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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1946
■ 19 Eylül 1946 : ‹sviçre-Zü-

rih’te bir konuflma yapan ‹ngiliz Devlet adam› Winston
Churchill “Avrupa Konseyi”nin oluflturulmas›n› önerdi.
1949
■ 5 May›s 1949 : Avrupa Kon-

seyi
(merkezi
usrg’da) kuruldu.

Strasbo-

1951
■ 18 Nisan 1951 : Federal Al-

manya, Fransa, ‹talya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Paris’te imzalad›klar› bir
Antlaflma ile Avrupa Kömür
ve
Çelik
Toplulu¤u
(AKÇT)’nu kurdular.
1952
■ 1 Ocak 1952 : AKÇT Antlafl-

mas› yürürlü¤e girdi.
1957
■ 25 Mart 1957 : AKÇT üyesi

alt› ülke; Federal Almanya,
Fransa, ‹talya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg bu defa
Roma’da imzalad›klar› Antlaflma ile Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u (AET) ve Avrupa
Atom Enerjisi Toplulu¤u’nu
(EURATOM) kurdular.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1958
■ 1 Ocak 1958 : AET ve EU-

RATOM’u kuran Roma Antlaflmas› yürürlü¤e girdi.
1959
■ Haziran 1959 : Yunanistan
AET’ye Ortak üye olmak için
baflvurdu.

1959
■ 31 Temmuz 1959 : Türkiye,
Yunanistan’ dan 1,5 ay sonra
AET’ye ortak üyelik için resmen baflvurdu.
■ 11 Eylül 1959 : AET Bakan-

lar Konseyi, Ankara ve Atina’n›n ortakl›k baflvurular›n›
kabul etti.
1962
■ 1962 : Avrupa Ekonomik

Toplulu¤u içinde Ortak Tar›m Politikas› oluflturuldu.
Böylece üye ülkelerin tar›m
politikalar› tek bir merkezden
yönetilmeye baflland›. Bu politikan›n temel amaçlar›; yüksek hedef fiyat ve müdahale
al›mlar› ile tar›mda arz› artt›r›p, çiftçilerin gelirini yükseltmek ; ayr›ca ithalatta fark giderici vergi getirip iç piyasay›
korumak; ve ihracatta sübvansiyon verip uluslararas›
pazarda üye ülkelerin tar›m
ürünlerinin ihracat›n› artt›rmakt›r.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1963
■ 12 Eylül 1963 : Türkiye ile

AET’yi bir gümrük birli¤ine
götürecek ve önsözünde nihai
hedefin Türkiye’nin AET’ye
tam üyeli¤ini zikreden Ortakl›k Anlaflmas› (Ankara Anlaflmas›) imzaland›.
1964
■ 1 Aral›k 1964 : Türkiye-

AET Ortakl›k Anlaflmas› yürürlü¤e girdi. Birinci Ortakl›k
Konseyi toplant›s› bafllad›.
1967
1 Temmuz 1967 : Kurucu üye
alt› ülkenin imzalam›fl olduklar› “Füzyon Antlaflmas›” sonucu AKÇT, AET ve EURATOM için tek bir Konsey, Komisyon ve Parlamento oluflturuldu. “Avrupa Topluluklar›” terimi kullan›lmaya baflland›.
1968
■ 30 Haziran 1968 : Avrupa

Topluluklar›’nda gümrük birli¤i öngörülenden 1,5 y›l önce
tamamen tesis edilmifl oldu.
1969
■ 6 fiubat 1969 : Ortakl›¤›n

geçifl dönemine iliflkin müzakereler bafllad›.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

1970

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1970

■ 1 Ocak 1970 : AET’nin 12

■ 23 Kas›m 1970 : Türkiye ile

y›ll›k geçifl dönemi sona erdi.
Ortak D›fl Ticaret Politikas›
yürürlü¤e konuldu.

AET, aralar›nda aflamal› olarak bir gümrük birli¤i kurulmas›n› öngören Katma Protokol’u Brüksel’de imzalad›lar.
Katma Protokol, 1973 y›l›ndan bafllayarak baz› mallarda
y›ll›k 12 y›ll›k, baz›lar›nda 22
y›ll›k bir geçifl süreci sonunda
Gümrük Birli¤i kurulmas›n›
öneriyordu. Tar›m ürünleri ve
kömür-demir- çelik ürünleri
kapsam d›fl›nda b›rak›ld›.

1972
■ 2 Ocak 1972 : ‹ngiltere, Da-

nimarka ve ‹rlanda’n›n Avrupa Toplulu¤u’na tam üyelik
anlaflmalar› imzaland›.
■ Nisan 1972-Mart 1973 : Toplu-

lukta bir Ekonomik ve Parasal
Birlik kurma yolunda oluflturulan “Tünelde Y›lan Sistemi”
uluslararas› para piyasalar›ndaki dalgalanmalar karfl›s›nda baflar›s›zl›¤a u¤rad› ve çöktü.
1973
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1973

■ 1 Ocak 1973 : ‹ngiltere, ‹r-

■ 1 Ocak 1973 : Katma Proto-

landa ve Danimarka resmen
Avrupa Toplulu¤u üyesi oldular. Böylece AT-9 üyeli oldu. Norveç, 1972’de yapt›¤›
referandumdan hay›r oyu ç›k›nca üye olmad›.

kol resmen yürürlü¤e girdi.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1976
■ 25 Aral›k 1976 : Türkiye, tek

yanl› bir karar ile Katma Protokol’deki korunma maddesini (60.madde) iflletip, gümrük
vergisi indirimleri , liberasyon ve Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)’ ne uyum taahhütlerini durdurdu. Listelerde hiç
indirim yap›lmad›. O güne
kadarki indirimler, 22 y›ll›k
listede yüzde 10 ve 12 y›ll›k
liste yüzde 20, konsolide listede ise yüzde 40’a varm›flt›.
1978

1978

■ 5 Aral›k 1978 : Avrupa Top-

■ 4-11 Ekim 1978 : Türkiye

lulu¤u’nun Brüksel’de yap›lan Zirve toplant›s›nda Almanya ve Fransa’n›n insiyatifiyle üye ülkelerin para birimlerinin kendi aralar›nda ABD
dolar›na karfl› dalgalanmalar›n› belirli bir marj içinde tutarak istikrar sa¤lamak amac›yla “Avrupa Para Sistemi”
oluflturuldu.

AT’ye 5 y›ll›k plan süresince
Türkiye’nin taahhütlerinin
dondurulmas› ve ayn› dönem
içinde 8 milyar dolarl›k yard›m yap›lmas› talebinde bulundu.

1979

1979

■ 13 Mart 1979 : Ekonomik ve

■ 21 May›s 1979 : AT Konseyi,

Parasal Birlik kurma yolunda
ikinci deneme olarak bir “Avrupa Para Sistemi” ifllemeye
bafllad›. ECU, AT’nin nosyonel, kaydi para birimi olarak
kullan›lmaya baflland›.

