumlararası çatışmanın ve AB’ye tam üyeliğin meşru-
iyeti sorununun uyum sürecinde olumsuz yönde etkili olduğunu göste-
rirken, geçmişteki bu örnek olayın, farklı bağlamlarda günümüzdeki 
müzakere sürecinde de ortaya çıktığı ileride gösterilecektir. 

Her ne kadar Avrupa Topluluğu, Türkiye ile olan ilişkilerini Aske-
ri Darbeden bir süre sonra dondurduysa da,19 Türkiye, kurumsal yapı-
sını geliştirmeyi sürdürdü ve AET daire başkanlığı 15 Aralık 1982’de 
DPT içerisinde kuruldu. (Karluk, 1998: 504) 1980’lerden sonra, siyasi 
çevre Avrupa Birliği’nden yana politikalar için daha uygun bir konuma 
geliyordu. Bunun en önemli nedenleri arasında 24 Ocak 1980 kararları 
sonucunda ve sonrasında dışa açık ekonomi politikalarının uygulanma-
sı, “demokratik rejime geçilir geçilmez Topluluklara tam üyelik başvu-
rusunun yapılmasını” öngören 15 Aralık 1981 tarihli MGK kararı, 
1982 tarihli AET başkanlığının kurulmasının yanı sıra Topluluğun 

                                                
18  DPT içindeki yaşanan tartışmalar için bkz. Kansu (2004) 
19  Karluk (1998: 650), askeri darbeden sonra 16 Eylül 1980 tarihinde AET Dışiş-

leri Bakanlar Konseyi’nin ”askeri yönetime zaman kredisi verildiğini ve bu sü-
rede Anlaşma’nın durdurulmayacağını” bildirdiğini belirtir. Nitekim 22 Ocak 
1981 tarihine kadar ilişkiler fiilen dondurulmayacaktır. Karluk (1998: 650) 
ilişkilerin dondurulması kararının “Avrupa Parlamentosu’nun bazı ceza ve tu-
tuklamalar sebebiyle Türkiye-AET Anlaşması’nın askıya alınmasını Konsey ve 
Komisyon’dan istemesi” sonucu alındığını belirtir. Tecer, sorunu daha geniş 
bir perspektiften ele alırken aslında birbiri ardına gelişen olayların buna neden 
olduğunu şu şekilde ifade eder: “1974 Kıbrıs barış harekatı, daha sonra Türki-
ye-Topluluk ilişkilerine de zarar veren Amerikan ambargosunun ortaya çıkar-
dığı ekonomik kriz ve dış borç sorunu ortamında Türkiye’nin yardım isteğinin 
Topluluk tarafından reddi, 12 Eylül darbesi ve Yunanistan’ın 1981’de Toplu-
luğa tam üye olarak katılması gibi gelişmeler, Topluluk-Türkiye ilişkilerini as-
kıya almış; mali işbirliğine de son vermiştir” (2007: 173). 
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1981 ve 1986 tarihlerinde güneye genişlemesi (Karluk, 1998: 417-419) 
sayılabilir. Siyasi iradenin AB’ye yönelik olumlu tavrı ve AB ile 
uyumlu ekonomi politikaları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de 
AB’ye uyumu etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır.  

1980 darbesi sonrası ilk sivil hükümet, 1987’de tam üyelik için 
başvurdu. İlk defa 1986’da, Avrupa Topluluğu (AT) ile ilişkilerden 
sorumlu bir devlet bakanı pozisyonu yaratıldı. 1989’da 4 sayılı Başba-
kanlık genelgesi ile de AT ile ilişkilerle görevli Devlet Bakanı ve Baş-
bakan Yardımcısı pozisyonu ve Merkezi Kurullar oluşturuldu (Boz-
kurt, 1994: 4). Yine 1989’da 367 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Ka-
rarname) ile 9 bakanlık ve 2 kamu kuruluşunda AB birimleri oluşturul-
du. Dolayısıyla, Verheijen’in (1998) sınıflandırmasını takip edecek 
olursak 1989 gibi erken bir tarihte, Türkiye az çok gerekli kurumsal-
laşmayı sağlamıştı: 1. Merkezi karar alma yapıları (Bakanlar Kurulu ve 
AB’den sorumlu bakan), 2. Üst Düzey Bürokratlar Komitesi (Merkezi 
Kurullar) 3. Bakanlıklar içindeki AB İşleri (AT Daire Başkanlıkları). 
Bu resimde eksik olan tek unsur “AB İşlerinin Daimi Sekreterliği”dir 
ki bu da Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) adı altında 2000 
yılında kurulacaktır. Bu nokta, kurumsallaşmanın tam üyelik amacıyla 
başvurulmasından sonra nasıl geliştiğini göstermesi açısından önemli-
dir.  

Bu saptamalar Türkiye’nin 1964’te başlayıp 2000 yılına kadar de-
vam eden yaklaşık 40 yıllık süreçte önemli bulguları ortaya koymakta 
ve 2000 sonrası gelişmelere de ışık tutmaktadır. Bu saptamalar, Türki-
ye’nin AB(AT)’ye uyum sürecini etkileyen etmenleri ortaya koymamı-
zı sağlayacak maddi temelleri de oluşturmaktadır. Tespit edilen dört 
önemli etmen sırasıyla ekonomi, siyasi irade ve güvenilirlik, 
kurumlararası çatışma ve işlerliktir. Şimdi, bu dört etmen sırasıyla 
incelenecektir. 

