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Euro’nun AB’de ortak para birimi olarak kullanılmaya başlanmasından bu yana 15 yıl 
geçti. Son 15 yılda, EPB’de önemli başarılar sağlanırken önemli dersler de çıkarıldı. 
Ekonomik ve mali kriz sonrasında AB, ekonomik toparlanma sürecine girdi ancak 
mevcut durum henüz tatminkâr bir düzeye ulaşmadı. Fo
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Hazırlayan: Sema GENÇAY ÇAPANOĞLU
İKV Kıdemli Uzmanı

EPB’NIN 
GELECEĞI 

NEDEN 
ÖNEMLI?
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A vrupa Komisyonu, 1 Mart 2017 
tarihli Avrupa’nın Geleceğine 
İlişkin Beyaz Kitap’ın ardından 31 
Mayıs 2017 tarihinde Ekonomik 

ve Parasal Birliğin (EPB) derinleştirilmesine 
ilişkin bir düşünce belgesi yayımlandı. Hatırla-
nacağı üzere, AB’nin Geleceğine İlişkin Beyaz 
Kitap, 27 üyeli AB’nin geleceğini şekillendir-
mek ve kararlaştırmak üzere planlanan süreci 
başlatmıştı. AB’nin 60’ıncı yıldönümünde de 
AB liderleri, yayımladıkları ortak bildiride, üye 
ülkeler arasında ekonomik yakınsama sağla-
narak EPB’nin tamamlanmasını bir hedef ola-
rak belirlenmiş ve bunun için siyasi cesaret, 
ortak vizyon ve ortak çıkarlar doğrultusunda 
hareket edilmesinin kararlılık gerektirdiğine 
dikkat çekilmişti.

Tartışma zemini hazırlıyor
Komisyon tarafından yayımlanan düşün-

ce belgesi, EPB’nin şekillendirilmesi için çe-
şitli fikirler ortaya koyarak bir tartışma zemini 
hazırlıyor ve Birliğin geleceğine yön vermek 
üzere ortak bir vizyon oluşturma amacını 
taşıyor. Bu belge, Haziran 2015’te yayımlanan 
EPB’nin tamamlanmasına ilişkin “Beş Başkan 
Raporu”nu temel alırken önümüzdeki dö-
nemde atılabilecek somut adımların yanı 
sıra EPB’nin ne şekilde tamamlanabileceğine 
ilişkin seçenekleri ortaya koyuyor. Beş Başkan 

Raporu, Haziran 2017’ye kadar EPB’nin ey-
lemle derinleştirilmesini içeren ilk aşamasını 
da başlatmıştı. 2025’e kadar tamamlanması 
öngörülen ikinci aşamanın ise üye ülkeler 
arasında tartışılması ve üzerinde anlaşmaya 
varılması gerekiyor.

AB’nin sembolü: Euro
Günümüzde EPB’nin en somut unsurla-

rından biri olan ve AB’nin en önemli başarıla-
rından birisini oluşturan Euro, AB için Birliğin 
sembolü ve istikrarın garantisi. AB’de 340 
milyon kişi, dünyada ise 175 milyon kişi tara-
fından kullanılan Euro dünyada en fazla kul-
lanılan ikinci para birimi. AB, Euro para birimi 
ile zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Euro’nun 
dünyanın ikinci rezerv para birimi olması 
sayesinde AB’de şirketler ihracatlarının dörtte 
üçünü ve ithalatlarının yarısını Euro cinsin-
de faturalandırıyor. Üye ülkeler arası ticaret 
ve işlemlerin Euro ile yapılması sayesinde 
kur riski ve işlem maliyetleri ortadan kalkmış 
durumda. Euro, finansman maliyetlerini de 
olumlu etkiliyor. Genel olarak, şirketlerin Euro 
ile bankalar ve finans kurumlarından borçlan-
maları daha az maliyetli ve kolay.  Euro, ortak 
para birimi olmanın ötesinde AB’de refahı 
temsil ediyor ve vadediyor. Ancak, içinde bu-
lunduğumuz dönemde bunun paylaşılan 
refah haline getirilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Ekonomik bütünleşme
Günümüzde EPB güçlü olmasına karşın 

