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Avrupa Birliği’nde Genişlemenin Enstrümanları 
Avrupa Birliği Bütünleşme süreci genişleme, derinleşme 
ve yaygınlaşma olmak üzere üç temel dalga üzerinden 
yürütülmektedir. Genişlemenin bu üç temel boyutu 
oldukça karmaşık teknik, bürokratik ve siyasi yoğun 
çabalara dayanmaktadır. AB’nin kapsadığı ülke sayısı, o 
ülkelerin yüzölçümü ve nüfusu gibi niceliksel alanlarıyla 
ilgilidir, bundan dolayı genişleme boyutu da sürecin 
kitleler tarafından en çok bilinen yönün oluşturmaktadır.  
AB bugüne kadar gerçekleşen 5 genişleme dalgasıyla üye 
sayısını 5’ten 27’ye çıkartmıştır.  

AB bütünleşmesinin başlıca hedefi barış, özgürlükler, 
insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi 
değerlerin kıta geneline yaygınlaştırılmasıdır. Buna göre 
genişleme, siyasi bir yönelim olarak 1950’lerdeki kurucu 
antlaşmalardan bu yana gündemdedir. 

Birliğin ilk genişlemesi 1973 yılında gerçekleşmiştir. 
Katılım koşullarının henüz tam olarak belirlenmediği bu 
ilk genişleme dalgasıyla İngiltere, İrlanda ve Danimarka 
birliğe katılan ilk ülkeler olmuşlardır. Bu ülkelerin katılım 
anlaşmaları Roma Antlaşmasının 273. maddesindeki “Her 
Avrupalı devlet Topluluğa üyelik başvurusunda 
bulunabilir” ibaresi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Sonraki 
yıllarda gerçekleşen genişlemeler de 273. Maddede bahsi 
geçen yöntemle yapılmıştır. Ancak Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından sonra Avrupa toprakları içerisinde 
bağımsızlığına kavuşan ülkelerin üyelik koşullarında, aday 
ülkenin yükümlülükleri ve müzakerelerin yönetimi gibi 
alanlarda yeni düzenlemelere gidilmiştir. 

Soğuk Savaş: İkinci Dünya Savaş’ından 1990 yılına kadar 
SSCB liderliğindeki Doğu Bloğu ülkeleriyle, ABD 
liderliğindeki Batı Bloğu arasındaki, ideolojik 
kutuplaşmayı ve sıcak bir savaşa dönüşmeyen sürekli 
gerginlik halini tanımlamak için kullanılmaktadır. 

 AB’ye yeni üyelerin katılımıyla ilgili ilk yasal değişiklik 
7 şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht 
Antlaşmasıyla yapılmıştır. Bu antlaşmanın 49. Maddesi şu 
şekildedir. “2. Maddede belirtilen Avrupalı değerlere 
saygı gösteren ve bu değerleri desteklemeyi taahhüt eden 
her Avrupa devleti Birliğe üye olmak için başvurabilir. Bu 
başvuru Avrupa Parlamentosuna ve ulusal parlamentolara 
bildirilir. Başvuruda bulunan devlet, başvurusunu 
komisyona danıştıktan ve üye tam sayısının çoğunluğuyla 
karar verecek olan Avrupa Parlamentosunun muvakkatini 
aldıktan sonra oybirliğiyle hareket edecek olan konseye 
yapar. Başvuru sürecinde Avrupa Birliği zirvesi tarafından 
kararlaştırılan yeterlilik kriterleri dikkate alır. Söz konusu 
Avrupalı Değerler ise 2. maddede “Birlik, insan onuruna 
saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve 
azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere 
insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu 
değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, 
adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hâkim olduğu 
bir toplumda üye devletler için ortaktır” olarak 
tanımlanmıştır. 

21-22 Haziran 1993 tarihinde Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da yapılan zirvede daha sonra “Kopenhag 
Kriterleri” adıyla anılan; Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 
birliğe katılmaları ile ilgili kriterler belirlenmiştir. Bu 
kriterler siyasi, ekonomik ve mevzuat adı altında üç 
başlıkta toplanmıştır.  