 
Ekonomi – AB İlişkisi: Dikkat edilecektir ki AB’ye yönelik ku-

rumsallaşma ancak 1980’lerin ortalarından sonra yani Türkiye’de libe-
ral ekonomi modelini benimseyen sivil hükümet iktidara geldikten 
sonra hızlanmıştır. 1999 Helsinki Zirvesi sonrasında daha da ivme 
kazanan AB’ye yönelik örgütlenme yine ekonomideki neo-liberal ye-
niden düzenleyici politikaların uygulanması ile örtüşmektedir. (Şener, 
2009a) 
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Siyasi İrade ve Güvenilirlik: Birinci maddede ifade edilen yapısal 
(ekonomi) unsurun yanı sıra, iradi faktörün de altının çizilmesi gerek-
mektedir. 1980 sonrası -Ulusu’nun Başbakanlığında kurulan darbe 
hükümeti dahil- tüm hükümetlerde AB’ye tam üyelik hedefi resmi 
olarak kabul edilmiştir. AB’ye yönelik kurumsallaşmanın 1987’de 
AB’ye tam üyelik başvurusu ve 1999’da adaylık statüsü verilmesi 
zamanlarında hızlanması, AB’ye üyelik perspektifinin gerçekleşmesine 
duyulan “güven” (Schimmelfenning, Engert ve Knobel, 2005: 33-34) 
ve tam üyelik hedefi ile de ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. 1989 
yılında kurulan bu birimlerin 1987 yılındaki tam üyelik başvurusuyla 
hızlanan ilişkiler çerçevesinde geliştiği Maliye Bakanlığı sayfasında 
açıkça belirtilmiştir:  

 
1987 yılında Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na (AT) tam üyelik baş-
vurusunda bulunmasından sonra ilişkilerin yoğunlaşması ile birlikte, 
AT ile ilgili konularda çalışmak ve ilerde oluşturulacak birime ön ha-
zırlık teşkil etmesi amacıyla makam onayı ile bir AT Çalışma Grubu 
kurulmuştur. Söz konusu Grup, 1988 yılının Ocak ayından, yeni bi-
rimin teşkilatlanma süreci tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini sür-
dürmüştür. (Maliye Bakanlığı, Tarihsiz) 
 
Kurumlararası Çatışma: 1960’larda DPT ve Dışişleri Bakanlığı 

arasında yaşanan çatışma (ilkinin AB’ye yönelik şüpheci bakışının 
egemen olduğu dönem) kurumsallaşmayı yavaşlatmıştır. (Şener, 
2009a; Kansu, 2004) Bu kurumsal çatışma20 farklı biçimde 2000’li 
yıllarda da yaşanmış ve DPT, Dışişleri ve ABGS arasında yaşanan bu 
durum zaman zaman medyaya (Sarıkaya, 2005a; Sarıkaya, 2005b; 
Şenyüz, 2005; Yıldız, 2005) yansımıştır. Nitekim müzakerelerde ağır-
lığın DPT’ye verilmesi de bu kurumlararası çekişmenin bir sonucu-
dur.21 Ayrıca ABGS’de boş olan Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyo-
nuna uzun yıllar yalnızca bir kişinin atanmış olması da bu çatışmaların 
bir yansıması olarak görülebilir (Eralp ile mülakat, 2009).  

 
İşlerlik: Son olarak her ne kadar Türkiye, gerekli kurumsal yapı-

lanmayı 1989 gibi erken sayılabilecek bir tarihte kısmen tamamlamış 

                                                
20  Kurumlarası rekabet ile ilgili olarak ayrıca bkz. Çalış (2008: 460-485). 
21  Konuyla ilgili olarak medyaya yansıyan haberlerden bazıları: “Müzakerede 

ağırlık DTP`de” (2005); "DPT’nin AB ile müzakere modelinde ABGS’ye pasif 
rol" (2005). 
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olsa da, bunların ne derecede etkili bir şekilde işletildiği de ayrıca so-
runsallaştırılması gereken bir unsurdur. Türkiye’de “ismen” 
varolmasına karşın işlemeyen kurumlar mevcuttur.  1989/4 sayılı Baş-
bakanlık Genelgesiyle oluşturulan ancak işlerliği olmayan kurullar 
şunlardır: 1. Avrupa Topluluğu Üst Kurulu, 2. Avrupa Topluluğu Ko-
ordinasyon Kurulu, 3. Avrupa Topluluğu Danışma Kurulu. 1997/56 
sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 1. AB Koordinasyon Kurulu, 2. AB 
Danışma Kurulu olarak isimleri değiştiriliyordu. 2000 yılında kurulma-
sına karşın 2003-2009 yılları arasında işletilmeyen kurumlardan biri de 
İç Koordinasyon ve Uyum Komitesidir (İKUK). Bu komite ilk toplan-
tısını 8 Eylül 2000 tarihinde yaptı ve AB başlıklarına uygun olarak 9 
alt komite kuruldu. Bu komite, 2003’e kadar, özellikle Volkan Vural’ın 
başkanlığı zamanında aktifti. Ulusal program ve ilerleme raporları bu 
toplantıların ana başlıklarını oluşturuyordu. 2005 yılında kurulan İzle-
me ve Yönlendirme Komitesi ise 2007’ye kadar İKUK’un boşluğunu 
doldurarak etkin bir şekilde çalıştı. İşlerliği 2003’te kurulduğu andan 
itibaren kesintiye uğramadan devam eden kurumsallaşma Reform İz-
leme Grubudur (RİG) ki bu grubun görevi Kopenhag siyasi kriterleri-
nin uyumlaştırılmasıdır. 

 
Görülmektedir ki, geçmişten gelen olgular günümüzde de şekil 

değiştirerek varlığını korumaktadır. Tarihsel kurumsalcılığın, kurumla-
rın geçmişte izledikleri yolu takip ettiği varsayımı (Hall ve Taylor, 
1996) bu bağlamda doğrulanmış olmaktadır. Bununla birlikte, kağıt 
üzerine var gözüken ancak işler olmayan kurumların olduğu gerçeği 
göz önünde bulundurulursa, rasyonel seçişin ”belirsizliklerin kurumlar 
aracılığıyla giderileceği” görüşünün eksik olduğunu görürüz. Öngörü-
lebilir sonuçların elde edilmesi için kurulan kurumlar, AB’ye üyelik 
gibi ”ucu açık” bir süreçte, öngörüye dayalı bir siyasetin önüne ket 
vurmaktadır. Yapılan çalışmaların, tam üyelikle sonuçlanıp sonuçlan-
mayacağı kesin değildir. Bu bağlam, güven unsurunu daha da ön plana 
çıkarmakta, istikrarlı kurumsal yapılanmanın tam üyelik perspektifine 
yakın olduğunun hissedildiği zamanlarda gelişme gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Sosyolojik kurumsalcılığın ifade ettiği ”meşruiyet” unsu-
ru, AB’ye üyeliğin istenmediği durumlarda, kurumlararası çatışmaya 
ve kurumların AB’ye üyeliğe dönük adımları atmakta isteksiz davran-
masına yol açmasını açıklamaktadır. 
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Türk Kamu Yönetiminde AB’ye Yönelik  
Kurumsal Yapı ve İşleyiş 

Türkiye’de AB’ye yönelik yapılanmaya bakıldığında üç önemli 
kurum öne çıkar: İKUK, İYK (İzleme ve Yönlendirme Komitesi) ve 
RİG. Bunların dışında bakanlıklar içindeki birimlerin önemli rolleri 
bulunmaktadır. İKUK ve İYK ile ilgili yapı ve işleyiş temelde bu ku-
rumların toplantı tutanakları çerçevesinde yapılacaktır. Bakanlıklardaki 
örgütlenme ile ilgili olarak, Nisan 2009’da Ankara’da gerçekleştirilen 
mülakatlar çerçevesinde bir resim çizilecektir. 