henüz tamamlanmış değil. EPB’nin parasal 
ayağı oldukça gelişmiş olmakla birlikte eko-
nomik bileşeninin geliştirilmesine ihtiyaç 
bulunuyor. AB düzeyinde ekonomik bütün-
leşmenin tam olmaması, parasal politikası-
nın ve ulusal ekonomilerin desteklenmesini 
engelliyor. 2008 yılında patlak veren küresel 
mali ve ekonomik kriz, AB’yi de etkiledi. AB’de 
ekonomik durumun bozulması ve üye ülkeler 
arası ekonomik farklılıklar, kriz öncesi AB’deki 
ekonomik dengesizliklerden ve EPB’nin krize 
karşı müdahalesindeki eksikliklerden kaynak-
lanıyordu. AB’de yaşanan borç krizinde ser-
maye akışlarının yavaşlaması ve durması, yıllar 
içinde gelişen borçların sürdürülebilirliğini ve 
rekabet gücüne ilişkin mevcut sorunları da 
ortaya çıkarmıştı.

Krizin etkilerinin ortadan kaldırılması 
amacıyla EPB’nin güçlendirilmesine yönelik 
çeşitli önlemler alındı ancak halen birtakım 
eksiklikler ve kırılganlıklar varlığını sürdürüyor. 
Öte yandan AB’de ekonomik ve sosyal fark-
lılıklar, tehlikeli popülizm akımlarının ortaya 
çıkmasına da sebep oluyor. Popülizmle ancak 
Euro Alanı’nda bu farklılıkların ortadan kaldı-
rılmasıyla ve üye ülke ekonomileri arasında 
yakınsama sağlanmasıyla baş edilebileceği 
düşünülüyor. 
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Bunun için de Maastricht Anlaşması ile 
başlayan EPB’yi inşa sürecinin tamamlanması, 
bunun da güçlü kurumlar ve demokratik he-
sap verebilirlikle desteklenmesi önem taşıyor.

Öneriler
EPB’nin derinleştirilmesine ilişkin düşün-

ce belgesindeki öneriler, AB’nin karşı karşıya 
olduğu zorluklarla nasıl mücadele edeceğine 
ilişkin ortak bir uzlaşının sağlanması ve bunun 
için gerekli tartışmalar için itici güç oluşturma 
amacını taşıyor. Belgede günümüzden 2025’e 
kadar aşağıdaki üç alanda adımlar atılması 
öneriliyor:

Finansal Birliğin tamamlanması 
Belgede, bütünleşmiş ve iyi işleyen bir 

mali sistemin etkili ve istikrarlı EPB’ye temel 
teşkil edeceği vurgulanıyor. Son yıllarda bu 
alanda gerçekleştirilenlerin üzerine yeni bir 
ivme kazandırılarak gelecekte izlenecek yol 
için ortak bir görüş oluşturulması gerektiği 
belirtiliyor. Komisyona göre, bunun için hâ-
lihazırda gündemde olan unsurların daha 
ileri götürülmesi ve 2025’e kadar atılması 
gereken ilave adımlar üzerinde anlaşmaya 
varılması gerekiyor. Bu kapsamda, 2019’a 
kadar Bankacılık Birliği’nin tamamlanması 
ve Avrupa’da bankaların daha dayanıklı hale 
getirilmesine yönelik önlemlerin alınarak 
bankacılık sektöründe risklerin azaltılması ve 
paylaşılması, reel ekonomi için daha çeşitli ve 
yaratıcı finansman imkânlarının sağlanması 
için de Sermaye Piyasaları Birliği’nin sağlan-
ması son derece önemli.

Ekonomik ve Mali Birliğin sağlanması 
Komisyona göre, Beş Başkan Raporu’n-

da başarılı bir EPB için uzun vadede üye ül-
kelerde daha dayanıklı ekonomik ve sosyal 
yapıların oluşturulması gerektiği ortaya koyul-
muştu. Üye ülkelerin, ekonomi politikalarının 
koordinasyonuna ilişkin Avrupa Sömestri’nin 
yanı sıra AB bütçesinden yapısal reformlara 
mali destek sağlanması gibi mevcut yapıla-
rın sağlamlaştırılmaları gerekiyor. Düşünce 
belgesinde, üye ülkelerin aynı zamanda Avro 
Alanı’nın makroekonomik istikrarının artırıl-
masına yönelik önlemleri kararlaştırmaları için 
çeşitli seçenekler öneriliyor.  