Siyasi Kriterler ile AB, aday ülkelerden demokrasiyi, 
hukukun üstünlüğünü, insan haklarına ve azınlık haklarına 
saygıyı teminat altına alan istikrarlı kurumların varlığını 
ya da yeniden inşasını istemektedir. Ekonomik Kriterler 
ile aday ülkeden işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığını 
ve  Birlik içindeki rekabet baskısına ve piyasa güçlerine 
dayanma kapasitesi beklenmektedir. Mevzuat ya da 
Müktesebat Uyumu Kriteri ile ise aday ülkelerde Siyasi, 
Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil olmak üzere üyeliğin 
getireceği tüm yükümlülükleri üstlenebilme kapasitesi 
aranmaktadır. 

Birliğe katılmak isteyen ülke başvurusunu Konseye iletir. 
Oybirliğiyle karar alan Konsey, adayın uygunluğunun 
belirlenmesi için Komisyon’dan görüşünü hazırlamasını 
ister. Komisyon, başvuru yapan ülkenin AB 
Antlaşması’nın 49. maddesindeki şartları taşıyıp 
taşımadığını inceler. Komisyon hazırladığı raporda olumlu 
ise, Konsey oybirliğiyle ülkeyi üye adayı ilan eder. 
Adaylık statüsünün verilebilmesi için ilgili ülkenin siyasi 
kriterleri karşılaması, ekonomik kriterler ile mevzuat 
uyumu konusunda ise gelişme göstermesi beklenir. 
Komisyon adaylık statüsü verilen ülke hakkında ilerleme 
raporları hazırlar. Bu raporlarda adayın üyeliğinin 
gerçekleşeceği tarihe kadar olan süreçte üyelik koşulları 
konusunda göstereceği ilerlemeler yakından takip edilir, 
eksik bulunan yönlere dikkat çekilir ve tavsiyelerde 
bulunulur. 

AB üyesi ülkelerin AB nezdindeki daimi temsilcilerinden 
(büyükelçilerden) oluşan COREPER, AB Bakanlar 
Konseyinin gündeminde yer alan konuların 
hazırlanmasına yardımcı olur. Komisyonun hazırladığı 
yasa teklifleri ve tavsiyeler öncelikle COREPER 
tarafından ele alınır, daha sonra ilgili bakanlar konseyinde 
gündem maddesi teşkil eder. 

AB’nin genişleme stratejisi 3 temel ilkeye dayanmaktadır: 
Taahhütlerin pekiştirilmesi (Konsolidasyon), adil ve titiz 
bir koşulluluk ve iletişim. Konsolidasyon ilkesine göre, 
Avrupa entegrasyonunun ivmesi korunurken Birliğin yeni 
üyeleri hazmetme kapasitesinin göz önünde 
bulundurulması hem Birliğin hem de aday ülkelerin ortak 
çıkarına olan önemli bir husustur. Koşulluluk ilkesine 
göre, Birlik, üyeliğe ilişkin benimsediği kriterlerin aday 
ülkeler tarafından yerine getirilmesini talep etmekte titiz 
davranmalı ancak ilerlemeyi ödüllendirmekte de aynı 
derecede adil olmalıdır. İletişim ilkesine göre, genişleme 
politikasının sürdürülmesi için geniş halk desteği 
sağlamak şarttır. Birlik, vatandaşlarının endişelerine 
doğrudan yanıt vermelidir. 
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Birlik aday ülkeyi üyeliğe hazırlarken bir takım 
enstrümanlar geliştirmiştir. Özellikle müzakere sürecinin 
yönetilmesi açısından sistematik hâle getirilen bu 
enstrümanlarla Avrupa Birliği, kurumları aracılığıyla aday 
ülkeyi belli taahhütler altına sokar. Bu bağlamda 
Genişleme Strateji Belgeleri, Katılım Ortaklığı Belgeleri 
ve İlerleme Raporları, AB tarafından, Ulusal Programlar 
da aday ülke tarafından yayınlanarak adaylık ve müzakere 
sürecinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi gerekenler 
detaylı bir şekilde ele alınmış olur. 