Türkiye’nin isteklerine resmi
yan›t›n› verdi. Muafiyet dönemi kabul edildi. Di¤er isteklerin büyük bölümü reddedildi.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

■ 28 May›s 1979 : AET, Yunanistan ile tam üyelik anlaflmas›n› imzalad›.

■ 20 Haziran 1979 : TürkiyeAT müzakereleri yeniden bafllad›.

1980
■ 16 Eylül 1980 : Türk ordu-

sunun 12 Eylül’de yönetime
el koyup TBMM’yi feshetmesinden sonra, AT D›fliflleri Bakanlar Konseyi taraf›ndan yap›lan aç›klamada, askeri yönetime “zaman kredisi” verildi¤i ve bu süre içinde Ortakl›k Anlaflman›n dondurulmayaca¤› bildirildi.
1981

1981

■ 1 Ocak 1981 : Yunanistan’›n

■ 5 Haziran 1981 : Türkiye-

AT’nda tam üyeli¤i bafllad›.
AT-10 üyeli oldu.

AT Ortakl›k Komitesi teknisyenler düzeyinde topland›.
1982
■ 22 Ocak 1982 : Avrupa Par-

lamentosu, siyasal partilerin
kapat›lmas›, baz› ceza ve tutuklamalar nedeniyle Ortakl›k Anlaflmas›n›n ask›ya al›nmas›n› Konsey ve Komisyon’dan istedi, iliflkiler fiilen
donduruldu.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1985
■ 12 Haziran 1985 : ‹spanya

ve Portekiz’in Avrupa Toplulu¤u’na tam üyelik anlaflmalar› imzaland›.
■ Haziran 1985 : Milano’da

(‹talya) yap›lan AT Devlet veya Hükümet Baflkanlar› Zirvesinde Toplulukta tek (iç)
pazar› tamamlamak için haz›rlanan Beyaz Kitap kabul
edildi.
■ 1985 : Fransa, Almanya,

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, AB’ nin hukuki çerçevesi d›fl›nda olarak, kendi ülkelerinde ikamet eden veya seyahat eden kendi vatandafllar› veya üçüncü ülke vatandafllar›n›n serbest dolafl›m› ilkesini öngören bir anlaflmay›
Lüksemburg’un Schengen kasabas›nda
imzalad›lar
(Schengen Anlaflmas›). Daha
sonra ‹ngiltere ve ‹rlanda hariç tüm AB üyesi ülkeler
Schengen Anlaflmas›na kat›lm›fllard›r.
■ Aral›k 1985 : Lüksemburg’

da yap›lan AT Zirvesinde Tek
Pazar› tamamlamak için gereken hukuki mevzuat› oluflturan “Tek Avrupa Senedi” kabul edildi.
9

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

1986

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1986

■ 1 Ocak 1986 : ‹spanya ve

■ 16 Eylül 1986 : Türkiye-AT

Portekiz’in tam üyeli¤i bafllad›. AT-12 üyeli oldu.

Ortakl›k Konseyi topland›.
Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren bu yana siyasi
olarak dondurulmufl olan
Türkiye-AT iliflkilerinin normalizasyon süreci bafllad›.

■ 17 fiubat 1986 : Tek Avrupa

Senedi üye ülkelerce Lahey’de imzaland›.

■ 1 Aral›k 1986 : Türkiye’nin
Ankara Anlaflmas› ve Katma
Protokol hükümlerinden do¤an ifl gücünün serbest dolafl›m› hakk›n›n kullan›m› kayden bafllad›. Ancak AT uygulamaya bafllamay› reddetti.

1987

■ 14 Nisan 1987 : Türkiye,

pa Senedi yürürlü¤e girdi.

tam üyelik için AT’ye resmen
baflvuruda bulundu.

1988
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1987

■ 1 Temmuz 1987 : Tek Avru-

1988

■ Haziran 1988 : Hanover’de

■ Kas›m 1988 : Devlet Planla-

(Almanya) yap›lan AT Zirve
toplant›s›nda, Toplulukta bir
Ekonomik ve Parasal Birlik
kurma hedefi yolunda çal›flma yap›lmas› kabul edildi.

ma Teflkilat› Müsteflar› baflkanl›¤›ndaki Türk heyeti
Brüksel’e giderek, AT Komisyonu’na Türkiye’nin 1992 y›l›na kadar yapaca¤› gümrük
vergisi indirimleri, konsolide
liberasyon ve OGT’ye uyum
paketini bildirdi.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

1989

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1989

■ Kas›m-Aral›k 1989 : Komü-

■ 18 Aral›k 1989 : Avrupa

nizm ve do¤u bat› bloklaflmas› çöktü. Do¤u Avrupa ülkeleri Sovyet güdümünden ç›kt›lar.

Toplulu¤u Komisyonu taraf›ndan Türkiye’nin üyelik
baflvurusu hakk›nda haz›rlanan Görüfl (Avis) Brüksel’de
Komisyon üyesi Abel Matutes
taraf›ndan aç›kland› ve Bakanlar Konseyi’ne sunuldu.
Komisyon’un Görüfl’üne göre: “Türkiye Toplulu¤a kat›lmaya ehil (eligible) bir ülkedir, ancak ekonomik, siyasi ve
sosyal nedenlerle Topluluk
ve Türkiye bu kat›lmaya haz›r de¤ildir. Türkiye’nin baflvurusu ancak 1993’den sonra
tekrar ele al›nabilecektir. Komisyon ayr›ca Ortakl›k Anlaflmas› çerçevesinde iliflkilerin
yürütülmesini istedi. Bu karar›n anlam›, Türkiye’nin tam
üyelik baflvurusunun rafa
kald›r›lmas› idi.

1990

1990

■ Kas›m 1990 : Avrupa Gü-

■ 5 fiubat 1990 : AT D›fliflleri

venlik ve ‹flbirli¤i Konferans› (AG‹K) Nihai Senedi üye
ülkelerce Paris’te imzaland›.

Bakanlar› Konseyi, Komisyon’un haz›rlad›¤› Görüfl’ü
kabul etti.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

1991

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1991

■ Polonya ve Macaristan Av-

■ 30 Eylül 1991 : Türkiye ile

rupa Birli¤i ile “Avrupa Anlaflmas›n›” imzalad›lar.

AT aras›nda uzun zamandan
sonra ilk kez Ortakl›k Konseyi topland›.

■ 22 Ekim 1991 : Avrupa Toplulu¤u’ndaki “tek Pazar”
mevzuat ve uygulamas›n›n
Lihtenfltayn, Avusturya, ‹sviçre, ‹skandinav ülkeleri ve ‹zlanda’dan oluflan EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi)’ya geniflleten “Avrupa
Ekonomik Alan› Anlaflmalar›” imzaland›.

