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Özet
Yugoslavya’nın dağılması Avrupa Birliği Entegrasyon sürecinde olan Batı Balkan
bölgesini dönüşüme uğratmıştır. Çalışmamızda Karadağ ve Sırbistan’ın Avrupa entegrasyon
süreci bu dönüşümün tarihsel bütünlüğü ve farklılıkları içerisinde incelenmiştir. Öncelikle AB
entegrasyon süreci teorilerle açıklanarak; AB’nin anlamı, hedefleri ve gelecekte alacağı görüntü
betimlenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde Karadağ ve Sırbistan’ın çeşitli reformlar
yapmasına rağmen AB yolunda yetersiz kaldığı saptanmıştır. Avrupa Komisyonu İlerleme
Raporu da bu bulguyu desteklemektedir. Karadağ ve Sırbistan’ın reformlar konusunda yetersiz
ya da başarısız olmasının başlıca nedenleri ise,devlet kurumlarının verimsizliği, yargının idari
kapasitesinin yetersizliği, kurumsal ve idari reformlar konusunda üst düzey yetkililerin
sorumluluklarının yetersiz kalması ve reform sıkıntılarının, hukukun üstünlüğünü tehdit etmesi
olarak saptanmıştır. Ayrıca Karadağ ve Sırbistan’ın AB’ye katılım sürecinde karşılaştıkları
başlıca zorluklar da, Karadağ hükümetinin yirmi beş yıldır değişmemesi, Sırbistan’ın Kosova
ile ilişkilerini düzeltememesi, Lahey Mahkemesi ile Sırbistan’ın işbirliğine varamaması ve
Karadağ ve Sırbistan AB yolunda reformları iyileştirememesi olarak gösterilebilir. Bu
çalışmanın amacı ise sıralanan bu nedenleri ve zorlukları analiz edip açıklamaktır.
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COMPARATİVE ANALYSİS OF INTEGRATION OF WESTERN BALKANS:
MONTENEGRO AND SERBİA EXAMPLES

Abstract
The breakup of Yugoslavia meant the tranformation of Western Balkans which is in the process
of European Integration. European integration process of Montenegro and Serbia has been
examined in this study; it has been examined in historical integrity and diversity of this
transformation. EU has been primarily explained by theories of EU integration process. The
meaning of EU, its goals and its possible scenario in the future are also explained. Despite
several reforms in Montenegro and Serbia, results which these countries have achieved seem
to be insufficient for EU accession. According to European Commission Progress Report,
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Montenegro and Serbia's reforms are insufficient. The main reasons for the failure are
inefficiency of institutions, lack of administrative capacities of judiciary, insufficient
responsibilityof officials who are responsible for administrative reforms. Problems in the field
of reforms are identified as the threatfor the rule of law. In addition, Montenegro and Serbia's
EU accession process has main difficulties because the Montenegrin government has not been
changed in twenty-five years long period. Also, Serbia refuses to improve its relations with
Kosovo and its cooperation with the Hague Tribunal has to be much better.Because of all these
reasons these countries can’t fulfill all tasks on their way to EU. The purpose of this study is to
analyze these reasons and challenges.
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