Genişleme Strateji Belgeleri 
Avrupa Komisyonu’nun her yıl genellikle Ekim ya da 
Kasım aylarında açıkladığı Genişleme Stratejisi Belgesi, 
Komisyonun Birliğin genişlemesi hakkındaki bir yıllık 
dönemi kapsayan görüş ve düşüncelerini içeren bir 
belgedir. Söz konusu belge: “Giriş, başlıca zorluklar, aday 
ülkelerde kaydedilen ilerleme ve genişleme gündemi, 
genişleme sürecinin desteklenmesi” ve son olarak da 
“sonuçlar ve tavsiyeler” bölümlerinden oluşmaktadır. 

Genişleme Strateji Belgelerindeki 2005 yılından en son 
belgenin yayınlandığı döneme kadar Türkiye’ye ilişkin 
bölümler şu şekilde özetlenebilir: 

Genişleme strateji belgesi- 2005; Türkiye’deki reform 
süreci devam etmektedir ve ülke Kopenhag siyasi 
kriterlerini yeterince karşılamaktadır. Önemli hukuki 
reformlar yürürlüğe girmiştir ve özellikle yargı olmak 
üzere hukuk sisteminde yapısal değişimlere yol açacaktır. 
Bununla birlikte, 2005 yılında reform sürecinde bir 
yavaşlama olmuş ve ilgili düzenlemelerin hayata 
geçirilmesinde düzensizlikler yaşanmıştır insan hakları 
ihlalleri azalmakla birlikte hala mevcuttur. 

Ankara Antlaşması, Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da 
imzalanarak 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren 
“Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
Ortaklık yaratan Anlaşma”dır.  

Genişleme strateji belgesi- 2006; Avrupa Komisyonu, 8 
Kasım 2006 tarihinde genişlemeye ilişkin 2006 Strateji 
belgesini açıklamıştır. Belge, AB’nin mevcut stratejisi 
çerçevesinde birliğin etkin biçimde işlemesi, beşinci 
genişlemeden dersler çıkartılması, genişlemeye ilişkin 
sorunların ele alınması, aday ülkelere üyelik sürecinde 
destek olunması ve genişlemenin devamı için ana 
yaklaşımları ortaya koymaktadır. Türkiye’yi ilgilendiren 
bölümler ise şöyledir. Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüme 
ulaşılması ve Ada’nın birleşmesi önemli bir güçlük 
olmaya devam etmektedir. Komisyon, Kıbrıslı Türk ve 
Rum toplumlarının liderlerinin BM çerçevesinde kapsamlı 
bir çözümü hedefleyen sürecin yeniden canlandırılması 
yönünde 2006 yılında attıkları adımları memnuniyetle 
karşılamaktadır. Bu çabaların 2007 yılında kapsamlı bir 
şekilde ileriye götürülmesi gerekmektedir. İşkence ve kötü 
muamele vakaları sıfır hoşgörü politikasıyla uyumlu 
olarak azalmaktadır. AB, Türkiye’nin, malların serbest 
dolaşımı önündeki tüm engelleri ortadan kaldırmasını 

beklemektedir. Türkiye, Kopenhag politik kriterlerini 
yerine getirmeye ve politik reformlara devam etmektedir. 
Ancak, reform süreci geçen yıl boyunca yavaş bir seyir 
izlemiştir. 

Genişleme strateji belgesi- 2007;. Türkiye’ye gerekli 
koşulları sağladığı takdirde AB üyesi olma perspektifi 
verilmiştir. Türkiye’nin AB üyeliği orta ve uzun vadede 
gerçekleşecektir. Türkiye’nin siyasi reformlara yeniden 
hız kazandırması,. ifade özgürlüğü ve müslüman olmayan 
dinî grupların hakları konularında ciddi ilerleme 
sağlanmalıdır. Yolsuzlukla mücadele, yargı reformu, 
sendikal haklar, kadın ve çocuk hakları konularında daha 
fazla ilerleme kaydedilmelidir.  Güneydoğu Anadolu’daki 
çoğunluğu Kürt olan nüfusun hak ve hürriyetlerinin tam 
olarak sağlanması için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Ek 
Protokol: Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki temelini 
oluşturan 1963 tarihli Ankara Anlaşması’nı, 1 Mayıs 2004 
tarihinde AB üyesi olan 10 ülkeyi kapsayacak şekilde 
genişleten nitelikte bir metindir. 29 Temmuz 2005 
tarihinde, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı (İngiltere) AB 
Komisyonu ve ülkemiz arasında mektup teatisi yoluyla 
imzalanmıştır. Türkiye, protokolle birlikte bir bildirge 
yayımlayarak, atılan imzanın, 10 yeni AB üyesinden biri 
olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıma anlamına gelmediğini 
duyurmuştur. 