1992

■ 9 Kas›m 1992 : Türkiye-AT

lulu¤u’nda tek para birimi ve
ortak bir merkez bankas› sistemine dayal› bir “ekonomik
ve parasal birlik” ile ortak d›fl
politika ve savunma politikas› perspektiflerine dayal› “siyasi birlik”in kurulmas›n›
öngören Antlaflma (Maastricht Antlaflmas›) Hollanda’n›n Maastricht flehrinde
imzaland›.

Ortakl›k Konseyi Gümrük Birli¤i yolunda bütünleflme sürecinin derinlefltirilmesini önerdi. Her iki taraf›n teknik düzeyde sorunlar› ortaya koyaca¤› bir “Gümrük Birli¤i Yönlendirme Komitesi” kuruldu.

■ 1992-1993 : AT, alt› Do¤u

Avrupa ülkesi ile sanayi
ürünlerinde serbest ticarete
dayanan “Ortakl›k Anlaflmalar›” imzalad›.
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1992

■ 7 fiubat 1992 : Avrupa Top-

■ 31 Aral›k 1992 : Gümrük
Birli¤i’ne haz›rl›k olarak Türkiye ithalat rejiminde, damga
resmi, r›ht›m rüsumu, ulaflt›rma altyap› vergisi gibi efl etkili vergileri kald›rarak, korumay› yaln›zca gümrük vergileri ve fon kesintilerine b›rakt›. Toplam koruma oran› %26
azalm›fl oldu.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

1993

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1993

■ 1 Ocak 1993 : Tek Pazar,

■ 1 Nisan 1993 : Türkiye’nin

AT’nda tesis edilmifl oldu.

EFTA ülkeleri ile imzalad›¤›
Serbest Ticaret Bölgesi Anlaflmalar› yürürlü¤e girdi.

■ 21-22 Haziran 1993 : Avrupa

Toplulu¤u’nun Kopenhag’da
yap›lan Devlet ve Hükümet
Baflkanlar› Zirve Toplant›s›n›n sonunda Toplulu¤a üye
olmak isteyen aday ülkelerde
aranacak hususlar “Kopenhag Kriterleri” bafll›¤› alt›nda
belirlendi. Buna göre AT’na
üye olmak isteyen bir ülkenin;
■ Ço¤ulcu demokrasi, hukuk

devleti, insan haklar›na ve
az›nl›k haklar›na sayg› esaslar›na dayal› bir yönetime sahip
olmas›,
■ ‹flleyen bir piyasa ekonomi-

sine sahip olmas› ve uluslararas› rekabet flartlar›na dayanacak kapasitesi olmas›,
■ AT’nin politikalar›n› ve

mevzuat›n› (90.000 sayfa kadar) etkin bir flekilde uygulamas› gerekmektedir.
■ 1993 : Bulgaristan, Çek

Cumhuriyeti, Romanya ve
Slovakya Avrupa Birli¤i ile
“Avrupa Anlaflmas›” imzalad›lar.

■ 22 Ekim 1993 : Ortakl›k Ko-

mitesi, Gümrük Birli¤i’nin
sa¤lanmas› için gerekli çal›flma program› önerisini haz›rlad›.
■ 8 Kas›m 1993 : Türkiye-AT

Ortakl›k Konseyi 1980 y›l›ndan bu yana ilk kez karar alarak, Gümrük Birli¤i çerçevesinde ne gibi uyum çal›flmalar› yap›lmas› gerekti¤ini konular itibar› ile saptad›. TürkiyeAB ortakl›¤› en üst düzeyde
yeniden teyid edilerek karfl›l›kl› siyasi irade beyan› yap›ld›.
■ 31 Aral›k 1993 : Yeni y›l için

haz›rlanan ithalat rejimi ile
Türkiye gümrük birli¤ine haz›rl›k olarak AT ve EFTA ülkelerine önemli gümrük vergisi
tavizleri tan›d›; 18600 kalem
malda Türkiye’ nin toplam
koruma oran› AT ve EFTA ülkeleri için ortalama %22, di¤er üçüncü ülkeler için ortalama %26 oldu.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

1994

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

1994

■ 30 Mart 1994 : Avusturya

■ Aral›k 1994 : TBMM Avru-

Finlandiya ve ‹sveç’in Avrupa
Toplulu¤una tam üyelik anlaflmalar› imzaland›.

pa Birli¤i’nin rekabet politikas›na uyum için Rekabet Kanunu’nu kabul etti. Kanun uyar›nca bir Rekabet Kurulu
oluflturulmas› öngörüldü.

■ 9-10 Aral›k 1994 : Essen’de
(Almanya) yap›lan AT Zirve
toplant›s›na Polanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Romanya’n›n devlet veya hükümet
baflkanlar›n› davet eden üye
ülkelerin liderleri bu alt› ülkeye AB’ne tam üyelik taahhüdünde bulundular.

■ 19 Aral›k 1994 : Brüksel’de
toplanan Ortakl›k Konseyi,
Gümrük Birli¤i Çerçeve Anlaflmas›n›n imzalanmas›n› 6
Mart 1995’deki toplant›ya erteledi. AB taraf› Türkiye’den
Güneydo¤u, K›br›s sorunu ve
DEP davas› konular›nda taviz
fleklinde somut ad›mlar atmas›n› istedi.
■ 31 Aral›k 1994 : Türkiye

Gümrük Birli¤i’ni tamamlamak için 12-y›ll›k listedeki
mallarda %5 indirime giderek
yükümlülü¤ünü %95’e, 22y›ll›k listedeki mallarda %10
indirime giderek yükümlülü¤ünü %90’a; OGT’ye uyum
bak›m›ndan ise 12 y›ll›k listedeki mallarda %10 indirime
giderek uyum yükümlülü¤ünü %90’a, 22 y›ll›k mallarda
%15 indirime giderek uyum
yükümlülü¤ünü %85’e yükseltmifl oldu.
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AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB)
OLUfiUMUNUN KRONOLOJ‹S‹

TÜRK‹YE-AB ‹L‹fiK‹LER‹N‹N
KRONOLOJ‹S‹

Gümrük Vergisi indirimleri
yan›nda, Toplu Konut Fonu
Kesintilerinde
yap›lacak
%20’lik indirimle AB ve EFTA
ülkeleri için toplam koruma
%22-25 nispetinde daha azalt›lm›fl oluyor.
1995

1995

■ 1 Ocak 1995 : Tek Pazar’ a

■ 6 Mart 1995 : Türkiye ile AB

(Ortak Pazar) girifl ile yetinmeyen Avusturya, ‹sveç, ve
Finlandiya Avrupa Birli¤i’
ne resmen üye oldular. AB’
nin üye ülke say›s› 15’e yükseldi. Norveç halk› 28 Kas›m
1994’de yap›lan referandumda bir kez daha hay›r oyu
kullan›nca Norveç AB’ye üye
olmaktan son anda yine vazgeçti.

aras›nda Gümrük Birli¤inin
tamamlanmas› ile ilgili ve
Gümrük Birli¤i döneminde
uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95
say›l› kararlar Ortakl›k Konseyinin 36. dönem toplant›s›nda kabul edildi.