Euro Alanı kurumlarının 
güçlendirilmesi

Belgede, EPB’nin tamamlanmasına 
yönelik çalışmaların paralelinde bunun 

sağlanmasını destekleyecek siyasi bütün-
leşmeye de hız verilmesi gerektiği vurgu-
lanıyor.  EPB’nin güçlü olabilmesi için üye 
ülkelerin ortak bir hukuki çerçeve kapsa-
mında Euro Alanı’na ilişkin konularda daha 
fazla sorumluluk üstlenmeyi ve karar almayı 
kabul etmeleri önem taşıyor. Bunun, AB 
antlaşmaları ve kurumları aracılığıyla hükü-
metler arası bir yaklaşımla veya günümüz-
de olduğu gibi ikisini de içeren bir model ile 
sağlanabileceği belirtiliyor. EPB’nin tamam-
lanması, daha fazla demokratik katılım, de-
mokratik hesap verebilirlik ve şeffaflığı da 
gerektiriyor. Bu bağlamda yönetişimin her 
aşamasında kimin ne konuda ve ne zaman 
karar verdiğine ilişkin şeffaflığın sağlanması 
da önem taşıyor. Daha fazla siyasi bütünleş-
me için Avrupa Komisyonu ve Euro Grubu 
arasındaki dengelerin yeniden gözden ge-
çirilmesi öneriliyor. AP’nin rolünün güçlen-
dirilmesi de demokratik katılım açısından 
önem taşıyor. Belgede, bütün bunların dü-
zenlenerek bir anlaşma haline getirilmesi 
ve AB antlaşmalarına entegre edilmesi de 
öneriliyor. Bir Euro Alanı bütçesi ve hazinesi, 
Avrupa Para Fonu’nun kurulması da ileri 
aşamada gündeme getirilebilecek fikirler 
arasında yer alıyor.

İki vitesli bir Euro Alanı
Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve 

Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrüklerden 
Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici’nin düşün-
ce belgesinin tanıtımında yaptığı açıklama-
da da altını çizdiği gibi, bütün Euro Alanı 
ülkeleri arasında ekonomik yakınsamanın 
sağlanması, AB’de ekonomik bütünleşme 
ve EPB’nin tamamlanması açısından önem 
taşıyor. Belgede, iki vitesli bir Euro Alanı’nın 
üye ülkeler arasında ekonomik farklılıkları 
artıracağı ve EPB’nin bütünleşmesi ve de-
rinleştirilmesi hedefinden uzaklaşılmasına 
yol açacağına dikkat çekiliyor. Bütün AB 
ülkelerinin Maastricht kriterlerini karşıla-
dıklarında Euro Alanı’na üye olmaları bir 
zorunluluk olarak vurgulanıyor.

Euro’nun AB’de ortak para birimi olarak 
kullanılmaya başlanmasından bu yana 15 
yıl, küresel mali krizin AB’yi vurmasından 
bu yana ise 10 yıl geçti. Son 15 yılda, EPB’de 
önemli başarılar sağlanırken önemli dersler 
de çıkarıldı. Ekonomik ve mali kriz sonrasın-
da AB ekonomik toparlanma sürecine girdi 
ancak mevcut durum henüz tatminkâr bir 
düzeye ulaşmadı. AB genelinde EPB’nin 

tamamlanmasına ilişkin daha ileri adımların 
atılması gerektiği yönünde ortak bir gö-
rüş hâkim. Bunun için de gelecek 10 yılda 
EPB’nin nerede olması gerektiğine ilişkin 
yeni ve ortak bir yol oluşturulmasına çalı-
şılıyor. Avrupa Komisyonu’nun EPB’nin de-
rinleştirilmesine ilişkin ortaya koyduğu bu 
düşünce belgesinde önerilen hedefler ve 
adımlarla şekillenecek yol haritasının en kısa 
zamanda somutlaştırılması ve bundan sonra 
da belirlenen adımların atılması son derece 
önemli. Bu, EPB’nin ve dolayısıyla AB’nin ge-
leceği açısından önem taşıyor. Öte yandan 
EPB’nin mevcut sorunlarının ve eksiklikleri-
nin ele alınamaması halinde gelecekte AB 
vatandaşlarının Euro ve EPB’ye olan desteği 
ve bakış açısı bundan olumsuz etkilene-
cektir. Sonuç itibarıyla EPB’nin geleceğinin 
şekillendirilmesi, AB’nin yaşayacağı önemli 
sınamalar arasında öncelikli yerini koruyor.