Genişleme strateji belgesi- 2008-2009; İşbaşında olan 
Hükûmet, Temmuz 2007’de yapılan serbest ve adil 
seçimlerin ardından, reformlar konusunda önemli 
taahhütlerde bulunarak iktidara gelmiştir. Hükûmet, AB 
katılım süreci ve bununla ilgili reformları gerçekleştirme 
kararlılığını yinelemiş ve yeni bir anayasa üzerinde 
çalıştığını açıklamıştır. İfade özgürlüğü ve gayrimüslim 
dinî toplulukların hakları alanlarında bazı ilerlemeler 
sağlanmıştır. Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde ifade 
özgürlüğünün muhafazasını güçlendirmek amacıyla 
değişiklik yapılmıştır. Parlamento, gayrimüslim dinî 
toplulukların karşılaştığı bazı sorunları ele alan yeni bir 
Vakıflar Yasası’nı kabul etmiştir. Katılım Ortaklığı’ndan 
doğan önceliklere yanıt vermek amacıyla Müktesebatın 
Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program’ın kabul edilmesi, 
Türkiye’nin reform çabalarını yeniden başlatması 
yönündeki iradesinin önemli bir işaretini teşkil edecektir. 

Genişleme strateji belgesi- 2009-2010;. Hükûmet, Kürt 
meselesini ele almak amacıyla geniş çaplı bir tartışma 
açmış ve devlet televizyonu tamamen Kürtçe yayın yapan 
bir kanal başlatmıştır. Türkiye ekonomik krizden kuvvetli 
bir biçimde etkilenmiş fakat bu etki sağlam bir bankacılık 
sistemi ve krize karşı alınan önlemlerle yumuşatılmıştır.  
İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, din özgürlüğü, sendika 
hakları, ordu üzerinde sivil denetim ve kadın hakları ve 
cinsiyet eşitliği gibi bazı alanlarda endişeler mevcuttur. 
Türkiye, Ortaklık Anlaşmasına Ek Protokolü tam 
anlamıyla uygulamaya koymamış ve Kıbrıs’la doğrudan 
ulaştırma yollarındaki kısıtlamalar da dâhil malların 
serbest dolaşımına yönelik engelleri kaldırmamıştır.   
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Genişleme strateji belgesi- 2010-2011; Türkiye, siyasi 
reform sürecine devam etmiştir. Türkiye, anayasasını 
değiştirerek, siyasi ve hukuki sisteminde yargı ve temel 
haklar alanlarında bir dizi önceliği karşılayan temel 
reformlar gerçekleştirmiştir. Yeni bir sivil anayasa, 
Türkiye’de demokrasinin Avrupa standartları ve AB 
katılım kriterleri doğrultusunda daha da güçlendirilmesi 
için sağlam bir temel teşkil edecektir. Temel haklar 
konusunda, ifade ve basın özgürlüğünün Türkiye’de hem 
uygulamada hem de mevzuat açısından güçlendirilmesi 
gerekmektedir.  

Genişleme strateji belgesi- 2011-2012; Katılım 
müzakerelerinde bir yılı aşkın süreden bu yana yeni bir 
müzakere faslı açılması ne yazık ki mümkün olmamıştır. 
Türkiye’nin siyasi katılım kriterlerine ilişkin reformlara 
devam etmesi önem taşımayı sürdürmektedir. Avrupa 
Birliği Bakanlığının kurulmuş olması bu açıdan cesaret 
verici bir işaret olmuştur. Son on yıl zarfında kapsamlı 
reformlar gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, uygulamada 
temel hakları, özellikle ifade özgürlüğü, kadın hakları ve 
dini özgürlükleri teminat altına almak için kayda değer 
ilave çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. Komisyon, Türkiye 
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki ilişkilerde 
yaşanan son gerilimlerden kaygı duymaktadır.  

