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Ülkemizin AB ile ilişkisinin yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi vardır. Türkiye, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra, Temmuz 1959’da, 
Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur.  
 
Türkiye'nin tam üyelik başvurusuna, o dönemki adıyla AET tarafından verilen cevapta, 
Türkiye’nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı 
bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar, geçerli olacak bir ortaklık anlaşması 
imzalanması önerilmiştir. Söz konusu anlaşma, 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara’da 
imzalanmıştır. 
 
Ankara Anlaşması’nın önsözünde, Türk halkının yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla, 
AET’nin sağlayacağı desteğin, ileri bir tarihte Türkiye’nin Topluluğa katılmasına yardımcı 
olacağı belirtilir. 28’inci maddede ise, "Anlaşmanın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşmadan 
doğan yükümlülüklerin tümünün, Türkiye tarafından üstlenebileceğini gösterdiğinde, akit 
taraflar, Türkiye’nin Topluluğa katılması olanağını incelerler" denmektedir. Buradan da 
anlaşılacağı üzere, Ankara Anlaşması uyarınca, kurulan Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin nihai 
hedefi, Türkiye’nin Topluluğa tam üyeliğidir. 
 
Anlaşma, hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olarak 3 devre öngörmüştür. Geçiş 
döneminin sonunda ise, gümrük birliğinin tamamlanması planlanmıştır. Anlaşmada öngörülen 
hazırlık döneminin sona ermesiyle birlikte, 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 
yılında yürürlüğe giren Katma Protokol’de, geçiş döneminin hükümleri ve tarafların 
üstleneceği yükümlülükler belirlenmiştir. 
 
Ancak gerek Ankara Anlaşması, gerek Katma Protokol öngörüldüğü şekilde 
uygulanamamıştır. Bunun sorumluluğunu Türkiye ile Topluluk arasında paylaştırmak gerekir. 
Türkiye 1970’li yıllarda içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle, Katma 
Protokol’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememiştir. O tarihlerde yaygın olan 
kanaat, AET ile ilişkinin bir çeşit sömürü düzeni kurmakta olduğu, Türkiye pazarının 
Topluluk ürünlerine açmanın sanayileşmeyi ve kalkınmayı baltalayacağı, dolayısıyla koruma 
duvarlarının muhafaza edilmesi gerektiği yolundaydı. Başka bir deyimle, AB ile ortaklık 
ilişkimizin ve gümrük birliğinin temsil ettiği kalkınma modeli, dışarıya açık, bütünleşmeyi 
öngören bir model iken, 1970’li yılların tamamı boyunca, bu modelin tam tersini sembolize 
eden içe dönük, ithalat ikamesine dayalı politikalar uygulanmıştır. Türkiye kendi 
yükümlülüklerini yerine getirmemeye ve Toplulukla ilişkilere soğuk bakmaya başlayınca, 
Topluluk da kendi yükümlülüklerini aksatmaya ve ortaklık ilişkisinin geliştirilmesi 
istikametinde çaba harcamaktan kaçınmaya başlamıştır. 
 
Başlangıçta yalnızca ekonomik olan sorunlar, 12 Eylül döneminde ve Yunanistan’ın 1980’de 
Topluluğa tam üye olmasıyla siyasi boyutlar da kazanmaya başlamıştır. AB-Türkiye ilişkileri 
dondurulmuş ve mali işbirliğine son verilmiştir. Katma Protokolün ise, yalnızca ticari 
hükümleri işlemeye devam etmiş, diğer bütün hükümleri atıl kalmıştır. 
 
 
 
 



Gümrük Birliği :  
 
1983 yılında Türkiye’de sivil idarenin yeniden kurulması ve 1984 yılından itibaren, ithal 
ikamesi politikaların hızla terk edilmesi ve dışa açılma sürecinin başlaması, AB ile ilişkileri 
yeniden canlandırmıştır. Türkiye bir taraftan 14 Nisan 1987’de AB’ye tam üyelik 
müracaatında bulunmuş, diğer taraftan, ertelenmiş bulunan gümrük vergileri uyum ve indirim 
takvimini 1988 yılından itibaren hızlandırılmış bir şekilde yeniden yürürlüğe koymuştur. 
 