Avrupa Komisyonu’nun ortaya koydu-
ğu düşünce belgesinde, 2017-2019 
dönemi ve 2020-2025 dönemlerinde 
EPB’nin derinleştirilmesine ilişkin atıl-
ması önerilen adımlara ilişkin sunduğu 
Yol Haritası şu başlıkları içeriyor: 

YOL HARİTASI
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A vrupalı vatandaşlar için oldukça 
önemli olan bu düzenleme, AB 
üye devletleri arasındaki sınırların 
azaltılması ve AB’nin tam bir “bir-

lik” olması yolunda önemli bir adım. Sadece 
AB vatandaşlarını kapsayan bu düzenleme-
den Türk vatandaşları ancak üyelik sonrasında 
yararlanabilecek. Bilindiği üzere bir ülkeye ait 
GSM operatörü başka bir ülkede kullanıldı-
ğında uluslararası dolaşım adı verilen ve GSM 
operatörlerinin yaptığı ikili anlaşmalarla belir-
lenen ücret ödenmekteydi. Genelde yüksek 
olan bu ücretler sebebiyle birçok operatör 
yurtdışında kullanılmak üzere paketler sa-
tıyordu. Roaming ücretleri konuşmanın ve 
mesajın yanı sıra internet (data) kullanımını 
da kapsamakta olup, söz konusu data paket-
leri diğerlerine göre daha yüksek fiyatların 
tüketicilerin faturalarına yansımasına sebep 
olmaktaydı. Bu yüzden, pek çok kişi başka bir 
ülkeye gittiğinde yüklü faturalar ödememek 
için arama yapmamakta, mesaj atmamakta 
ve özellikle internet kullanımından kaçınmak-
taydı. Bu durumdan yola çıkarak 2015 yılında 
Avrupa Komisyonu’nun teklifi üzerine, AP ve 
Konsey AB’de düzenli olarak seyahat eden 
insanlar için uluslararası dolaşım ücretlerini 
sona erdirme kararı aldı ve 2016 yılı aralık ayın-
da Komisyon, ilgili teknik mevzuatı kabul etti. 

Yeni dönem başladı
Bunu takiben, uluslararası dolaşım piya-

sasında perakende satış ücretlerini 15 Haziran 
2017 itibarıyla sonlandırmak üzere Telekom 
Tek Pazar Tüzüğü uyarınca Avrupa Komis-
yonu uluslararası dolaşım piyasasını gözden 
geçirmek ve 15 Haziran 2016’dan önce ge-

rekli teklifleri yapmak için görevlendirildi. 1 
Şubat 2017 tarihinde Avrupa Komisyonu ta-
rafından yayımlanan basın duyurusuna göre 
AP, Avrupa Komisyonu ve Konsey 15 Haziran 
2017 tarihinden itibaren uluslararası dolaşım 
ücretlerini sona erdirmek üzere söz konusu 
piyasayı nasıl düzenleyecekleri konusunda 
anlaşmaya vardı. AP Genel Kurulu’nda Sosyal 
Demokrat Grubun (S&D) Finlandiyalı üyesi 
Miapetra Kumpula-Natri’nin hazırladığı ulus-
lararası dolaşım ücretlerinin kaldırılması ile 
ilgili rapor 27’ye karşı 549 oyla kabul edildi. Bu 
düzenleme ile AB’nin üye ülkelerinde yapılan 
seyahatlerde cep telefonu kullanımında sürp-
riz faturalarla karşılaşılmaması hedefleniyor ve 
“evdeki gibi dolaşım” ilkesi benimseniyor. AB 
vatandaşları 15 Haziran 2017 itibarıyla hangi 
AB ülkesine giderse gitsin konuşma, mesaj ve 
mobil internet kullanımlarında ek bir dolaşım 
ücreti ödemeden kendi tarifelerini/paketleri-
ni kullanmaya devam edecek. 