Katılım Ortaklığı Belgeleri 

AB Konseyi, tam üyelik için başvuruda bulunan Merkezî 
ve Doğu Avrupa ülkelerinin katılım öncesi hazırlık 
stratejilerini belirlemeye başlamıştır. Bu stratejinin üç 
temel unsuru bulunmaktadır; Avrupa Antlaşmalarının 
uygulanması, finansal yardım programı olan PHARE 
Programı ve tüm üye ve aday ülkelerin ortak çıkar ve 
meselelerini tartışabileceği  yapısal bir diyalog” 
platformunun tesis edilmesidir. 

PHARE programı, ilk kez 1989 yılında oluşturulan, 
AB’nin aday ülkelere katılım öncesi yaptığı üç finansal 
yardım ögesinden biridir. Bu yardım programı, AB’ye 
aday olmak isteyen Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
komünist rejimlerin yıkılmasının ardından, bu ülkelerin 
ekonomilerini yeniden yapılandırma çabalarını 
desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. 

Aday ülkelerin üyeliğe giden yolda katılım öncesi 
stratejilerden en önemlisi Katılım Ortaklığı Belgesi’dir 
(KOB). KOB, üyeliğe giden süreçte aday ülkeler için kısa 
(1-2 yıl) ve orta vadede (3-4 yıl) ne yapmaları gerektiğini 
gösteren bir anlamda yol haritasıdır. KOB’da üyelik için 
alınması gereken önlemler, kısa ve orta vadeli öncelikler 
şeklinde, siyasi kriterler, ekonomik kriterler ve AB 
müktesebatına uyum başlıkları altında sıralanmaktadır. 

Katılım ortaklığı belgesi 2001; 8 Mart 2001 tarihinde 
yayınlanan ilk Katılım Ortaklığı Belgesi AB Konseyi 
tarafından onaylanmıştır. Konsey’in onayladığı ilk 
KOB’da bu belgenin amacının; “AB üyeliği yolunda 
Türkiye’nin kaydettiği gelişmeler hakkında Komisyonun 
2000 İlerleme Raporu’nda saptanan ileriye yönelik 
çalışmaların öncelikli alanlarını bu önceliklerin 

uygulanmasında Türkiye’ye sağlanacak mali imkânları ve 
bu yardıma ilişkin koşulları tek bir çerçeve altında 
toplamak olduğu” belirtilmektedir. İlk KOB’da Giriş, 
Amaçlar, İlkeler, Öncelikler ve Orta vadeli hedefler, 
Programlama, Koşullar, İzleme olmak üzere 7 ana başlık 
bulunmaktadır.  

Türkiye için hazırlanan ilk KOB’da Türkiye için 
belirlenen kısa ve orta vadeli önceliklerinden öne çıkanlar 
şu şekildedir.  

Kısa- Vade 

• AB, Türkiye’yi, tüm taraflarla birlikte, Kıbrıs 
sorununun kapsamlı çözümünü amaçlayan sürecin 
başarıyla sonuçlanması yönünde, BM Genel Sekreteri’nin 
çabalarına destek olunmasına devam edilmesi yönünde 
teşvik etmektedir.  

• İfade özgürlüğü ile ilgili hukuki ve anayasal 
garantilerin güçlendirilmesi 

• İşkenceyle mücadeleye ilişkin hukuki hükümlerin 
güçlendirilmesi  

• Yargının işlevselliğinin uluslararası standartlara 
uygun şekilde geliştirilmesi  

• İdam cezasına ilişkin fiilî moratoryumun 
muhafaza edilmesi  

• Türk vatandaşlarının televizyon ve radyo 
yayıncılığında anadillerini kullanmalarını yasaklayan 
hukuki düzenlemeler var ise kaldırılması.  

• Mali sektör reformunun, tarım reformunun ve 
özelleştirilmelerin sürdürülmesi.  