AB Komisyonu tam üyelik müracaatına 1989 yılında verdiği yanıtta, Türkiye’nin AB’ye 
üyelik konusundaki ehliyetini kabul etmekle birlikte, Topluluğun kendi içindeki derinleşme 
sürecini tamamlanmasına ve gelecek genişlemesine kadar beklenmesini ve bu arada Türkiye 
ile Gümrük Birliği sürecinin tamamlanmasını önermiştir. Bu öneri, Türkiye tarafından da 
olumlu değerlendirilmiş ve Gümrük Birliği’nin, Katma Protokolde öngörüldüğü şekilde 1995 
yılında tamamlanması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır. 2 yıl süren müzakereler sonunda, 
5 Mart 1995 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında alınan karar uyarınca, Türkiye 
ile AB arasındaki Gümrük Birliği, 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Gümrük Birliğinin tamamlanmasıyla, Türkiye AB ülkeleriyle bütünleşme yolunda çok önemli 
bir mesafe kat etmiştir. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği’ne girebilmiş tek 3’üncü ülkedir. 
Ticaret açığının önemli ölçüde büyümesine rağmen ekonomi, Gümrük Birliği’nden 
kaynaklanan yükü rahatlıkla kaldırabileceğini göstermiştir. 
 
Ancak, Gümrük Birliği’nin sorunsuz yürüdüğü de söylenemez. Öncelikle, AB Gümrük Birliği 
ile birlikte, Türkiye’ye karşı üstlendiği bazı yükümlülükleri yerine getirmemiştir. AB, 
Gümrük Birliği kararının kabul edildiği Ortaklık Konseyi toplantısında üstlendiği ve 
Türkiye’ye 4-5 yıllık bir dönem içinde 2,5 milyar Euro’ya varan mali yardım yapma 
yükümlülüğünü yerine getirmemiş, aynı şekilde kurumsal alanda entegrasyonu kolaylaştırmak 
amacıyla öngörülen bazı tedbirleri alamamıştır. 
 
Bu yükümlülüklerin yerine getirilememiş olmasının başlıca 2 nedeni vardır. 1’incisi 
Yunanistan’ın, diğeri Avrupa Parlamentosunun muhalefetidir. Türkiye, bu taahhütlerin yerine 
getirilmesi üzerindeki haklı ısrarını sürdürmüştür. Zira bunlar Gümrük Birliği anlaşması 
paketinin bir parçasını teşkil etmekte olup, yerine getirilmemeleri ilişkimizin dengesini bozma 
sonucunu doğurmaktadır. 
 
AB’nin Genişleme Süreci ve Türkiye : 
  
AB, 1993 Kopenhag Zirve Toplantısında aldığı kararlar uyarınca, eski Varşova Paktı ülkeleri 
olan Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bir genişleme süreci başlatmıştır. AB 
Komisyonunun genişlemeye ilişkin stratejisine esas teşkil etmek üzere hazırladığı öneriler, 16 
Temmuz 1997 tarihinde "Gündem 2000" başlıklı bir raporda açıklanmıştır. Raporda Merkez 
ve Doğu Avrupa Ülkeleri (MDAÜ) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), 2 dalga 
şeklinde 2000’li yıllarda, AB’ye tam üye olmaları öngörülmüştür. 
 
İlk dalgada Kopenhag kriterleri dediğimiz kriterlere en fazla uyum gösterebilme yeteneğine 
sahip olduğu değerlendirilen, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Estonya, 
söz konusu kriterlere göre daha geri bir durumda bulunan 2’nci dalgada ise Slovak 
Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Bulgaristan ve Romanya yer almıştır. GKRY de, daha önce 
alınan bir kararla, söz konusu genişlemenin içine dahil edilmiştir. Türkiye ise genişlemenin 
kapsamına alınmamıştır. 