 
İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi: 8 Ocak 2000 tarihinde ilk 

toplantısını yapan İKUK, yaklaşık 50 kamu görevlisini bir araya topla-
yan önemli bir koordinasyon örgütlenmesidir. Bu Komite Volkan Vu-
ral zamanında etkin bir şekilde toplanmıştır. Yılda ortalama 3 veya 5 
kez toplanan İKUK gündemleri özellikle Türkiye-AB ilişkilerinin ge-
nel seyrine ilişkindir. İlerleme Raporları yayımlandıkları tarihlerde 
gündemin en başına oturmaktadır. Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal 
Program hazırlıkları yine aynı şekilde bu Komitenin temel gündemleri 
arasındadır. Bu makalenin çerçevesi ile ilgili gündeme sahip toplantılar 
30 Mayıs 2001 tarihli 6. İKUK toplantısı ile 5 Eylül 2001 tarihli 7. 
İKUK toplantısıdır. Bu toplantıların ana gündem maddesi “Kamu Ku-
rum ve Kuruluşlarımızın Avrupa Birliği alanındaki teşkilatlanmaları 
konusunda görüş alış verişinde bulunmak”tır.  

İKUK’ta ele alınan, ulusal program, katılım ortaklığı belgesi ve 
ilerleme raporu dışındaki diğer gündem başlıkları şu şekilde sıralanabi-
lir: Ulusal Ajans, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, katılım öncesi mali izleme prosedürü, mali işbirliği, ay-
rıntılı inceleme süreci (detailed legislative scrutiny), ilerleme veri ta-
banı, TAIEX (Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi) faaliyetleri, AB 
mevzuatına uyum çalışmaları, AT-Türkiye Ortaklık Komitesi toplantı 
sonuçları, alt komite çalışmaları, Ortaklık Konseyi toplantısı sonuçları 
hakkında bilgilendirme, uyum paketinin değerlendirilmesi vb.  

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yıllardır işletil-
meyen, 2003 yılından beri kağıt üzerinde kalmış olan İKUK’u yeniden 
canlandırmış ve 5 Mart 2010 tarihi itibariyle dördüncü toplantısını 
yapmıştır. (ABGS, 5 Mart 2010)  

 
İzleme ve Yönlendirme Komitesi: İlk hazırlık toplantısını 22 Aralık 

2005 tarihinde ABGS’de yapan Komite, Avrupa Birliği Genel Sekrete-
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ri Büyükelçi Oğuz Demiralp başkanlığında, Başbakanlık, Dışişleri 
Bakanlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) yetkililerinin 
katılımı ile toplanmıştır. İYK toplantılarının temel gündem maddesi 
tarama sürecidir. Bu bağlamda tarama sürecinde fasıllara hangi kuru-
mun koordinatör olacağı konusu öncelikle burada tartışılmıştır. Bu 
süreçte fasıllarla ilgili olarak en yetkili kurumun hangisi olabileceği 
önerilmekte, eğer bu öneri oy birliği ile kabul edilirse tarama sürecinde 
koordinatörlük görevi üstlenilmektedir. İYK üyelerinin önerisi dışında 
ayrıca kurumlardan da talepler olabilmektedir. Örneğin, 1. Hazırlık 
toplantısında Dış Ticaret Müsteşarlığı Malların Serbest Dolaşımı fas-
lında talebini Bakana iletmiş ve talebi oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Bununla birlikte Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslı gibi başlıklarda 
fikir birliği ilk etapta sağlanamamıştır. İYK toplantılarının bir diğer 
önemli gündem maddesi Bakana sunulmak üzere tarama toplantılarına 
katılacak kurum ve kişi sayısını belirlemektir. Tarama öncesinde yapı-
lacak hazırlık toplantılarının yer ve zamanının belirlenmesi de dahil 
olmak üzere tarama öncesi sürecin yanında tarama süreci boyunca da 
önemli görevler üstlenen İYK’de, tarama sürecinin başlamasıyla birlik-
te tarama toplantılarındaki geri bildirimler gündemin başına yerleşmiş-
tir. İYK’lerde ayrıntılı tarama toplantılarına ilişkin bilgiler heyetin 
koordinasyonundan sorumlu müsteşar yardımcısı tarafından verilmek-
tedir. Bu bilgiler, toplantı sonucuna göre olumlu veya olumsuz olabile-
ceği gibi ivedilik gerektiren “elzem” hususlar da olabilmektedir. Tara-
ma sürecinde ödenek ve kaynak sorunlarının yaşandığı altı çizilen 
unsurlar arasındadır. Bunun yanında koordinasyon sorunları da masaya 
yatırılmıştır. Örneğin tanıtıcı tarama toplantılarına katılım konularında 
İçişleri Bakanlığı’nda koordinasyon sorunları yaşandığı ve bununla 
ilgili olarak İçişleri Bakanından kısa bir not istendiği söylenmektedir. 
Zaman zaman İYK toplantıları tek bir gündemle toplanmıştır. Örneğin 
9. İYK’nin gündemi tamamıyla tarıma ayrılmıştır.  