■ 1 Ocak 1995 : Avrupa Top-

lulu¤u bundan böyle Avrupa
Birli¤i (AB) olarak adland›r›lmaya baflland›.
■ 1995 : Estonya, Litvanya ve

Letonya, AB ile ayr› ayr› “Avrupa Anlaflmas›” imzalad›lar.

■ 30 Ekim 1995 : Türkiye - AB

Ortakl›k Konseyi toplant›s›nda, Türkiye’nin Gümrük Birli¤i için gereken teknik flartlar› yerine getirdi¤i tespit edildi.
■ 1995 : Türkiye Gümrük Bir-

li¤i’ne uyum kapsam›nda s›nai ve fikri mülkiyet haklar›
ile marka ve patent koruma
kanunu ve tüketicinin korunmas› kanununu ç›kar›p yürürlü¤e koydu.
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■ 1995 : Ekonomik ve Parasal

■ 13 Aral›k 1995 : Türkiye -

Birli¤e geçifl aflamalar› çerçevesinde Avrupa Merkez Bankas›n›n çekirde¤ini oluflturan
“Avrupa Para Enstitüsü”
Frankfurt’ta kuruldu ve göreve bafllad›. Enstitü’nün baflkanl›¤›na Belçikal› Alexander
Lamfalussy getirildi.

AB Ortakl›k Konseyinin
Gümrük Birli¤inin tamamlanmas› konusundaki 6 Mart
1995 tarih ve 1/95 say›l› karar› Avrupa Parlamentosunda
343 kabul, 149 red ve 36 çekimser oyla kabul edildi.

■ 1995 : 1985’de imzalanan

Schengen Anlaflmas› uyar›nca
üye ülkeler aras›ndaki geçifllerde pasaport ve vize kontrollerinin kald›r›lmas›n› müteakiben, AB üyesi ülkeler
(‹ngiltere ve ‹rlanda hariç)
aras›nda geçerli olmak üzere
ortaklafla belirlenen üçüncü
ülkelerin vatandafllar›na uygulanacak ortak vize sistemi
(Schengen Vizesi) yürürlü¤e
girdi.
1996

kiye aras›nda, Avrupa Kömür
ve Çelik Toplulu¤u (AKÇT )
ürünlerini kapsayan Serbest
Ticaret Anlaflmas› parafe edildi.

1996

■ 1996 : Slovenya Avrupa Bir-

■ 1 Ocak 1996 : Ortakl›kta 22

li¤i ile “Avrupa Anlaflmas›”
imzalad›.

y›ll›k geçifl dönemi tamamlanarak, Türkiye ile AB aras›nda Gümrük Birli¤i süreci
bafllad›. Böylece iki taraf aras›nda, sanayi ürünleri ile ifllenmifl tar›m ürünlerinin sanayi katk› paylar› üzerinde
gümrük vergileri, kotalar, efl
etkili fon, vergi vb. kesintiler

■ Mart 1996 : Torino’da (‹talya) yap›lan AB liderleri Zirve
toplant›s›nda AB’nin geniflleme sürecinin belirlenmesi ve
Maastricht Antlaflmas›nda
de¤ifliklik yapmak ve bu çer-
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çevede tek para birimine geçifle iliflkin flartlar›n belirlenmesi amac›yla bir “Hükümetleraras› Konferans” çal›flmas›
bafllat›ld›.

tamamen kald›r›lm›fl oldu.
Türkiye bu ürünlerin üçüncü
ülkelerden yapt›¤› ithalat›nda
da AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini uygulamaya bafllad›.
■ Türkiye AB’nin Ortak D›fl

Ticaret Politikas›’na, tekstil
politikas›na hemen uyumu
kabul etti. AB’nin rekabet politikas›na, fikri ve s›nai mülkiyet haklar›, patent ve marka
mevzuat›na, teknik standartlar›na 5 y›ll›k bir geçifl dönemi
içinde uymay› taahhüt etti.
Türkiye 5 y›l içinde AB’ nin
üçüncü ülkelerle imzalad›¤›
tüm serbest ticaret anlaflmalar›n›, iflbirli¤i ve ortakl›k anlaflmalar›n› ilgili ülkelerle müzakere edip uygulamay› kabul
etti.
■ 25 Temmuz 1996 : Türkiye

ile AB aras›nda AKÇT ürünleri için bir anlaflma Brüksel’de
imzaland› ve anlaflma 1 A¤ustos 1996’ da yürürlü¤e girdi.
■ 1996 : Türkiye, Romanya,

Macaristan ve ‹srail ile Serbest Ticaret Anlaflmalar› imzalad› ve yürürlü¤e koydu.
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1997

1997

■ 16-17 Haziran 1997: Ams-

■ 1997 : Türkiye, AB’nin im-

terdam’da (Hollanda) yap›lan
AB Devlet veya Hükümet
Baflkanlar› Zirve Toplant›s›nda AB’nin geniflleme sürecinin bafllamas› ve 1 Ocak 1999
tarihinde tek para birimi EURO’ya geçilmesi teyit edildi.

zalad›¤› Serbest Ticaret ve Ortakl›k Anlaflmalar› çerçevesinde Litvanya, Estonya, Çek
Cumhuriyeti ve Slovenya ile
Serbest Ticaret Anlaflmalar›
imzalad›, Letonya ile de parafe etti.

Ortak D›fl Politika ve Savunma Politikas›, Adalet ve Güvenlik Politikas› ve Maastricht Antlaflmas› üzerindeki
baz› de¤ifliklikleri ihtiva eden
bir antlaflma (Amsterdam
Antlaflmas›) imzaland›.

■ 5 Mart 1997 : TBMM’ce Aral›k 1994’de kabul edilen
AB’nin rekabet politikas›na
uyum amaçl› rekabet kanunu
yürürlü¤e girdi. Bu kanun
uyar›nca oluflturulan Rekabet
Kurulu göreve bafllad›.

■ 1997 : Ekonomik ve Parasal
Birlik çerçevesinde bütçe aç›¤›, kamu borç stoku ve enflasyon konusunda mali disiplini
öngören “‹stikrar ve Büyüme
Anlaflmas›” yürürlü¤e girdi.

■ 29 Nisan 1997 : Türkiye, Avrupa Birli¤i’ne et ve süt ürünleri dahil bir çok tar›m ürünlerinde önemli boyutta gümrük vergisi indirim tavizleri
verdi. Türkiye’nin tar›m
ürünleri AB’ye 1997’den beri
gümrük vergisiz ihraç ediliyor, ama Ortak Tar›m Politikas›n›n fark giderici vergi ve
k›s›tlamalar›na tabi olmaya
devam ediyor.