 
Bu rapor, Türkiye ile ilgili olarak, Gümrük Birliği’nin tatminkâr bir biçimde işlediği ve AB 
ile ilişkilerin geliştirilmesi için sağlam bir dayanak teşkil ettiği, ancak siyasi durumun, mali 
işbirliği ile siyasi diyalogun, 6 Mart 1995 tarihinde kararlaştırıldığı şekilde sürdürülmesine 
imkân vermediği, Gümrük Birliği’nin uygulamasının, Türkiye’nin birçok alanda, AB 
müktesebatını başarıyla üstlenebileceğini gösterdiğini, buna karşılık ekonominin, makro 
ekonomik istikrarsızlık kıskacını kıramadığı ifade edilmiştir. Siyasi konularda ise insan 
hakları ve Güney Doğu sorunu ile ilgili bilinen görüşler tekrar edilmiş ve bu soruna askeri 
değil, siyasi bir çözüm bulunması gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Gündem 2000 raporunun açıklanmasını izleyen dönemde Türkiye, AB üyesi ülkeler ve AB 
Komisyonu düzeyinde yoğun ikili temaslar gerçekleştirmiştir. Bütün bu görüşmelerde 
Türkiye, Komisyonun kendisini AB’nin hâlihazır genişleme sürecinden dışlayan Gündem 
2000’deki önerileri hakkında olumsuz görüşlerini ortaya koyarak, AB’nin bu yönde bir tutum 
almasının, Türkiye-AB ilişkilerinin müktesebatıyla ciddi biçimde çelişeceğini vurgulamış ve 
Lüksemburg Zirve Toplantısından beklentilerini aşağıdaki biçimde ortaya koymuştur: 
 
* Türkiye’nin AB’nin genişleme sürecine dâhil olduğunun resmen ilanı, 
* Türkiye’nin uygun bir katılma öncesi stratejisi ile desteklenmesi, 
* Türkiye’nin Avrupa Daimi Konferansına diğer adaylarla eşit statüde katılması. 
 
Lüksemburg Zirvesi : 
 
12-13 Aralìk 1997 tarihlerinde Lüksemburg’da yapılan AB Zirvesinde kabul edilen Sonuç 
Bildirisinin en önemli bölümü genişleme konusuna ayrılmıştır. Bu bildiri, genelde 
Komisyonun Gündem 2000 raporunda yaptığı önerileri benimsemekle birlikte, Türkiye için 
bunun ötesine giden bir içerik taşımıştır. 
 
Lüksemburg Zirvesi sonrasında varılmış bulunan noktaya bakıldığında Türkiye açısından şu 
unsurlar göze çarpar: 
 
* Türkiye’nin tam üyeliğe ehliyeti bir kez daha teyit edilmiştir. 
 
* Avrupa Birliği, Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlamak için bir strateji tespitini kararlaştırmıştır. 
Bu stratejide, Ankara Anlaşması’nda öngörülmüş bulunan imkânların geliştirilmesi, Gümrük 
Birliği’nin güçlendirilmesi, mali işbirliği ve mevzuat uyumu gibi unsurlara yer verilmesi ve 
gelişmelerin düzenli olarak Ankara Anlaşması’nın 28’inci maddesi, Kopenhag kriterleri ve 
AB’nin 29 Nisan 1997 tarihli deklarasyonu çerçevesinde gözden geçirilmesi öngörülmüştür.  
 
* Bunlara karşılık, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin, aynı zamanda 
Türkiye’deki siyasi ve ekonomik reformların sürmesine, Yunanistan ile iyi ve istikrarlı 
ilişkilere sahip olunmasına ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla BM gözetimindeki 
müzakerelerin desteklenmesine bağlı olduğu vurgulanmıştır. 
 
Türk hükümeti, Lüksemburg Zirvesinin ertesi günü 14 Aralık 1997 tarihinde yaptığı 
açıklamada, AB’nin Türkiye’ye yönelik yanlı ve ayırımcı tutumunu kınamış, bununla birlikte 
tam üyelik hedefini muhafaza ettiğini ve AB ile var olan ortaklık ilişkilerinin sürdürüleceğini, 
ancak bu ilişkilerin geliştirilmesinin, AB’nin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı 
olacağını, AB’nin mevcut zihniyet ve yaklaşımı değişmedikçe, ilişkilerimizin ahdi çerçevesi 
dışındaki konuları AB ile ele almayacağımızı belirtmiştir. Müteakiben yapılan açıklamalarda, 