 
Reform İzleme Grubu: AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı-

nın yanı sıra, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanı’nda oluşan ve 28 
Şubat 2010’da 19. toplantısını yapan RİG (ABGS, 28 Şubat 2010), 
kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde toplanmaya devam 
etmektedir. Aslında bu tarz bir kurumsallaşma 2000/3 sayılı Başbakan-
lık Genelgesi ile kurulan ve kağıt üstünde kalan AB İç Ekonomik ve 
Teknik Koordinasyon Kurulunun Adalet ve İçişleri Bakanları ile geniş-
letilmiş hali olarak görülebilir. Bu kurul iki Devlet Bakanı ve Dışişleri 
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Bakanı’ndan oluşmaktaysa da işletilmemiştir. RİG bu bağlamda, Ba-
kanlar Kurulu içerisinde bir anlamda “AB Kabinesi” olarak da görüle-
bilir. Bununla birlikte RİG’in Kopenhag Siyasi Kriterleri ile sınırlı bir 
yapısı olduğunun da altının çizilmesi gerekmektedir. İfade özgürlüğü, 
işkence ile mücadele, göç ve ifade özgürlüğü RİG toplantılarının önce-
likli gündemlerin işgal etmektedir. Katılım müzakereleri bağlamında 
bu konuların asıl olarak 23. ve 24. fasıllarla ilgili olduğunu ancak bunu 
da aşan bir konumu bulunduğu belirtilmelidir. 

 
Çekirdek Yürütme  

Rasyonel seçiş kurumsalcılığına göre AB’ye katılım sürecinin hız-
lı bir şekilde yürütülebilmesi için veto noktalarının azaltılması ve 
AB’ye yönelik örgütlenmenin de merkezileştirilmesi gereklidir. Çekir-
dek yürütme (core executive22) bu anlayış temelinde, bazı kurumların 
diğer kurumlardan daha ön planda olduğunu ortaya koyan kavramsal 
bir çerçevedir. Bu tarz bir çalışma Macaristan örneğinde gerek Avrupa 
Birliği örgütlenmesi bağlamında (Ágh ve Rózsás, 2003) gerek ekono-
mi politikaları (Phillips et al,  2006) bağlamında yapılmıştır. Buna göre 
yürütme siyasetinin özgül bir modeline ulaşılmaya çalışılır. Buradan 
hareketle Avrupa Birliği politikaları bu bağlama oturtulur. Böylece 
Türkiye’nin, Başbakanlık yönelimli AB yönetimi (Polonya) ile Dışişle-
ri Bakanlığı yönelimli AB’ye uyumun (Macaristan) yönetimi (Lippert, 
Umbach ve Wessels, 2001) arasındaki nereye oturduğunun kurumsal 
açıklaması yapılabilecektir. 

Daha önce anlatılan ve Tablo 1’de özetlenen, işleyen kurumlara 
baktığımızda ilk göze çarpan İKUK’tur. Daha sonra bu kurumun yerini 
İYK almıştır. Ancak 2009 yılına kadar günümüzde işleyen ve birden 
fazla üyeyi içinde barındıran tek yapı RİG gibi görünmektedir. 
İKUK’un yapısına bakıldığında yaklaşık 50 bürokratı bir araya getirdi-
ği görülmektedir. Ancak 2005 yılında itibaren bu bürokratların sayısı 
İYK ile beşe indirilmiştir. 2009 yılı sonlarında İKUK tekrar işletilmiş-
tir. RİG’de ise bürokratlardan ziyade bakanlar görev almaktadır. Bura-
dan iki temel sonuç çıkmaktadır. Türkiye’de 2000 sonrası dönemde 
AB işleri bürokratlardan ziyade siyasilere doğru kayma göstermiştir. 
Bir başka ifadeyle siyasallaşmıştır. (Bu değer yüklü ve kötüleme amaç-
lı bir önerme değildir.) Bu çıkarım, rasyonel kurumsalcıların AB’ye 

                                                
22  Çekirdek yürütme ile ilgili olarak bkz: Dimitrov, Goetz ve Wollmann (2006); 

Dunleavy ve Rhodes (1990); Elgie (1997); Goetz (2001). 
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uyumun teknik yönüne yaptığı vurguyu sorunsallaştırmaktadır. İkinci 
tespit, geniş katılımlı yapılar yerine daha az sayıda kişiyi içeren yapıla-
rın ön plana çıkmış ve/ya işlerliğini bugün de devam ettirmiş olması-
dır. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de AB işlerinin yönetimi daraltılmış 
veya merkezileştirilmiştir. Bu tespit ise, rasyonel kurumsalcılığın veto 
noktalarının azaltılması varsayımını doğrular görünmektedir. Ancak 
belirtilmelidir ki, 2009 yılında göreve gelen Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, 2000’li yılların başındaki kurumsal 
yapılanmaya geri dönmüş gözükmektedir. 

AB işlerinin çekirdek yürütmesinde yer alan kurumlara baktığı-
mızda 2000 yılında itibaren ABGS’nin ön planda olduğu görülmekte-
dir. Bu liderlik günümüze kadar sürmüş olsa da Eralp’e (mülakat, 
2009) göre 2003’ten23 sonra ancak özellikle 2005-2007 yılları arasında, 
daha önce bahsedilen ABGS-DPT arası kurumsal çatışma DPT’yi ön 
plana taşımıştır.  

 
Tablo 1: Türkiye’de AB İşlerinin Yönetiminde Çekirdek Yürütme 
2000-2003 Devlet Bakanı, ABGS, İKUK 
2003-2005 Dışişleri Bakanı, ABGS, DPT, RİG 
2005-2007 Devlet Bakanı, İYK, RİG 
2007-2009 Dışişleri Bakanı, ABGS, RİG 
2009-2010 Devlet Bakanı, ABGS, İKUK, RİG 

 
Tablo 1’den çıkan temel sonuç, ABGS’nin AB işlerinin yöneti-

minde her zaman (2005-2007 arasındaki göreli güç kaybına rağmen) 
merkezde yer almasıdır. Nitekim mülakatlarda (Akkuş ile mülakat, 
2009; Güçlüol ile mülakat, 2009; Yücel ve Özdemir ile mülakat, 2009) 
AB birimlerinin birincil muhataplarının ABGS olduğu ifade edilmiş ve 
bu durumun fiiliyatta da varlığı tespit edilmiştir. 