Ücretler ne oldu?
Herhangi bir pakete dâhil olmayanlar 

ise AB’nin belirlediği ücretlere tabii olacak. 
O ücretler ise şu şekilde: bir dakikalık sesli 
görüşme 3,2 cent, bir kısa mesaj 1 cent ve 
bir gigabyte mobil veri 7,7 Euro. Mobil veri 
fiyatlarının 2018’de 6 Euro, 2019’da 4,5 Euro, 
2020’de 3,5 Euro, 2021’de 3 Euro ve son ola-
rak 2022’de 2,5 Euro olacak şekilde kademeli 
olarak düşürülmesi öngörülüyor.

1. Uluslararası dolaşım ne demek ve 
AB’de nasıl uygulanıyordu? 

Bir ülkeye ait GSM operatörünün başka 
bir ülkede kullanılması durumunda ulusla-

rarası dolaşım ücreti adı verilen ve bireylerin 
kendi tarife ücretlerinin yanı sıra ödemek 
durumunda kaldıkları ücretler ortaya çık-
maktaydı. AB üye ülkelerindeki dolaşımda 
bugüne kadar, uluslararası dolaşım ücretleri 
sesli konuşmayı, kısa mesajı ve internet kul-
lanımını kapsamaktaydı ve özellikle internet 
kullanımı tüketicilerin çok yüksek faturalar 
ödemesine sebep olmaktaydı. Bu yüzden 
çoğu birey yurt dışına çıktığında ya telefo-
nunu hiç kullanmamakta ya da çok sınırlı 
ölçüde kullanmaktaydı. Son 10 yılda Avrupa 
Komisyonu tarafından atılan adımlarla ulus-
lararası dolaşım ücretleri yüzde 90 oranında 
aşağı çekilmişti. 2015 yılında ise Komisyon 
bu ücretleri tamamen kaldırmayı içeren 
önerisini sundu. Nihayetinde AP Genel Ku-
rulu’nda Sosyal Demokrat Grubun (S&D) 
Finlandiyalı üyesi Miapetra Kumpula-Natri 
tarafından hazırlanan roaming ücretlerinin 
kaldırılması ile ilgili rapor kabul edilmesiyle 
AP, Avrupa Komisyonu ve Konsey roaming 

5 SORUDA 
ULUSLARARASI 
DOLAŞIM ÜCRETLERININ 
KALDIRILMASI 
AB ülkelerinde 15 Haziran itibarıyla uluslararası dolaşım ücretleri 
kalktı. AB vatandaşları artık hangi AB ülkesine giderse gitsin konuşma 
mesaj ve mobil internet kullanımlarında ek bir dolaşım ücreti 
ödemeden kendi tarifelerini/paketlerini kullanmaya devam edecek. 
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piyasasını nasıl düzenleyecekleri konusunda 
anlaşmaya vardı. Bunun sonucunda da 15 
Haziran 2017 itibarıyla AB vatandaşları yurt 
dışına çıktıkları zaman herhangi ek bir ücret 
ödemeden, sanki ülkelerindeymiş gibi, kendi 
GSM operatörlerini aynı fiyatlarla kullanmaya 
devam edecek. 

2. Uluslararası dolaşım ücretlerinin 
kaldırılması ile ne amaçlanmaktadır? 

Uluslararası dolaşım ücretlerinin kaldı-
rılmasıyla beraber AB vatandaşları herhan-
gi bir AB ülkesine gittiklerinde kendi GSM 
operatörlerinin sesli konuşma, kısa mesaj ve 
internet kullanımı için hâlihazırda geçerli üc-
retleri ödemeye devam edecek; varsa paket 
kullanımlarını aynı şekilde sürdürecek. Her-
hangi bir pakete dâhil olmayanlar ise AB’nin 
belirlediği ücretlere tabii olacak. O ücretler 
ise bir dakikalık sesli görüşme için 3,2 cent, 
bir kısa mesaj için 1 cent ve 1 gigabyte mo-
bil veri için 7,7 Euro olarak belirlendi. Mobil 

veri fiyatlarının 15 Haziran 2017’den sonra 
da kademeli şekilde her yıl 50 cent, 1 Euro 
ya da 1,5 Euro olacak şekilde düşürülerek 
2022 yılında 2,5 Euro olması planlanmakta. 
Yurt dışına çıkışlarda ödenen ekstra dolaşım 
ücretlerinin kaldırılması ile insanların ülke-
lerine geri döndüklerinde sürpriz telefon 
faturalarıyla karşılaşmamaları ve diğer AB 
ülkelerinde sanki kendi ülkelerindeymiş gibi 
seyahat etmeleri amaçlanıyor. 