AB ile siyasi diyalogun, ilişkilerimizin gelişmesine engel oldukları iddia edilen, Kıbrıs 
sorunu, Türk-Yunan ilişkileri ve insan hakları dâhil olmak üzere, Türkiye’nin iç meselelerini 
bundan böyle kapsamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, ilk oturumunu 12 Mart 1998 tarihinde 
Londra’da yapan Avrupa Konferansı’na Türkiye’nin katılmayacağı, bu arada Gümrük 
Birliği’nin Ortaklık Anlaşmaları’nda öngörüldüğü şekilde sürdürüleceği, AB tarafının 
Lüksemburg Zirvesi’nin sonuç bildirisinde yapmayı üstlendiği, Gümrük Birliği’nin 
derinleştirilmesine ve Ankara Anlaşması’nın sağladığı imkânların kullanılmasına yönelik 
tekliflerin beklendiği ifade edilmiştir. 
 
Türkiye’nin AB ile ilişkileri, Lüksemburg Zirvesi’nden sonraki dönemde yukarıda belirtilen 
Hükümet açıklaması çerçevesinde yürütülmüştür. Bu dönemde Komisyon, Lüksemburg 
Zirvesi’nde kendisine verilen yönerge gereğince 4 Mart 1998 tarihinde Türkiye ile ilişkilerin 
geliştirilmesini konu alan bir strateji belgesini açıklamıştır. Söz konusu raporun giriş 
bölümünde, bu stratejinin uygulanmasıyla, Türkiye’nin AB’nin genişleme sürecinde yer 
alacağı bildirilmiştir. Aynı bölümde, Türkiye tarafından eleştiri konusu yapılan, mali işbirliği 
alanındaki AB taahhütlerine de değinilmiş ve stratejide yer alan unsurların gerçekleşmesinin 
AB’nin Türkiye’ye taahhüt ettiği mali yardımların yürürlüğe konulması ile mümkün 
olabileceğine dikkat çekilerek, bu konuda yetkili bulunan Konseyin söz konusu yardımları 
gecikmeksizin kullanılabilir hale getirecek düzenlemeyi yapması istenmiştir. 
 
AB Helsinki Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi: 
 
Türkiye, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hükümet 
Başkanları Zirvesi’nde oybirliği ile AB’ye aday ülke olarak kabul ve ilan edilmiş, diğer aday 
ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir. 
 
Helsinki Zirvesi kararlarına göre, Türkiye, diğer aday ülkeler gibi, “Katılım Öncesi 
Stratejisinden” yararlanacaktır. Böylece, Türkiye topluluk programları ve ajansları ile aday 
ülkeler ile Birlik arasında, katılım süreci çerçevesinde yapılan toplantılara katılma imkanına 
sahip olmuştur. Zirve Sonuç Bildirisi ayrıca, önceki AB Konseyi kararları çerçevesinde bir 
katılım ortaklığı hazırlanmasını öngörmüştür. 
 
Bu ortaklığın aynı zamanda, siyasi ve ekonomik kriterleri ile üye ülke olmanın gerektirdiği 
yükümlülükler ışığında ve AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program ile bir 
arada, katılım hazırlıkları üzerinde yoğunlaşacağı belirtilmiştir. Komisyon ayrıca, Türk 
mevzuatının Topluluk müktesebatıyla uyumlaştırılması amacıyla, müktesebatın analitik 
incelenmesi sürecini hazırlamakla görevlendirilmiş, öte yandan, katılım öncesine yönelik mali 
kaynakların eşgüdümü için tek bir çerçeve sunmaya çağrılmıştır. 
 
Helsinki Zirvesi Sonrası Yaşanan Gelişmeler : 
 
Türkiye’nin AB’ye adaylığının hukuki zeminini oluşturan Katılım Ortaklığı Belgesi ve 
Çerçeve Yönetmeliği’nin 2001 yılı başlarında AB Konseyince onaylanmasının ardından 
Türkiye, AB Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programı 26 Mart 2001 tarihinde 
Komisyona tevdi etmiştir. AB ile ilişkilerimiz, bu tarihten itibaren söz konusu belgelerde 
kayıtlı önceliklerimiz kapsamında şekillenmeye başlamıştır.  
 
Helsinki'de alınan kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktasıdır. Helsinki Zirvesi 
sonrasında, diğer aday ülkeler gibi Türkiye de, reformlarını teşvik etmeye ve desteklemeye 
yönelik bir katılım öncesi stratejiden yararlanmaya başlamıştır. 