Tablo 1 ile ilgili diğer bir sonuç, Türkiye’de her ne kadar 
ABGS’nin bağlı olduğu bakanlık Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı 
arasında gidip gelse de AB’den Sorumlu Devlet Bakanı dolayımıyla 
Başbakanlığın ön planda olduğu görülür. Dikkat edilmesi gereken 
nokta, Başbakanlığın ön planda olmasının Başbakanlık içerisindeki AB 
biriminin ön planda olup olmaması ile ilgisinin bulunmamasıdır. Nite-

                                                
23  ABGS’nin 2003 tarihinden itibaren göreli olarak güç kaybı yaşadığı Eralp 

(mülakat, 2009) ve Yunt (mülakat, 2009) tarafından ifade edilmiştir. Bu duru-
mu özellikle 2005-2007 arasında medyaya yansıyan haberlerle de doğrulama 
imkanı bulabiliyoruz. Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. 4 numaralı dipnot. 
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kim Başbakanlıktaki Dış İlişkiler Başkanlığı 2005 yılına kadar AB ile 
ilgili herhangi bir gündemle ilişki içinde olmamıştır. Öyle ki daire 
başkanı Atalay (mülakat, 2009), 2005 yılına kadar Dış İlişkiler Baş-
kanlığı’na AB konularıyla ilgili yazı dahi gelmediğinin altını çizmiştir. 
Bu nedenle, Başbakanlığın konumundan ziyade Devlet Bakanının 
konumu ön plana çıkmaktadır. 

Başbakanlık modeline uygun bir yapılanma içerisinde üç sorunun 
yanıtlanması gereklidir. Birinci soru, Dışişleri Bakanlığı’nın rolünün 
ne olduğuna ilişkindir. İkinci soru, AB işlerinin sorumluluğunun Baş-
bakanlık’ta veya Dışişleri Bakanlığı’nda olmasının arasındaki farkın ne 
olduğudur. Üçüncü olarak, Türkiye’de Başbakanlık-Dışişleri Bakanlığı 
arasında ABGS’nin bağlanması anlamında gelgitler yaşanırken, bakan-
lıklarda bu değişikliğin fark edilip edilmediğinin sorusunun cevaplan-
ması gereklidir.  

Dişileri Bakanlığı’nın rolü ile ilgili ilk soruya yanıt hukuki ve fiili 
zeminde verilebilir. Dışişleri Bakanlığı 1969 yıl ve 1173 sayılı kanun 
gereği “milletlerarası münasebetlerde temas ve müzakereler” Dışişleri 
Bakanlığı eliyle yapılmaktadır. Fiili olarak ise ABGS ile Dışişleri Ba-
kanlığı arasında bir işbölümü olduğu öne sürülebilir. Dışişleri Bakanlı-
ğı’nda Nisan 2009’da Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 
Emre Yunt (mülakat, 2009) ABGS-Dışişleri Bakanlığı arasındaki işbö-
lümü ile ilgili olarak şu noktaların altını çizmektedir: 

 
Dışişleri Bakanlığı’nın AB Katılım Sürecindeki görevi iletişimde eş-
güdümü sağlamaktır. Ülke içi yerine AB ve Türkiye arasındaki ileti-
şimi sağlıyor. Türkiye’de genel iletişim rolü var ama bunu daha ziya-
de ABGS yapıyor. Başbakanlık genelgesi, yazışmalar bizim birimden 
yapılıyor Brüksel ile. Temel arşivleri biz tutuyoruz. Teknik içerikli 
yazışmalara müdahale olmuyor ama bizim üzerimizden yapılmasında 
fayda var. Analiz etmemiz gerekiyor iletişim bağlamında. 
 
Açıklanması gereken ikinci mesele, AB işlerinin hangi perspektif-

ten yönetildiği ile ilgilidir. Dışişleri Bakanlığı yönelimli bir yönetimde, 
AB sorunu daha çok dış ilişkilerin bir konusu olarak görülür ve AB de 
diğer dış politikalardan sadece birisidir. Oysa Başbakanlık içerisinde 
bir yapılanma, AB işlerini sadece dış politikanın değil aynı zamanda 
içişlerinin de önemli “öncelikleri” arasında görür. Ölçek olarak dışişle-
ri daha dar kapsamlı bir anlayışa sahipken, Başbakanlıkta daha geniş 
bir perspektif söz konusudur. Dışişleri Bakanlığı AB Genel Müdür 
Yardımcısı Emre Yunt’un (mülakat, 2009) kişisel görüşü bu yaklaşımı 
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doğrulamaktadır: “Başbakanlık içindeki bir örgütlenme daha geniş bir 
perspektife yayılır. Kişisel görüşüm şu. Bizim açımızdan sorunlu bir 
yan yok. AB gibi bizim İran, ABD gibi birimlerimiz var. Ekonomik 
işleri götürenler de var. Ancak AB işi, dış politika konusunun yanında 
içerde de ciddi bir süreç.”   

Üçüncü soruyla ilgili husus, ABGS’nin Başbakanlığa bağlı olması 
ile Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olması arasında kurumlar düzeyinde bir 
fark olup olmadığıdır. DPT’den Yücel ve Özdemir’e göre (mülakat, 
2009) ABGS’nin kime bağlı olduğundan ziyade, asıl önemli olanın 
Başmüzakerecinin nerede olduğudur. Aynı nokta İçişleri Bakanlığı’ndan 
Güçlüol (mülakat, 2009) tarafından da belirtilmiş, ABGS’nin uzmanlığı 
ve yönlendiriciliğinin önemli olduğunun altını çizmiştir. Yunt (mülakat, 
2009) ile yapılan görüşmelerde de benzer yönde bir mütalaa alınmıştır: 
“Bizim için ABGS’nin Dışişlerine ya da Başbakanlığa bağlı olması fark 
etmedi.” Dışişleri Bakanlığı için asıl önemli olan nokta, ABGS Genel 
Sekreteri’nin büyükelçi sıfatını taşıyor olmasıdır.  Eralp’e (mülakat, 
2009) göre “yetki başbakan düzeyinde olduğu müddetçe sorun olmaz.” 
Yine de Eralp, 2003 yılında Dışişleri Bakanlığı’na bağlı oldukları dö-
nemde ABGS’nin fiili olarak gücünde bir azalma olduğunun da altını 
çizmiştir. Görülüyor ki mülakatlardan çıkan sonuç fiili düzlemde 
ABGS’nin bağlı olduğu kurumdaki değişmenin, ABGS hariç diğer ku-
rumlarda uygulamada hissedilmediği yönündedir.  

