


 Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı nedir? 

 Avrupa Birliği üyeliğinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı gerçekçi mi? 

 Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin üyeliğine bakış açısı nasıl? 

 Avrupa Birliği müzakerelerindeki son durum nedir? 

 Avrupa Birliği'yle ilgili doğru bilinen yanlışlar? 

 



 Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı nedir? 

 2. Dünya Savaşı 

 Avrupa Birliği fikrinin çıkış noktası 

 Kömür ve Çelik 

 Kuruluşu 

 Nobel Barış Ödülü 

 



 Avrupa Birliği üyeliğinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 Dezavantajları 

▪ Ekonomik (Euro) 

▪ Politik 

▪ Siyasi 

▪ Göç*  

 



 Avrupa Birliği üyeliğinin avantaj ve dezavantajları nelerdir? 

 Avantajları 

▪ Tek Pazar – Ticaret Hacmi 

▪ Serbest Dolaşım 

▪ Uluslararası Rekabet* 

▪ Ekonomik Yatırım* 

▪ Sosyal Politikalar 

▪ Demokrasi 

 



 Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı gerçekçi mi? 

 Tam üyelik müzakereleri 

 Müzakerelerdeki iniş çıkışlar 

 Demokrasi ve Avrupa Birliği Değerleri 

 Üyeliğin gerçekleşmesi 

▪ Kıbrıs Sorunu* 



 Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin üyeliğine bakış açısı nasıl? 

 Hangi ülkeler neden Türkiye’nin üyeliğini istemiyor? 

▪ Avrupa Birliği içerisindeki “söz hakkı” konusu 

▪ Türkiye’nin nüfusu 

▪ Farklı din ve kültürel geçmiş 

▪ Coğrafi konum ve Ortadoğu’ya komşuluk 

 

 



 Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin üyeliğine bakış açısı nasıl? 

 Hangi ülkeler neden Türkiye’nin üyeliğini istiyor? 

▪ Avrupa ticaret alanının genişlemesi 

▪ Askeri üstünlük 

▪ Jeopolitik konum 

▪ “Ahde vefa”* 

▪ Enerji yolu* (Rusya) 

 

 

 



 Avrupa Birliği müzakerelerindeki son durum nedir? 

 Katılım müzakeresi başlıkları (Tablo*) 

 Müzakerelerdeki siyasi ilişkiler 



 Avrupa Birliği'yle ilgili doğru bilinen yanlışlar? 

 Avrupa Birliği bir Hıristiyan Kulübü'dür. 

 AB Üyeliği ile örf, adet, ahlak ve toplumsal kimliğimiz yok olacak. 

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

 Avrupa Birliği, Türkiye'nin iç işlerine karışıyor. Hiçbir aday ülkeden Türkiye'den 

istediklerini talep etmiyor. 

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

artacak. 



 Avrupa Birliği'yle ilgili doğru bilinen yanlışlar? 

 AB üyesi olur olmaz Avro kullanacağız. 

 Tam üye olunca günlük yaşantımızı AB belirleyecek. 

 Bizi istemiyorlar, ne yapsak bizi almayacaklar!  

 Tüm üyelikle birlikte hemen AB ülkelerinde çalışmaya başlayacağız. 

 Tam üyelik sonrasında Türkiye'nin dış politikasını AB belirleyecek. 

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

 



 “Sihirli değnek” Avrupa Birliği 

 