 
 
Üç yıl aradan sonra Ortaklık Konseyi ilk defa Nisan 2000'de Türkiye başkanlığında 
toplanmıştır. Konsey'de iki önemli siyasi karar alınmıştır; birincisi Ortaklık Komitesi 
kapsamında sekiz alt-komitenin oluşturulması, ikincisi de AB ve Türk satın alma 
piyasalarının karşılıklı olarak birbirlerine açılması ve hizmetlerin serbestleştirilmesi amacıyla 
yapılacak anlaşma müzakerelerinin başlatılmasıdır. Müzakerelerin ilk turu gerçekleştirilmiştir. 
 
AB Konseyi tarafından resmen 8 Mart 2001 tarihinde kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi, 
AB'nin katılım kriterlerinin karşılanması yönünde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Türkiye 
için önceliklerin belirlendiği bir yol haritasıdır. Katılım Ortaklığı Belgesi'nin amacı, 
Komisyon'un Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin 2000 
yılı Düzenli Raporu'nda tanımlanan çalışma gerektiren öncelikli alanları, bu öncelikleri hayata 
geçirmek için Türkiye'ye sağlanmış olan mali olanakları ve bu yardımların tabi olacağı şartları 
tek bir çerçeve altında bir araya getirmektir. Türk hükümeti bu Katılım Ortaklığı Belgesi 
ışığında 19 Mart 2001'de Müktesebat'ın Üstlenilmesi için Ulusal Programı(UP) kabul etmiştir. 
Program geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemi ortaya koymaktadır. Eş zamanlı 
olarak UP'ın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin bir kararname de kabul 
edilmiştir. 15 ve 16 Haziran 2001'de Göteborg'da yapılan Avrupa Konseyi'nde Ulusal 
Program 'olumlu bir gelişme' olarak tanımlanmış ve Türkiye, katılım öncesi stratejisinin 
mihenk noktası olan Katılım Ortaklığı'nın önceliklerini hayata geçirmek için somut adımlar 
atmaya teşvik edilmiştir. 
 
2002 yılındaki Kopenhag Zirvesi'nde de Türkiye ile ilgili olarak; 
 
-Gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'nin hazırlanması 
-Müktesebat uyum çalışmalarının yoğunlaştırılması 
-Gümrük Birliğinin geliştirilip, derinleştirilmesi 
-Mali işbirliğinin önemli miktarda artırılması 
-Türkiye'ye verilecek mali yardımların katılım başlıklı bütçe kalemine alınması  
 
yönünde kararlar alınmıştır. 
 
Bu gelişmeler ışığında Avrupa Komisyonu Türkiye ile ilgili olarak gözden geçirilmiş Katılım 
Ortaklığı Belgesi’ni 25 Mart 2003’te yayımlanmıştır. Türk hükümeti de Ulusal Programı 
yeniden güncellenerek 24 Temmuz 2003’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kamuoyuna 
açıklanan gözden geçirilmiş Ulusal Program’da, kısa vadeli ve orta vadeli hedefler net bir 
şekilde belirtilmiştir. 
 
2004 yılının Aralık ayında Brüksel’deki AB Konseyi Zirvesi'nde, Avrupa Komisyonu'nun 6 
Ekim 2004'te hazırladığı rapor ve tavsiye kararı doğrultusunda Türkiye ile müzakerelerin 3 
Ekim 2005 tarihinde başlamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. 
 
Söz konusu Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi sonrasında 17 Aralık Sonuç Bildirgesi 
yayımlanmıştır. Böylelikle, 17 Aralık 2004 tarihli Brüksel Zirvesi'nde, AB-Türkiye 
ilişkilerinde bir dönüm noktası daha yaşanmış ve Zirve'de Türkiye'nin siyasi kriterleri yeteri 
ölçüde karşıladığı belirtilerek 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlanması kararı alınmıştır.  
 