Bu üç tartışma başlığının ortaya koyduğu temel sonuçlara bakıldı-
ğında karşımıza altı çizilmesi gereken iki unsur çıkar. ABGS kurulur-
ken tartışılan sorunlardan biri örgütlenme düzeyiydi. ABGS’nin genel 
sekreterlik yerine müsteşarlık veya bakanlık olarak kurulmasının doğru 
olabileceği yönünde görüşler ifade edilmekteydi. Genel sekreterlik 
olmaması yönündeki temel karşı çıkış ABGS’yi kuran kanun tartışma-
ları sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunda (TBMM, 2000) ileri sü-
rülmüştür. Buna göre genel sekreterlik olmasının istenmemesinin en 
temel nedeni “hiyerarşi sorunu” ve “icra gücünden yoksunluk”tur. Bu 
çalışmada görülmüştür ki genel sekreterlik yapılanması 2005-2007 
yılları arasında DPT ve ABGS arasında yaşanan çatışma hariç “hiye-
rarşi sorunu” yaratmamaktadır. Tam tersine ABGS’nin koordinasyon-
daki deneyimi ve gücü arttıkça ABGS’ye olan güven de artmıştır. 
(Güçlüol ile mülakat, 2009; Eralp ile mülakat, 2009) 

Ortaya çıkan ikinci sonuç, AB işlerinin yönetiminde Başbakanlı-
ğın birincil aktör olması, yani ABGS’nin Başbakanlığa bağlı olması ile 
ilgilidir. “Uzmanlık gerektiren” bir mesele olduğundan dolayı, AB ile 



 79 

ilişkilerden sorumlu devlet bakanının görevli olması en uygun çözüm-
dür ki mevcut durum da bu şekildedir. AB işlerinin Başbakanın tam 
desteğini arkasına alması ve hatta onun yetkisine sahip olması açısın-
dan AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanının aynı zamanda Baş-
bakan Yardımcısı olması gerektiğini belirtmek gerekir. Bu durumda, 
hem ABGS hem de AB işlerinin örgütlenmesi bağlamında, Devlet 
Bakanının gerek iç gerek dış politika içerisinde daha etkili olabilmesi 
mümkün olacaktır.  

 
Çekirdekten Çevreye:  

Bakanlıklarda AB Birimlerinin Örgütlenmesi 

AB işleri, sadece çekirdekten ibaret olmadığından, idarenin mer-
kez teşkilatı içerisinde bakanlık örgütlenmeleri bağlamında bir de çev-
reden söz edilebilir. Bu sürecin başlangıcı 14 Nisan 1989’da kabul 
edilen 5 Mayıs 1989’da resmi gazetede yayımlanan 367 sayılı KHK’ye 
dayanır. Bu KHK ile 15 bakanlıktan 9’unda “Avrupa Topluluğu Koor-
dinasyon Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur. (Tablo 2) 

1989’da herhangi bir AB birimine sahip olmayan 6 bakanlık var-
dır. Bunlar Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Kültür, 
Turizm ve İçişleri Bakanlıkları’dır.  

 
Tablo 2: Bakanlıklardaki AB Birimlerinin Düzeyleri ve Adları 

 1989 Nisan 
İtibariyle  
Bakanlıklar 

AB Birimi 
2010 Ocak  
İtibariyle  
Bakanlıklar 

AB Birimi 

1 Adalet AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı Adalet Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü 
2 Milli  

Savunma - Milli  
Savunma 

Avrupa Birliği 
Müktesebatı Şubesi 
Müdürlüğü 

3 
İçişleri - İçişleri 

Dış İlişkiler ve 
Avrupa Birliği 
Daire Başkanlığı 

4 Dışişleri AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı Dışişleri Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü 
5 Maliye ve  

Gümrük 
AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı Maliye  

Avrupa Birliği ve 
Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı 

6 
Milli Eğitim - Milli Eğitim 

Avrupa Birliği Şube 
Müdürlüğü 
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7 Bayındırlık  
ve İskân - Bayındırlık  

ve İskân 
Avrupa Birliği 
Birimi24 

8 
Sağlık AT Koordinasyon  

Daire Başkanlığı Sağlık 
Avrupa Birliği 
Koordinasyon Daire 
Başkanlığı 

9 Ulaştırma AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı Ulaştırma AB Koordinasyon 

Daire Başkanlığı 
10 Tarım  

Orman ve  
Köyişleri 

AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı 

Tarım ve  
Köyişleri 

Dış İlişkiler ve 
Avrupa Birliği 
Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 

11 Çalışma ve  
Sosyal  
Güvenlik 

AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı 

Çalışma ve  
Sosyal  
Güvenlik 

Avrupa Birliği 
Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 

12 Sanayi ve  
Ticaret 

AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı 

Sanayi ve  
Ticaret 

Avrupa Birliği 
Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 

13 Enerji ve  
Tabii  
Kaynaklar 

AT Koordinasyon  
Daire Başkanlığı 

Enerji ve  
Tabii  
Kaynaklar 

Avrupa Birliği 
Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 

14 
Turizm - Kültür ve  

Turizm 

Dış İlişkiler ve AB 
Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı 

15 Kültür - Çevre ve  
Orman 

Dış İlişkiler ve AB 
Daire Başkanlığı 

 
Günümüzde 15 bakanlığın hepsinde AB birimi bulunmasına kar-

şın bu birimlerin örgütlenme düzeyleri ve örgütleniş biçimleri aynı 
değildir. 1989 yılında daire başkanlığı düzeyinde kurulan üç birim 
Genel Müdürlük düzeyinde örgütlendirilmiştir. Bunlar Adalet, Dışişleri 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları’dır.  

 
Fasıl Koordinatörlükleri 

Fasıl koordinatörlüklerinin nasıl dağıtıldığı başlı başına bir sorun 
alanıdır. Ali Babacan, tarama sürecinde koordinasyonu üstlenen ku-
rumlara bunu dağıtmasına karşın bazı önemli veya tartışmalı alanlar 
Başbakanlığa ya da DPT’ye verilmiştir. (Atalay ile mülakat, 2009; 
Eralp ile mülakat, 2009).  

                                                
24  “Makamın 04.12.2007 tarih ve 2139 sayılı Oluru ile Teknik Araştırma ve 

Uygulama Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır” (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
tarihsiz). 
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Bu dağılımda, daha önce bahsedilen kurumlararası çatışma ve gü-
vensizlik rol oynadı. ABGS’nin sadece iki fasıl koordinatörlüğü alma-
sı, DPT’nin ise 9 fasıl koordinatörlüğünü yürütmesi bu bağlamda değer 
kazanır.  