■ 12 - 13 Aral›k 1997 : Avrupa
Birli¤i’nin Lüksemburg’da
gerçeklefltirdi¤i devlet veya
hükümet baflkanlar› Zirve
Toplant›s› sonucunda Çek
Cumhuriyeti, Slovenya, Macaristan, Polonya, Slovakya,
Romanya, Bulgaristan, Malta,
Litvanya, Letonya, Estonya
ve K›br›s Rum Yönetimi tam
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üyelik için aday ülkeler olarak belirlendi. Türkiye aday
ülke olarak belirtilmedi, tam
üyeli¤e ehil oldu¤u teyit
edildi.

olarak belirlenirken, Türkiye
liste d›fl› kald› ve sadece tam
üyeli¤e ehil oldu¤u teyit
edildi. Türkiye’ye aday ülke
statüsü verilmemesine gerekçe olarak, demokra-tikleflme,
insan haklar›, Güneydo¤u’daki s›k›nt›, K›br›s Sorunu ve
Yunanistan ile ilgili ihtilaflar
için Lahey’de bulunan Uluslararas› Adalet Divan›na gitme hususunda yeterince somut ad›m atmama gösterildi.

Zirvede ayr›ca AB üyesi ülkeler ile aday ülkeleri her y›l bir
araya getirecek bir Avrupa
Daimi Konferans›’n›n kurulmas› da kararlaflt›r›ld›.

1998

1998

■ 12 Mart 1998 : Avrupa Birli-

■ 1 Ocak 1998 : Türkiye ile AB

¤i, Lüksemburg Zirvesi karar›na istinaden Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Estonya ile tam üyelik müzakerelerine resmen
bafllad›. Tam üyelik müzakereleri ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda toplam 29 ayr›
dosya üzerinde yürütülüyor.

aras›nda karfl›l›kl› tar›m tavizlerine iliflkin 1/98 say›l› Ortakl›k Konseyi karar› yürürlü¤e girdi.

Ayr›ca AB üyesi ülkeler ile
aday ülkelerin liderlerinin kat›ld›¤› Avrupa Daimi Konferans› ilk toplant›s›n› yapt›.
■ 2 May›s 1998 : Maastricht

Kriterlerini yerine getirerek
Avrupa ortak para birimi Euro’ya geçecek üye ülkeler belirlendi. ‹ngiltere, ‹sveç, Dani-

■ 3 Mart 1998 : Türkiye - AB

iliflkilerinin gelifltirilmesine
yönelik olarak AB Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan
“Türkiye ‹çin Avrupa Stratejisi” bafll›kl› belge aç›kland›.
■ 4 Kas›m 1998 : AB Komis-

yonu taraf›ndan haz›rlanan
ve AB’ye üyelik için belirlenmifl olan Kopenhag Kriterleri
›fl›¤›nda kaydedilen geliflmelere iliflkin komisyon görüfllerini içeren “Birinci ‹lerleme
Raporu” yay›nland›.
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marka ve Yunanistan haricindeki 11 üye ülke 1 Ocak
1999’da Euro’ya geçecek.
Euro’ya geçecek üye ülkelerin
milli para birimlerinin Euro
karfl›s›ndaki sabit kurlar›
aç›kland›.
Ayr›ca AB liderleri, Avrupa
Merkez Baflkan› (AMB) olarak Hollanda Merkez Bankas›
Guvernörü Wim Duisenberg
ile AMB’nin ‹cra Konseyi üyelerinin atamalar›n› yapt›lar.
■ 1 Temmuz 1998 : Avrupa
Merkez Bankas› Frankfurt’ta
Avrupa Para Enstitüsü’nün
yerine geçerek resmen faaliyete bafllad›. AMB, Eurozone’
da yer alan 11 üye ülke ad›na
ortak para politikas›n› yürütmekle görevlendirildi. Bankan›n temel görevi Eurozone’da
fiyat istikrar›n›n korunmas›,
temel arac› da faiz oranlar›n›n
belirlenmesidir. Üye ülkelerin
ekonomi ve para politikalar›n›n koordinasyonunu sa¤layacakt›r.
■ 10 Kas›m 1998 : Avrupa Birli¤i, K›br›s Rum Yönetimi ile
tam üyelik müzakerelerine
bafllad›.
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1998
Maastricht Kriterleri:
■ Enflasyon Oran›: Bir üye
ülkenin y›ll›k ortalama enflasyon oran›, en düflük enflasyon oran›na sahip üç üye ülkenin enflasyon oranlar› ortalamas›n› 1,5 puandan fazla
geçmemelidir.
■ Bütçe Aç›¤›: Üye ülke bütçe

aç›¤›, GSY‹H’ in % 3’ ünü aflmamal›d›r.
■ Faiz Oran›: Bir üye ülkenin

uzun vadeli devlet tahvil faiz
oran›, en düflük üç üye ülkenin faiz oranlar› ortalamas›n› 2
puandan fazla geçmemelidir.
■ Kamu Borçlar›: Bir üye ül-

kenin
kamu
borcu,
GSY‹H’n›n % 60’›n›n geçmemelidir. Bu oran afl›l›yor ise,
düflürülmesi için ciddi çabalar gösterilmelidir.
■ Döviz Kurlar›: Para birli¤ine girecek üye ülkenin para
birimi, Avrupa Para Sistemi
bünyesindeki Döviz Kuru
mekanizmas›na dahil olmal›
ve son iki y›lda normal dalgalanma marj› içinde bulunmal›d›r.
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■ 1 Temmuz 1998 : Avrupa
Merkez Bankas› Frankfurt’ta
Avrupa Para Enstitüsü’nün yerine geçerek resmen faaliyete
bafllad›. AMB, Eurozone’ da yer
alan 11 üye ülke ad›na ortak para politikas›n› yürütmekle görevlendirildi. Bankan›n temel
görevi Eurozone’da fiyat istikrar›n›n korunmas›, temel arac›
da faiz oranlar›n›n belirlenmesidir. Üye ülkelerin ekonomi ve
para politikalar›n›n koordinasyonunu sa¤layacakt›r.
■ 10 Kas›m 1998 : Avrupa Birli¤i, K›br›s Rum Yönetimi ile
tam üyelik müzakerelerine
bafllad›.

1999
■ 1 Ocak 1999 : Avrupa ortak
para birimi “Euro” kaydi para
(hesap birimi) olarak ifllem
görmeye bafllad›. 1 Euro =
1,1667 ABD Dolar› olarak ilan
edildi. Euro’ya geçifl yapan ve
Maastricht Kriterlerini yerine
getiren 11 AB üyesi ülke =
Avusturya, Belçika, Finlandiya,
Fransa, Almanya, ‹rlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz
ve ‹spanya’d›r. Yunanistan, ‹ngiltere, ‹sveç ve Danimarka ise
Euro bölgesi d›fl›nda kald›lar.
1 Ocak 1999 tarihinden itibaren döviz ifllemleri Euro ile
22

1999
■ 13 Ekim 1999 : AB Komisyonu’nun Türkiye’nin AB’ye
üyeli¤i için Kopenhag kriterleri ›fl›¤›nda kaydedilen geliflmelere iliflkin komisyon görüfllerini içeren “‹kinci ‹lerleme Raporu” yay›nland›.
■ 11-12 Aral›k 1999 : Helsinki’de gerçeklefltirilen Avrupa
Birli¤i Zirve Toplant›s›nda
Türkiye’ye aday ülke statüsü
tan›nd›. Ancak Türkiye’den
tam üyelik müzakerelerine
bafllayabilmesi için Kopenhag
kriterlerini yerine getirmesi
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yap›lmaya ve temel ekonomik göstergeler Euro üzerinden aç›klanmaya baflland›.

ve Yunanistan ile ilgili ihtilaflar›n› 2004 sonuna kadar çözemezse Lahey’deki Uluslararas› Adalet Divan›na gitmesi
istendi.