 
 



 
 
Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon : 
  
Genişleme süreci kapsamında AB’nin gerçekleştirmesi gereken kurumsal reformları ele almak 
üzere Şubat 2000’de oluşturulan Hükümetlerarası Konferans (HAK) ve bunun bir sonucunu 
oluşturan Aralık 2000 tarihli Nice Zirvesi ile çalışmalar önemli bir mesafe kat etmiştir. Bu 
konuda 19 Ekim 2001 tarihinde Belçika’nın Ghent şehrinde yapılan AB Gayrı resmi Hükümet 
ve Devlet Başkanları Zirvesinde, kurumsal reformlara ilişkin çalışmaları 2004 yılında 
sonuçlandıracak olan Hükümetlerarası Konferansla ilgili bir "Konvansiyon"un oluşumu ve 
çalışma usulleri ele alınmıştır. Konferansta, Konvansiyonun hazırlık sürecine üye ülkelerin 
ulusal parlamento ve hükümet temsilcileri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, Komisyon 
temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin katılması, aday ülkelerin de Konvansiyona davet 
edilmesi Onbeşlerce kararlaştırılmıştır. Konvansiyon çalışmalarının Temel Haklar Şartı’nın 
statüsü, ulusal parlamentoların rolü, AB kurumları ve üye ülkeler arasındaki yetki paylaşımı, 
AB Antlaşmalarının sadeleştirilmesi konuları üzerinde yoğunlaşması öngörülmüştür. 
 
Tarama Süreci : 
  
3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye resmen 
AB'ye katılım müzakerelerine başlamıştır. Yine aynı gün bir basın toplantısı düzenlenerek 
Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi yayımlanmıştır. Müzakerelerin ilk aşamasını tarama 
toplantıları oluşturmaktadır. İlk tarama toplantısı 20 Ekim 2005'de "Bilim ve Araştırma" faslı 
için, son tarama toplantısı da 13 Ekim 2006'da "Yargı ve Temel Haklar" faslı için yapılmıştır.  
   
Tarama süreci devam ederken, 12 Haziran 2006'da HAK’ta, "Bilim ve Araştırma" faslı için 
müzakereler açılmış ve fasıl geçici olarak kapanmıştır. Müzakerelere açılan ilk fasıl Bilim 
Araştırma faslı olmakla birlikte bu güne kadar toplam 13 Fasıl müzakerelere açılmıştır.   
   
Son olarak, Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslının açılış kriterleri karşılanmış 
olup, 30 Hazirann 2010 tarihindeki HAK'ta İspanya Dönem Başkanlığında fasıl müzakerelere 
açılmıştır.  
   
"Eğitim ve Kültür" ve "Ekonomik ve Parasal Politika" fasılları, herhangi bir teknik açılış 
kriteri bulunmamasına, müzakere pozisyon belgemizi sunmamıza ve teknik olarak açılmaya 
hazır olmalarına rağmen, bazı üye ülkeler tarafından AB Mevzuatı ile ilgili olmayan 
nedenlerle bloke edilmektedir.  
 
 
 

Türkiye’nin Müzakere Süreci Kapsamında Kurumumuzun da Sorumluluğunun 
Bulunduğu 2 No’lu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı ile 19 No’lu Sosyal Politika ve 

İstihdam Faslı’na İlişkin Gelişmeler 

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarının 17 Aralık 2004 
tarihli Zirvesinde aldığı karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'ta yapılan 
Hükümetlerarası Konferans (HAK) ile Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine 
başlamıştır.  Böylece, Türkiye ile AB arasındaki inişli çıkışlı ilişki, çok önemli bir dönüm 
noktasını aşarak yepyeni bir sürece girmiştir. 3 Ekim 2005 tarihli Hükümetlerarası 



Konferansta Müzakerelerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceğini düzenleyen 
“Müzakere Çerçeve Belgesi” de kabul edilmiştir.  

Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan “tarama” ile başlamıştır. Türkiye için Tarama 
Sürecinin ilk aşaması olan tarama toplantıları 20 Ekim 2005 tarihinde yapılan Bilim ve 
Araştırma faslı tanıtıcı tarama toplantısı ile başlamış ve 13 Ekim 2006 tarihinde yapılan Yargı 
ve Temel Haklar faslı ayrıntılı tarama toplantısı ile sona ermiştir. Her bir müzakere faslının 
taraması bittikten sonra, Komisyon üye ülkelere "tarama sonu raporu" adı altında bir rapor 
sunmaktadır.  