 Orta-Vade  

• Tüm sınır anlaşmazlıkları ve diğer ilgili konuları 
BM Ana Sözleşmesi’nin anlaşmazlıkların barışçı  
yollardan çözülmesi ilkesi doğrultusunda, çözmek için her 
türlü çabanın sarf edilmesi 

• İdam cezasının kaldırılması Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 6. protokolünün imzalanması  

• Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi 
ile ihtiyari ek protokolünün ve Uluslararası Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin onaylanması 

• MGK’nın anayasal rolünün hükûmete bir 
danışma organı olarak uyumu  

• Güneydoğu’da geriye kalan olağanüstü hal 
uygulamalarının kaldırılması.  

Belgede, Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmeye yönelik 
atılacak daha ileri adımlar ve özellikle bu Katılım 
Ortaklığının belirli önceliklerinin 2001 içinde yerine 
getirilmesi yönünde gelişme sağlanması gerektiği, aksi 
hâlde bu genel koşullara uyulmaması durumunda Konsey 
tarafından mali yardımların askıya alınabileceği açıkça 
belirtilmiştir. 

Katılım ortaklığı belgesi 2003; Komisyon 14 Nisan 2003 
tarihinde Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesinin gözden 
geçirilmesini ve mali yardımın arttırılmasını da içeren, bir 
dizi ayrıntılı öneri getirmiştir. İlk KOB’a oranla daha uzun 

ilseven
Typewriter
www.acikogretim.biz

https://www.acikogretim.biz


İKT406U- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 
Ünite 7: İlerleme Raporları: Türkiye’yi Üyeliğe Hazırlamak 

 

 4 

(25 sayfa) olan gözden geçirilmiş KOB, yine 7 ana 
başlıktan oluşmakta ve Türkiye’nin kısa ve orta vade de 
yerine getirmesi beklenen hedef ve öncelikler 
sıralanmaktadır.  

Katılım ortaklığı belgesi 2006; 23 Ocak 2006 tarihinde 
yayımlanan ve öncelikler ve hedefler bölümü ilk iki 
KOB’a oranla daha uzun olan ve daha sistematik şekilde 
ele alan üçüncü KOB, Türkiye’nin müzakere sürecindeki 
önemli yol haritalarından biri durumundadır.3. KOB’da 
öne çıkan temel başlıklar şunlardır. 

• Etkili, şeffaf ve katışımcı yerel yönetimin 
sağlanması  

• Bütünüyle işleyen bir Kamu Denetçiliği 
(Ombudsman) sisteminin kurulması  

• Ordu üzerindeki sivil kontrolün AB Üye 
Ülkelerindeki uygulamalar ile uyumlu hâle getirilmesine 
devam edilmesi  

• Ankara Anlaşmasının Kıbrıs dahil olmak üzere 
10 yeni AB üyesi ülkenin katılımına uyarlayan Protokolün 
bütünüyle uygulanması 

• İnsan hakları konusundaki uluslararası hukuka 
riayet edilmesi, işkence ve kötü muamelenin önlenmesi  

• Türkçe dışındaki dillerde radyo/TV yayıncılığına 
etkili şekilde erişimin sağlanması  

• Ekonomide yapısal reform programının 
uygulanmasının sürdürülmesi  

• Doğrudan yabancı yatırım girişiminin 
kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi. 

Katılım ortaklığı belgesi 2007; Türkiye’nin yaptığı 
reformların etkisiyle bir önceki KOB’a oranla daha az 
sayfa yayımlanan ve bir önceki KOB’un tekrarı 
sayılabilecek düzeyde benzer öncelik ve hedeflere işaret 
edilen belgede öne çıkan en temel noktalar; Kıbrıs 
Ombudsmanlık sistemi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
ve insan haklarıyla ilgili çeşitli uluslararası sözleşmelerin 
onaylanması noktalarıdır. 

ULUSAL PROGRAMLAR 

1997 yılının sonunda yapılan Lüksemburg Zirvesi’nde 
benimsenen zenginleştirilmiş katılım öncesi stratejinin 
önemli başlıklarından biri de aday ülkelerin hazırladıkları 
ulusal programlardır. Bu programlar aday ülkeler 
tarafından KOB’da belirtilen hedef ve önceliklerin yerine 
getirilmesi amacıyla hazırlanmaktadır.  