■ 1 May›s 1999 : Amsterdam

Antlaflmas› yürürlü¤e girdi.
■ 25 Mart 1999 : Berlin’de (Al-

manya) yap›lan AB Liderler
Zirve toplant›s›nda, AB’nin
geniflleme öncesinde 2000-2006
dönemi için y›ll›k bütçesi ve
aday ülkelere kat›l›m öncesi
yap›lacak mali yard›m paketi
konusunda anlaflmaya var›ld›.
■ 11-12 Aral›k 1999 : Helsin-

ki’de (Finlandiya) yap›lan AB
Liderler Zirve toplant›s›nda
Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Malta, Romanya ve Slovakya ile tam üyelik müzakerelerinin bafllat›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Helsinki Zirvesi sonuç bildirisinde Türkiye’ye aday ülke
statüsü verilmesi yan›nda, ayr›ca K›br›s’ta Türk ve Rum taraflar› aras›nda bir anlaflma
olup olmamas›n›n, AB’nin
K›br›s Rum Yönetimi ile sürdürdü¤ü tam üyelik müzakerelerini sonuçland›rmas›na
engel teflkil edemeyece¤i belirtildi. Bu ifade, Türkiye’ye
aday üyelik statüsü karfl›l›¤›nda, K›br›s konusunda verilmifl ciddi bir taviz anlam›na
geldi.

Helsinki Zirvesinde ayr›ca 13.
aday ülke olarak Türkiye’nin
adayl›¤› ilan edildi. Kopenhag kriterlerini yerine getirmesi halinde Türkiye ile tam
üyelik müzakerelerinin bafllat›laca¤› belirtildi.
Zirve sonuç bildirisinde ayr›ca, K›br›s Rum Yönetimi ile
tam üyelik müzakerelerinin
sonuçland›r›lmas›n›n, K›br›s’ta iki taraf aras›nda bir anlaflma sa¤lanmas› flart›na ba¤lanamayaca¤› teyit edildi.
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1999
■ 1999 : Maastricht ve Ams-

terdam Antlaflmalar›nda öngörülen Avrupa Güvenlik ve
Savunma
Politikas›’n›n
(AGSP) hayata geçirilmesi
hususunda üye ülkeler 2003
y›l› ortas›na kadar 60.000 kiflilik bir Avrupa Ordusu’nun
kurulmas›n› kabul ettiler. Buna göre 60 gün içinde görev
yerine intikal edecek ve orada
en az 1 y›l kalabilecek kapasitede olacak Avrupa Ordusu
insani yard›m ve silahl› bar›fl
gücü gibi amaçlarla görevlendirilecektir. NATO’nun planlamas› ve kaynaklar›ndan yararland›r›lmas› öngörülen Avrupa Güvenlik ve Savunma
Politikas› ile ilgili olarak, Türkiye bir NATO ülkesi olarak
AGSP’nin d›fl›nda b›rak›laca¤› gibi hakl› bir endifleyle Avrupa Ordusu’nun NATO’nun
planlama ve kaynaklar›ndan
yararlanmas›n› uzun süre veto etti.
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2000

■ fiubat 2000 : AB’nin Helsin-

■ 2000 : Avrupa Birli¤i ile tam

ki Zirvesinde al›nan karar
uyar›nca AB, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Malta, Romanya ve Slovakya ile tam
üyelik müzakerelerini bafllatt›.

üyelik müzakereleri öncesi
Kopenhag kriterleri ba¤lam›nda uyum çal›flmalar›n›
koordine etmek üzere Baflbakanl›¤a ba¤l› “Avrupa Birli¤i
Genel Sekreterli¤i” oluflturuldu.

■ 29 Eylül 2000: Danimarka

halk› Euro’ya girme hususunda yap›lan referandum sonucunda %53 ile hay›r dedi.
■ Ekim 2000 : Euro, uluslara-

ras› para piyasalar›nda ABD
Dolar› karfl›s›nda en düflük
de¤eri olan 0,823 Cente kadar
geriledi.
■ 7-9 Aral›k 2000 : Fransa’n›n
Nice flehrinde yap›lan AB Liderler Zirvesi sonucunda, 15
üye ülke ve 12 aday ülkenin
(Türkiye hariç tutuldu) AB
Komisyonu ve Avrupa Parlamentosundaki üye say›lar›
da¤›l›m› ile AB Konseyi’nde
karar almadaki oy a¤›rl›klar›n› yeniden belirleyen kapsaml› bir Antlaflma (Nice Antlaflmas›) kabul edildi.

Nice Zirve toplant›s›nda ayr›ca aday ülkeler ile yürütülen
tam üyelik müzakereleri için
bir yol haritas› da kabul edildi.

■ 13 Ekim 2000 : AB Komis-

yonu Türkiye’ nin adayl›¤› ile
ilgili olarak geliflmeleri ihtiva
eden “Üçüncü ‹lerleme Raporu” nu aç›klad›.
■ 8 Kas›m 2000 : Türkiye’ye

Helsinki Zirve toplant›s›nda
aday üyelik statüsü verilmesi
üzerine, AB Komisyonu Türkiye’nin Kopenhag kriterlerini nas›l gerçeklefltirece¤ini
öngören bir yol haritas› niteli¤inde bir “Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgesi” (KOB) haz›rlad›.
■ 7-9 Aral›k 2000 : Nice’de

yap›lan AB Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirve Toplant›s›nda, AB Komisyonu’nca
haz›rlanan Türkiye’nin aday
üyelikte yol haritas› olan Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi kabul
edildi ve Türkiye’ye sunulmas› kararlaflt›r›ld›.
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2001

2001

■ 1 Ocak 2001 : Maastricht

■ 19 Mart 2001 : T.C. Hükü-

Kriterleri flart›n› yerine getiren Yunanistan tek para birimi Euro’ya geçti.

meti Türkiye’nin AB müktesebat›na uyumu ve AB’nin
sundu¤u Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgesi kapsam›nda Kopenhag Kriterlerini yerine getirmek için ortaya konan mevzuat ihtiyaçlar›na cevap niteli¤indeki “Ulusal Program›”
(UP) kabul etti ve AB Komisyonu yetkililerine sundu.