 
2 Nolu “İşçilerin Serbest Dolaşımı” faslına ilişkin tanıtıcı toplantı ise 19 Temmuz 

2006 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 11 Eylül 2006 tarihinde ayrıntılı toplantı Türk Tarafı 
sunuları gerçekleştirilmiştir. 18 Eylül 2006 tarihinde söz konusu fasıla dair sualname Türk 
tarafı tarafından ayrıntılı bir şekilde yanıtlanmıştır. Ancak, Avrupa Komisyonu tarafından 
Tarama Sonuç Raporu yayınlanmamıştır.  

 
Kurumumuzun 2. fasıl kapsamındaki sorumluluğu 2008 tarihli Ulusal Programda; 

2010-2012 yılları arasında “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) veritabanı ve web 
sitesinin tüm ulusal istihdam olanaklarını içerecek biçimde ve EURES altyapısı ile uyumlu 
çalışacak şekilde revizyonu ve ilgili personelin/ tarafların eğitimi” şeklinde ifade edilmiştir. 
Ancak, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’nün 14 Ekim 2009 tarihinde 
Türkiye'nin AB'ne uyum sürecinde son bir yıllık ilerlemesi ile ilgili açıkladığı İlerleme 
Raporu’nun “Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği” başlıklı 4. bölümünün 2. Fasıl 
İşçilerin Serbest Dolaşımı başlığı altında;  “Türkiye, Türkiye İş Kurumunun bilgi-işlem 
altyapısının ve elektronik iş bulma hizmetlerinin zayıf olması sebebiyle Avrupa İstihdam 
Hizmetleri Ağına (EURES) katılmaya hazır değildir.” denmektedir. Yine, 9 Kasım 2010 
tarihinde yayımlanan 2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporunda “Türkiye’nin, Avrupa İstihdam 
Hizmetleri Ağı’na (EURES) katılımıyla ilgili olarak, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) bilgi 
işlem altyapısının, elektronik hizmet ve personel kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.” 
ifadesine yer verilmiştir.  

Her ne kadar İlerleme Raporlarında Kurumumuzun bilgi işlem altyapısının ve 
elektronik iş bulma hizmetlerinin zayıf olduğundan bahsedilse de, söz konusu rapora verilen 
cevapta da belirtildiği üzere, Kurumumuzun 2008 yılında hayata geçirdiği E-Dönüşüm Projesi 
ile Kurumumuzun tüm hizmetleri elektronik ortamda yapılabilir hale gelmiştir.  

Henüz onaylanmayan Tarama Raporunda; “Aday ülkelerin, özellikle ulusal istihdam 
kuruluşlarının istihdam fırsatları üzerine bilgileri karşılıklı değişime açma yolunda yakın 
işbirliği ile Topluluk içinde serbest dolaşımın geliştirilmesini amaçlayan EURES sistemine 
katılmaya hazırlanmaları gerekmektedir. İşlevsel alanda açık işler veri tabanının EURES açık 
iş değişim mekanizmasına entegre edilmesi ve genel işgücü piyasası ile yaşama ve çalışma 
koşullarının bilgilerinin değişimi gerekmektedir”, ibaresi yer almaktadır.  

Ayrıca, Katılım müzakerelerine önümüzdeki dönemde daha fazla ivme kazandırmayı, 
kamuoyunu bilgilendirerek AB konusundaki farkındalığı ve desteği daha da arttırmayı 
amaçlayan, 4 Ocak 2010 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanan “Türkiye’nin Katılım 
Süreci İçin Avrupa Birliği Stratejisi” kapsamında oluşturulan 2010-2011 Eylem Planında, 
İşçilerin Serbest Dolaşımı Tarama sonu raporunun henüz ülkemize resmi olarak iletilmediği,  
2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı için orta vadede 
Kurumumuzun sorumluluğu olan Kamu  İstihdam  Hizmetlerinin, Avrupa  



İstihdam  Hizmetleri  (EURES)   ağına katılabilmesi için yeterli kapasitesinin sağlanması 
adına adımlar atılmasının talep edildiği belirtilmiştir.  
 