 
Tablo 3: Fasıl Koordinatörlükleri 

Koordinatör Kurum Fasıl Numarası 
1. Dış Ticaret Müsteşarlığı 1/30 
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2/19 
3. Başbakanlık 3/5/6 
4. Hazine Müsteşarlığı 4/9/17 
5. Kültür ve Turizm Bakanlığı 7 
6. Türk Patent Enstitüsü 7 
7. DPT Müsteşarlığı 8/10/11/15/20/22/26/27/33 
8. Dışişleri Bakanlığı 10/24/25/29/31 
9. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 11/12/13 
10. Ulaştırma Bakanlığı 14/21 
11. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 15 
12. Maliye Bakanlığı 16/32/33 
13. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 18 
14. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 20/28 
15. AB Genel Sekreterliği 23/29 
16. Çevre ve Orman Bakanlığı 27 

Kaynak: ABGS 
 
Fasıl koordinatörlüklerinin sahipliği her zaman açıklayıcı değildir. 

Görünürde farklı, işleyişte farklı kurumlar sorumlu olabilmektedir. 
Örneğin, 23. ve 24. fasıllar ABGS ve Dışişleri Bakanlığı’nda gözük-
mesine karşın asıl işlerin fiiliyatta Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakan-
lığı tarafından yürütüldüğü görülmektedir. (Akkuş ile mülakat, 2009; 
Güçlüol ile mülakat, 2009) Diğer bir örnek Başbakanlık’tır. 3., 5. ve 6. 
fasıllarda koordinatör kurum olmasına karşın, 5. fasıl olan kamu alım-
ları fiili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve Başbakan-
lık gözlemci olarak katılım sağlamaktadır. (Atalay ile mülakat, 2009) 
Kurumlar içerisinde fasılların koordinasyonunda icracı birimlerin ön 
plana çıktıkları görülmektedir. Örneğin 3. fasılda İdareyi Geliştirme 
Başkanlığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı ön plana çıkarken, 6. fasılda, 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ön plana çıkmaktadır. Fasılla-
rın takibinde tek bir kurumdan ziyade kurumlararası bir ağın bulundu-
ğunun da altı çizilmelidir. Örneğin 3. fasılda YÖK, ABGS, Mesleki 
Yeterlik Kurumu ve meslek grupları bu çalışmaların içinde yer alırken 
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Başbakanlık tüm kurumların, fasıl çalışmaları doğrultusunda koordi-
nasyonundan sorumludur. Başbakanlık bu çalışmasını sürdürürken 
genellikle her fasıl için 3 kişiyi görevlendirmiş olsa da, sayı zaman 
zaman değişebilmektedir. (Atalay ile mülakat, 2009) Bu durum gös-
termektedir ki koordinasyon sadece kurumlar arasında değil kurum 
içinde de önem kazanmaktadır.  

AB ile ilişkilerde kurumların başmüzakereci ile koordinasyonunu 
daimi temas noktası olan AB ile ilgili müsteşar yardımcısı sağlarken, 
kural olarak kurum içinde koordinasyonu, Tablo 2’de isimleri sayılan 
AB birimleri sağlamaktadır. Bununla birlikte istisnai olarak Kültür ve 
Turizm Bakanlığı örneğindeki gibi, daimi temas noktasının kendine 
bağlı bir takımı da olabilir. Burada aktif koordinasyon birimi Dış İliş-
kiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı değil, altı kişilik bir takımı 
olan daimi temas noktasıdır (Savacı ve Yılmaz ile mülakat, 2009). Ön 
plana çıkan ad hoc koordinasyon örgütlenmelerine bakıldığında Baş-
bakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndaki gibi Müzakere Çalışma Grubu, 
Adalet Bakanlığı’nda Proje Eşgüdüm Kurulu ile Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nda Müzakere Yönetim Kurulu örnek gösterilebilir. 

 
Müzakere Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığında Daire 

Başkanı Baygün (mülakat, 2009) ile yapılan görüşmede müzakere 
çalışma grubunun kimlerden oluştuğu ve görevleri ile ilgili bilgi alın-
mıştır. Buna göre müzakere çalışma grubu her bir genel müdürlükten 
bir veya iki temsilciden oluşur. Görevleri eksik mevzuat yakınlaştırma-
sını uygulamak ve kendi genel müdürlükleri ile iletişim içinde olmak-
tır. Çoğunlukla burada görev alan kişiler, daha önce tarama sürecine de 
katılmışlardır. Mevzuat yakınlaştırmasında bir eksiklik görüldüğü anda 
bunu daimi temas kişisine rapor ederler. Sekreterlik görevi AB Genel 
Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

 
Proje Eşgüdüm Kurulu: Adalet Bakanlığı’ndaki örgütlenmeye ba-

kıldığında AB konularının birer proje olarak görüldüğünü, hatta bu 
konuda kendilerinin diğer kurumlara model olabileceğini ortaya koyan 
AB Genel Müdür Yardımcısı Akkuş (mülakat, 2009) amaçlarının mü-
zakere sürecinde eksik kalan, ya da ihmal edilen konuların bertaraf 
edilmesi olduğunu ve bunun da projelerle gerçekleştirileceği yolunda 
modelleri olduğunu söylemektedir. Proje plan ve stratejileriyle ilgili 
uzmanlardan oluşan bir ekibin varlığından söz eden Akkuş, müsteşarın 
ve genel müdürün katkılarının altını çizmektedir. Sekretaryasını AB 
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Genel Müdürlüğü’nde, bizzat Akkuş’un yaptığı Proje Eşgüdüm Kurulu 
15 günde bir toplanmaktadır. Strateji geliştirme vs. genel müdürlerin 
yanı sıra eğitim dairesi de katılır. Türkiye Adalet Akademisi kurumsal 
yapısı itibariyle özerk olduğundan gözlemci statüsünde çalışmalara 
katkıda bulunmaktadır.  