■ 7 Haziran 2001 : AB üyesi
15 ülkenin parlamentolar› veya halkoyu ile onaylanmas›
gereken Nice Antlaflmas›’na
‹rlanda halk› hay›r dedi. Yap›lan referandumda ‹rlanda
halk› %54 hay›r oyuna karfl›
%46 evet ile Nice Antlaflmas›n› onaylamay› reddetti.
■ 14-15 Aral›k 2001 : Belçika’n›n ev sahipli¤inde Brüksel yak›n›ndaki Laeken’de
yap›lan AB Zirve Toplant›s›nda AB’nin gelece¤i ve kurumsal reformlar konusunda
öneriler paketi haz›rlayacak
“Avrupa
Konvansiyonu”
nun kurulmas› ve çal›flmaya
bafllamas›
kararlaflt›r›ld›.
Konvansiyona 15 üye ülke ve
Türkiye dahil 13 aday ülkeden temsilciler davet edildi.
Avrupa Konvansiyo-nu’nun
baflkanl›¤›na Fransa eski
Cumhurbaflkan› Valery Giscard d’Estaing getirildi.
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■ Ekim 2001 : TBMM, Kopenhag kriterlerini yerine getirme kapsam›nda, düflünce ve
ifade hürriyeti ile siyasi partilerin kapat›lmas›n›n zorlaflt›r›lmas› gibi alanlarda k›smi
iyilefltirmeler getiren Anayasa
de¤iflikliklerini kabul etti. AB
Komisyonu bu de¤ifliklikleri
yetersiz buldu.
■ 13 Kas›m 2001 : AB Komisyonu Türkiye’nin aday üyelikte kaydetti¤i geliflmelere
iliflkin “Dördüncü ‹lerleme
Raporu”nu yay›nlad›.
■ 14-15 Aral›k 2001 : AB Devlet veya Hükümet Baflkanlar›n›n Laeken (Brüksel) Zirve
toplant›s›nda, Türkiye’nin alm›fl oldu¤u ilerleme ›fl›¤›nda
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Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini açma zaman›n›n
yaklaflt›¤› belirtildi. Ayr›ca
Avrupa’n›n gelece¤i ve kurumsal reform çal›flmas› konusunda bir öneriler paketi
haz›rlayacak olan “Avrupa
Konvansiyonu” çal›flmalar›na üye ülkeler yan›nda, aday
ülkelerin tamam› ve Türkiye’den temsilciler (veto hakk›
olmadan, 3 temsilci) davet
edildi.
2002

2002

■ 1 Ocak 2002 : Avrupa ortak

■ Ocak 2002 : Kopenhag kri-

para birimi Euro 12 üye ülkede resmen tedavüle girerek,
banknot ve madeni para olarak kullan›lmaya baflland›.
Euro ile birlikte kullan›labilecek üye ülkelerin milli para
birimleri en geç iki ay içinde
tedavülden tamamen çekilmifl olacaklar. Mark, Frank,
Florin gibi paralar›n tarihe kar›flaca¤› 28 fiubat 2002’den itibaren Euro, 12 üye ülkede geçerli tek ortak para birimi olarak kullan›lacak.

terlerini yerine getirme kapsam›nda TBMM taraf›ndan kabul edilen Anayasal de¤iflikliklerin kanunlara ve mevzuata uyumu için gerekli kanun
de¤ifliklikleri gerçeklefltirildi.

■ 1 Mart 2002 : Eurozone için-

de yer alan 12 üye ülkede yaln›zca Euro tedavülde dolafl›yor ve günlük yaflamda kullan›l›yor.

■ 3 A¤ustos 2002 : TBMM,

yaklaflan AB Komisyonu ‹nceleme Raporu ve Kopenhag’daki AB Zirve Toplant›s›
öncesinde, Kopenhag kriterlerine uyum için 12 maddeden
oluflan kapsaml› bir Anayasal
De¤ifliklik Uyum Paketini
kabul etti. Pakette özetle;
idam cezas›n›n kald›r›lmas›,
düflünce ve ifade hürriyetinin
geniflletilmesi, dernekler kanununda kolayl›klar getiril27
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■ 21 Ekim 2002 : Nice Antlaflmas›n›n onaylanmas› için ‹rlanda’da yap›lan ikinci referandum sonucunda ‹rlanda
halk› bu defa %37 hay›r oyuna karfl› %63 evet oyuyla Nice Antlaflmas›n› onaylad›.
Referandumdan hay›r ç›ksa
idi, AB’ye yeni 10 üye ülkenin
kat›lmas› mümkün olamayacakt›.

mesi, cemaat vak›flar›na tafl›nmaz mal edinme kolayl›¤›
sa¤lanmas›, ana dilde ö¤renim için özel kurslar aç›lmas›
ve anadilde yay›n özgürlü¤ü
gibi hususlarda anayasal de¤ifliklikler yer ald›.

■ 25-26 Ekim 2002 : Avrupa
Birli¤i’nin Brüksel’de yap›lan Zirve toplant›s›nda AB
bütçesine %50’ lik bir yük
oluflturan Ortak Tar›m Politikas›n›n reform edilmesi çabalar›na direnen Fransa, Almanya’y› ikna ederek, Ortak Tar›m Politikas› y›ll›k bütçesinin
2013’e kadar bir nevi dondurulmas›n› sa¤lad›. Fransa - Almanya iflbirli¤ine ‹ngiltere
tepki gösterdi.
■ 12-13 Aral›k 2002: AB liderlerinin Kopenhag’da (Danimarka) kat›ld›¤› Zirve toplant›s›nda, Polonya, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya,
Malta, Slovenya, Estonya, Litvanya, Letonya ve K›br›s
Rum Yönetimi dahil 10 aday
ülkenin tam üyelik anlaflmalar› kabul edildi. Bulgaristan
28

■ 11 Ekim 2002 : AB Komisyonu taraf›ndan 13 aday ülke
için haz›rlan›p aç›klanan ‹lerleme Raporlar›n›n Türkiye ile
ilgili bölümünde (Beflinci
‹lerleme Raporu), Türkiye ile
tam üyelik müzakerelerini
bafllatmak için tarih önerisinde bulunulmad›. Türkiye’nin
3 A¤ustosta yap›lan Anayasal
Uyum Paketi ile önemli ilerlemeler sa¤lad›¤›, ama siyasi
kriterleri tam olarak yerine
getirmedi¤i belirtildi. Tarih
verme konusunun Kopenhag
Zirvesine b›rak›ld›¤› raporda,
temel hak ve özgürlüklerdeki
k›s›tlamalar›n devam etti¤i, fikir suçlular›n›n hala hapiste
oldu¤u, MGK’n›n ve ordunun
siyasi yönetimdeki rolünün
devam etti¤i ve yolsuzluklar
vurguland›.
■ Kas›m-Aral›k 2002 : 3 Kas›m 2002 genel seçimlerinden
sonra tek bafl›na iktidara gelen Adalet ve Kalk›nma Parti-
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ve Romanya ile tam üyelik
müzakerelerinin sürdürülmesine ve muhtemelen 2007’de
tam üyeliklerinin gerçeklefltirilmesine karar verildi.

si üst yönetimi 15 AB üyesi ülkeyi tek tek ziyaret ederek,
Kopenhag Zirvesinde AB’nin
Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini bafllatma tarihi vermesi için lobi çal›flmas› yapt›.