3. Kaldırılmasına karar verilen ulusla-
rarası dolaşım ücretleri ile ilgili düzen-
lemede herhangi bir istisnai durum ya 
da zaman sınırlaması var mı? 

Hayır, yok. Sadece başka bir AB ülkesine 
yerleşilmesi ve orada oturma izni alınması 
durumunda, gelinen ülkedeki herhangi bir 
GSM operatörünün uluslararası ücret tarifesi 
kullanılamaz. Yurt dışında geçirildiğinden 
daha fazla süre yurt içinde geçirildiği ve 
cep telefonu yurt dışına oranla yurt içinde 

daha fazla kullanıldığı takdirde, bireyler di-
ğer AB üyesi ülkelere girişlerinde herhangi 
bir zaman kısıtlaması olmadan yurt içinde 
ödedikleri dolaşım ücretine tabii olacak. 
Ancak, 4 aydan daha uzun süre yurt dışında 
kalınması durumunda yerli GSM operatörleri 
müşterileriyle iletişime geçerek durumları 
hakkında bilgi alacak. Durumlarında bir de-
ğişim olmaması halinde GSM operatörleri 
müşterilerinin tarife ücretlerine ek olarak bir 
dakikalık görüşme için 3,2 cent, bir mesaj için 
1 cent ve 1 gigabyte internet için 7,7 Euro 
talep edebilecek.

4. Başka bir AB ülkesinde iken yapı-
lan sesli aramalarda ya da atılan kısa 
mesajlarda karşı tarafın hangi GSM 
operatörünü kullandığının ya da sabit 
hat mı yoksa mobil hat mı olduğunun 
bir önemi olacak mı? 

Hayır, olmayacak. AB içindeki uluslararası 
dolaşımlarda mobil ve sabit hatlara yapılan 
tüm aramalar kullanıcıların yurt içi hatların-
daki dakikalardan düşecek, ya da söz konusu 
operatör ücretleri kapsamında fiyatlandırıla-
cak. Sınırsız konuşma ve mesajlaşma hakkına 
sahip kullanıcılar herhangi ekstra bir ücret 
ödemeksizin ve görüşülen ya da mesaj atılan 
kişinin ya da kişilerin GSM operatörlerinin ne 
olduğuna bakılmaksızın söz konusu hakları 
15 Haziran 2017’den geçerli olmak üzere 
tüm AB üye ülkelerinde kullanabilecektir. 

5. Uluslararası dolaşım ücretlerinin 
kaldırılması üçüncü ülke vatandaşla-
rını nasıl etkileyecek? 

Uluslararası dolaşım ücretlerinin kaldı-
rılması şu an için sadece AB üyesi ülkeler-
de uygulanacak olup, Türkiye’nin de dâhil 
olduğu üçüncü ülkeleri kapsamamaktadır. 
Ancak bilindiği üzere, 2005 yılı ekim ayında 
Türkiye’nin resmi olarak AB’ye katılım müza-
kereleri başlamış ve Türkiye bu kapsamda 
AB müktesebatını en kısa zamanda kendi 
iç hukukuna aktarıp yürürlüğe koyacağını 
ve gerekli uygulamalara başlayacağını taah-
hüt etmiştir. Uluslararası dolaşım ücretlerini 
içeren AB müktesebat fasıllarından Bilgi Top-
lumu ve Medya başlığı 2008 yılında müza-
kerelere açılmış olup, Türkiye o günden bu 
yana AB müktesebatına uyum konusunda 
bu başlık için önemli adımlar atmıştır. Tür-
kiye’nin tam AB üyeliği gerçekleştiği zaman 
söz konusu uygulamadan Türk vatandaşları 
da yararlanabilecektir.