Bu kapsamda, EURES ağına dâhil olabilmek amacıyla AB üye ülkelerinden bilgili ve 
deneyimli uzmanlar ile bilgi ve tecrübe değişimini sağlamak amacı ile 11-12 Ekim 2010 
tarihinde Avrupa Komisyonu Teknik Yardım Bilgi Değişimi Aracı ile Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen “Avrupa’da İşçilerin 
Serbest Dolaşımını Teşvik Aracı Olarak EURES” başlıklı 2 günlük bir Çalıştay 
düzenlenmiştir. Söz konusu Çalıştayda, Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri ve çeşitli AB 
üyesi ülkelerinden gelen EURES danışmanlarından öncelikli olarak EURES mekanizması 
hakkında bilgi alındıktan sonra, Türkiye’nin EURES’e dâhil olması sürecine ilişkin olarak, 
sisteme tam entegrasyon anlamında yapması gerekenler tartışılmıştır. Toplantının ikinci 
gününde gerçekleştirilmiş olan üç alt grup çalışmasında ise, konunun farklı boyutları ele 
alınarak tartışılmış ve ileriye dönük çözüm önerileri geliştirilerek bir yol haritası belirlenmeye 
çalışılmıştır.  

 
19 No’lu “Sosyal Politika ve İstihdam” faslına ilişkin olarak ise 2010 Yılı Türkiye 

İlerleme Raporunda “Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizleri kaydetmek ve hizmetlerini onlara 
ulaştırmak yönündeki çabalarını devam ettirmiştir. Aktif işgücü piyasası tedbirleri büyük ölçüde 
genişletilmiştir. Bununla birlikte, işsizlik yardımının kapsama oranı çok düşüktür. Mart 2010’da 
fondan, işsizlerin yalnızca % 6’sı yardım almıştır. Türkiye’nin kamu istihdam hizmetlerinin 
toplam idari kapasitesi güçsüz kalmaya devam etmektedir.” denilmektedir. 

 
Bu bağlamda, Kurumumuzun 19. fasıl kapsamındaki sorumluluğu 2008 tarihli Ulusal 

Programında; 2010-2012 yılları arasında; 

a) Meslek danışma merkezlerinin Türkiye İş Kurumunun 81 İl Müdürlüğüne 
yaygınlaştırılması, varolanların kapasitelerinin güçlendirilmesi, tüm il müdürlüklerindeki 
mevcut ve yeni oluşturulacak merkezlerin AB standartlarına uyumunun sağlanması,  

b) Ulusal, sektörel ve yerel düzeyde insan kaynakları gelişimine yönelik tespit, analiz 
ve planlama yapmak üzere 81 Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünde kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesi ve 

c)  Yerel düzeyde meslek barometreleri ve işgücü profilleri oluşturularak yerel ve 
ulusal düzeyde işgücü piyasasındaki gelişmelerin izlenmesi, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurullarının politika üretme ve işbirliği kapasitesinin geliştirilmesi  

şeklindeki 3 temel öncelikle belirtilmiş olup, bu öncelikler doğrultusunda Kurumumuzca 
yapılan çalışmalar ve ileriye dönük eylem planları, derlenerek 3’er aylık dönemler halinde 
ABGS’ye sunulmaktadır.  

 Ayrıca, Ulusal Programda belirtilen “Ortak Sosyal İçerme Belgesi (JIM) ve İstihdam 
Politikası Öncelikleri Ortak Değerlendirme Belgesi (JAP) ile ilgili çalışmaların tamamlanması 
ve her iki izleme sürecinin aktif olarak uygulanması sürecinde de Kurumumuz Bakanlığımız 
ile birlikte aktif olarak görev almaktadır. 
 

Bu kapsamda, işgücü piyasasını ve sosyal gelişmeleri izleme ve değerlendirme 
kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak Ulusal Programda belirlenen ve gerek Bakanlığımız 
gerekse Kurumumuzca tamamlanması gereken Öncelikler, Faslın ikinci açılış kriteri olarak 
şart koşulmuştur.  
 



Buna göre, "Türkiye'nin Katılım Süreci için Avrupa Birliği Stratejisi"  kapsamında 
oluşturulan 2010-2011 Eylem Planında yer alan faslın birinci açılış kriteri kapsamında 
sendikal hakların genişletilmesi ve faslın ikinci açılış kriteri olan Eylem Planının 
tamamlanması hedeflenmektedir.   
 
 
 
 