 
Müzakere Yönetim Kurulu: Şube Müdürü Aytüre (mülakat, 2009) 

ile yapılan görüşmelerde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda AB mese-
lelerinin daimi temas noktası veya müsteşar liderliğinde AB müzakere 
yönetim kurulunda değerlendirildiği belirtilmiştir. Her bir çalışma 
grubu bir daire başkanı veya genel müdür yardımcısı tarafından yöneti-
lir. Başlık değerlendirme toplantılarının sonuçları her bir başlıktan 
sorumlu müsteşar yardımcılarına iletilir. Sorunlu ve önemli alanlar 
müzakere yönetim kurulunda tartışılır. Müzakere yönetim kurulunun 
katılımcıları, müsteşar, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, birinci 
hukuk müşaviri, ilgili daire başkanları ve AB uzmanlarıdır. 

 
AB’ye yönelik olarak etkili bir şekilde işletilen bu tür ad hoc me-

kanizmaların varlığına karşın, bakanlıklardaki örgütlenmelerde AB’ye 
yönelik örgütlenme açısından iki temel sorun olduğu tespit edilmiştir 
(Şener, 2009b): İlk olarak, AB birimlerinin işlevleri koordinasyonla 
sınırlandırılmış ve bu birimler karar alma gücünden yoksun bırakılmış-
tır. İkinci olarak, bakanlıklardaki AB birimleri çoğunlukla hem AB 
hem de uluslararası ilişkiler konuları ile görevlendirilmişlerdir. Oysa, 
Aytüre’nin (mülakat, 2009) belirttiği gibi, dış ilişkiler konusu, AB 
işlerini gölgede bırakabilmektedir.   

Mevcut durumda Verheijen (1998)’in sınıflandırması göz önüne 
alındığında, AB’ye yönelik olarak Türkiye’de kurumsal yapılanmanın 
asgari şartlarının sağladığı öne sürülebilir. Bu noktada, asıl önemli olan 
unsur artık bu kurumların etkili bir şekilde işletilmesi olacaktır.  

 
Sonuç 

Bu çalışmada Türkiye’de AB’ye yönelik örgütlenmenin geçmişine 
yönelik bir değerlendirme yapılmış ve kurumsallaşmayı etkileyen dört 
etmen ortaya konmuştur. Buna göre ekonomide “liberalleşmenin” 
AB’ye yönelik kurumsallaşmayı “olumlu” yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. Siyasi irade, bu çerçevede etkileyici olan diğer bir etmendir. 
AB’ye üyelik perspektifini güvenilir bulan hükümetler, çalışmalarını 
hızlandırmış ve kurumsal gelişmeyi güçlendirmiştir. Kurumlararası 
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çatışma ise, yeni kurumsalcılığın veto noktaları olarak kurumsallaşma 
hızını olumsuz yönde etkilemiştir. Son olarak, kurulmasına karşın 
işlerliği olmayan ya da bir süre sonra işletilmeyen oluşumlar, AB’ye 
yönelik örgütlenmede yine olumsuz bir etmen olarak ele alınmıştır.  

Günümüzde AB’ye yönelik örgütlenmenin yapısı ve işleyişi 2000 
öncesine göre daha istikrarlıdır. Her bakanlıkta bir AB birimi bulun-
makta, her bakanlık AB’ye yönelik uyumda aktif olarak yer almakta-
dır. Bu bağlamda, AB’ye uyumda çekirdekte yer alan kişi ve kurumlar 
şu şekilde tespit edilmiştir. AB’den sorumlu Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci AB meselelerinde merkezde yer alırken teknik ve siya-
si konularda merkez içerisinde bir farklılaşma göze çarpmaktadır. Tek-
nik meselelerde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile İç Koordinasyon 
ve Uyum Komitesi ön plana çıkarken, siyasi meselelerde Reform İzle-
me Grubu’nun üyeleri olan Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Adalet 
Bakanı göze çarpmaktadır. Bu durum, aslında Türkiye’de AB mesele-
lerinin hem teknik hem de siyasi boyutunun birbirinden kategorik ola-
rak ayrılsa da, süreç içerisinde iç içe geçtiğini göstermektedir. Merkez-
den çevreye doğru gidildiğinde bakanlıkların AB birimleri AB’ye yö-
nelik faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludurlar. Bu birimler içe-
risinde özellikle etkili olan ve adıyla işlevi her kuruma göre değişebi-
len ad hoc örgütlenmeler (örneğin, Müzakere Çalışma Grubu, Proje 
Eşgüdüm Kurulu ve Müzakere Yönetim Kurulu) bulunmaktadır. 

AB’ye yönelik olarak tespit edilen birtakım sorunlar ise şu şekilde 
ifade edilebilir. Türkiye her ne kadar AB’ye katılım sürecinde nispeten 
gelişmiş bir yapıya sahip olsa da, hala bu kurumların etkililiği ve işlev-
selliği ile ilgili sorunlar söz konusudur. 2000-2003 yılları arasında 50 
kamu kurumu temsilcisini bir araya getirmesi anlamında çok işlevsel 
olan İKUK, yaklaşık 6 yıl boyunca 2009 yılının sonlarına kadar işle-
tilmemiştir. Müzakereleri koordine etmekle görevli İYK ise 2005-2007 
yılları arasında işletilmiş ve daha sonra yine toplanmamıştır. Bu durum 
göstermektedir ki, kurumsal mekanizmaların kağıt üzerinde var olması, 
onların uygulanması anlamına gelmemekte, siyasi bir insiyatif, onların 
işletilmesinin gerekli koşulu olmaktadır.  

Bakanlıklar içindeki AB birimleri açısından da bazı sorunlar tespit 
edilmiştir. Bu birimlerin örgütlenme düzeyleri, koordinasyon yetkileri 
ve görevleri yeniden gözden geçirilmeli, icracı konuma gelmelerinin 
önü açılmalıdır. 

AB sürecinin liderliği ile ilgili olarak, ortadaki karmaşa giderilme-
li ve netleştirilmelidir. Devlet bakanına sorumluluk veren şimdiki mo-
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del her ne kadar uygun olsa da, yeterli değildir. Başbakanın tüm deste-
ğinden yararlanabilmek için, AB’den sorumlu Devlet Bakanının aynı 
zamanda Başbakan Yardımcısı olmasında yarar vardır. Son olarak, 
kamu kurumları arasındaki (örneğin, DPT, ABGS, Dışişleri Bakanlığı) 
çatışma yerine, onlar arasındaki işbirliği özendirilmelidir.  
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