10-11 Aralık 1999 tarihinde Helsinki’de gerçekleştirilen 
Avrupa Konseyi Zirve toplantısında resmi adaylık statüsü 
verilen Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal Programı’nı 
ilk olarak 19 Mart Türkiye, tam adıyla “Avrupa Birliği 
Müktesebatının 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunun 
onayıyla açıklamıştır.  Ulusal Program, Aday ülkelerin 
KOB’a karşılık olmak üzere hazırladıkları, adaylık 
sürecinde kısa ve orta vadede gerçekleştirecekleri tüm 
çalışmaları detaylı bir takvim ve mali kaynaklarla ortaya 
koyan bir programdır. 

 

İLERLEME RAPORLARI  

Aralık 1995’te Madrid’de yapılan AB Konseyi 
toplantısında Birliğe üyelik için başvuran devletlerden 
rapor hazırlaması istenmiştir. Bu rapor “Daha Güçlü ve 
Geniş Avrupa: Gündem 2000” olarak adlandırılmaktadır 
ve 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Birlik 
politikalarının değişen bölgesel ve küresel koşullara uygun 
olarak AB’yi 21. yüzyıla taşıyabilecek nitelikte 
geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. İkinci 
bölümde ise genişlemenin beraberinde getireceği zorluklar 
ve genişlemeyle ilgili bazı öncelik ve hedefler 
sıralanmaktadır. Üçüncü bölüm ise Birliğin 2000-2006 
dönemini kapsayacak olan yeni finansal çerçevesini 
içermektedir. 

Komisyon’un aday ülkelerin talebinden bağımsız olarak 
1998 yılından beri her yıl düzenli olarak yayımladığı 
ilerleme Raporları, Kopenhag Kriterleri’ni temel alarak, 
aday ülkelerin AB’ye üye olabilmeleri için yerine 
getirmeleri beklenen öncelikleri ve aday ülkenin raporun 
yayımlandığı döneme kadar gösterdiği ilerlemeleri içeren 
bir belgedir. 

Haziran 1998’de Cardiff’te yapılan AB Konseyinde, 
Komisyon’un Türkiye hakkında bir rapor sunması 
istenmiştir. Komisyon henüz aday ülke olarak ilan 
edilmeyen Türkiye’ye ilişkin ilk ilerleme raporunu, diğer 
aday ülkelerin ilerleme raporlarıyla ile birlikte Ekim 1998 
tarihinde AB Konseyine sunmuştur. 1998 yılında 
yayımlanan ilk rapordan bugüne kadar Komisyon 
Türkiye’ye ilişkin 15 adet ilerleme raporu yayımlanmıştır. 

Türkiye dahil AB’nin aday ülkeler için hazırladığı 
İlerleme Raporları esas olarak konuları itibarıyla AB 
uzmanlarınca uzun araştırmalar sonucunda 
oluşturulmaktadır. Uzmanlar ilgili paydaşların ve 
tarafların geniş çaplı katılımını sağlayarak onların 
görüşlerini raporlara yansıtmaya çalışmaktadırlar. Her yıl 
yayınlanan ilerleme raporları “müktesebatı” 
benimsemekte zorlanan ülkeler için, iktidar açısından AB 
ile bütünleşme politikalarının meşrulaştırılmasına, 
muhalefet açısından  da ulaşılacak veya reddedilecek bir 
hedef olarak en azından konunun bütün yönleriyle 
tartışılmasına imkan sağlamaktadır.  

Aslında ilerleme raporları herkes için, düzeyi tartışılsa da 
hazırlanma sürecindeki uzmanlık ve katılım 
düşünüldüğünde güvenli bir referans işlevi de 
görmektedir. Raporlar ilgili ülke için aslında yıllık bir 
muhasebe yapılmasının önünü açmaktadır. İlerleme 
Raporları aday ülkelerin AB ile bütünleşme sürecinin en 
önemli ve etkin araçlarından biridir. İlişkilerin istenen 
düzeyde sürdürülmesi açısından önemli bir bağlantı 
noktası konumundadırlar. Türkiye’nin 1998 yılından bu 
yana başta ekonomik ve siyasal olanlar olmak üzere her 
alanda yaşamış olduğu değişim ve dönüşüm sürecinde bu 
raporlar oldukça yol gösterici olmuşlardır.  
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