Zirvede, K›br›s’da Türk ve
Rum kesimleri aras›nda 28
fiubat 2003 tarihine kadar bir
anlaflmaya var›lmas› halinde, Türk kesiminin de Rumlarla ayn› flartlarda AB üyeli¤ine dahil edilmesi kararlaflt›r›ld›.
Geniflleme süreci ile ilgili tarihi Kopenhag Zirve toplant›s›nda aday ülke olarak Kopenhag kriterlerini tam olarak
yerine getirmedi¤i görüflüyle
Türkiye’ye tam üyelik müzakerelerine bafllama tarihi verilmedi. Bunun yerine Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve
sosyal reformlara devam etmesi ve AB Komisyonunun
raporu ve önerisi temelinde,
Aral›k 2004’te toplanacak AB
liderlerinin Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karfl›lad›¤›na karar vermesi durumunda, AB’nin Türkiye ile
tam üyelik müzakerelerini geciktirmeden bafllataca¤› aç›kland›.

■ 10-11 Aral›k 2002 : 3 Kas›m
seçimlerinden sonra oluflan
TBMM, AB Uyum Paketini
kabul etti. Pakette, siyasi partiler kanunu ve milletvekili
seçim kanunundaki de¤ifliklikler, dernek kurma özgürlü¤ünün geniflletilmesi, yarg›n›n ifllevselli¤i ve dilekçe hakk› gibi konularda yeni hükümler yer almaktad›r.
■ 12-13 Aral›k 2002 : AB liderlerinin Kopenhag’daki
Zirve Toplant›s›nda, 10 aday
ülke ile yap›lan tam üyelik
anlaflmalar› kabul edildi. Bulgaristan ve Romanya’ya 1
Ocak 2007’ de tam üyelik için
yeflil ›fl›k yak›ld›. Ancak AB
Türkiye’nin tüm çabalar›na
ra¤men tam üyelik müzakerelerinin bafllat›lmas› için Türkiye’ye bir tarih vermedi.

Sonuç bildirisinde, “AB Komisyonu’nun raporu ve önerisi temelinde, 2004 Aral›k
ay›nda AB liderlerinin Tür29
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■ 12-13 Aral›k 2002 : Kopenhag zirvesinde ayr›ca bir NATO üyesi ülke olan Türkiye’nin vetosu nedeniyle 3 y›ldan bu yana bekletilen “Avrupa Güvenlik ve Savunma
Politikas›” n›n yürürlü¤e konulmas›, Türkiye’nin vetosunu kald›rmas›yla gerçekleflti.

kiye’nin Kopenhag Siyasi
kriterlerini karfl›lad›¤›na karar vermesi durumunda,
AB’nin Türkiye ile müzakereleri geciktirmeden bafllataca¤›” kaydedildi. Bildiride
Türkiye’nin ekonomik, siyasi
ve sosyal reformlara devam
etmesi ve bunlar› uygulamaya yans›tmas› istendi.

■ Aral›k 2002 : Euro, üç y›ld›r
ABD Dolar› karfl›s›ndaki güçsüzlü¤ünü yenerek uluslararas› piyasalarda 1=1 paritesini
geçti ve 1 Euro = 1,08 Dolara
kadar yükseldi.

AB liderleri ayr›ca Türkiye ile
gümrük birli¤inin derinlefltirilece¤ini ve geniflletilece¤ini,
Türkiye’ye kat›l›m öncesi mali yard›m›n art›r›laca¤›n› belirttiler. Bu arada, Sonuç Bildirisine ek olarak yay›nlanan ve
15 üye ülke ile yeni üye olacak
10 ülkenin imzalad›¤› “Tek
Avrupa” bafll›kl› belgede “geniflleme süreci, Türkiye’yi de
kapsayacak dönüflü olmayan
bir süreç” olarak nitelendi.
K›br›s Rum Yönetiminin AB
üyeli¤ine kabul edildi¤i Kopenhag Zirve Toplant›s›nda
adada Türk ve Rum kesimleri
aras›nda 28 fiubat 2003 tarihine kadar bir anlaflma sa¤land›¤› takdirde, kuzeydeki Türk
yönetiminin de Rumlarla birlikte tam üyeli¤e kabul edilece¤i vurguland›.
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2003

■ 16 Nisan 2003 : Kopenhag

■ Nisan 2003 : AB Komisyo-

Zirve Toplant›s›nda üyeli¤e
kabul edilen 10 üye ülkenin
AB’ye tam üyelik anlaflmalar›,
AB Dönem Baflkan› Yunanistan’›n baflkenti Atina’da üye
ülkeler ve yeni üye ülkelerin
devlet veya hükümet baflkanlar› taraf›ndan törenle imzalanacak. Anlaflmalar›n gerek 15
üye ülkenin, gerekse aday ülkelerin
parlamentolar›nca
onaylanmas› gerekecek.

nu taraf›ndan haz›rlanmakta
olan ve Türkiye’nin aday üyeli¤i ile ilgili olarak AB’nin yeni yaklafl›m›n› ve beklentilerini ortaya koyan yeni
“Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi
(KOB)” aç›klanacak.

■ Haziran 2003 : Valery Gis-

card d’Estaing baflkanl›¤›ndaki Avrupa Konvansiyonu çal›flmalar›n› tamamlayacak ve
Avrupa Birli¤inin yap›s›n› ve
kurumlar›n› önemli ölçüde
de¤ifltirecek yeni bir AB Antlaflmas› tasla¤›n› dönem baflkan› Yunanistan’›n Selanik
flehrinde yap›lacak Zirve toplant›s›nda AB liderlerine sunacak. Selanik Zirve toplant›s›nda AB liderlerinin, yeni
Antlaflma tasla¤›n› incelemek
amac›yla üye ülkelerin temsilcilerinden oluflacak bir Hükümetleraras› Konferans çal›flmas›n› bafllatmalar› bekleniyor.
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■ Aral›k 2003 : AB’ nin kurumsal yap›s›n› ve iflleyiflini
önemli ölçüde de¤ifltirecek
AB’nin yeni Anayasas›n›n
(Roma Antlaflmas› II) dönem
baflkan› ‹talya’ n›n baflkenti
Roma’da düzenlenecek AB
Zirve toplant›s›nda imzalanmas› bekleniyor.

2004
■ 1 May›s 2004 : Polonya, Ma-

caristan, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Malta, Slovenya,
Estonya, Litvanya, Letonya
ve K›br›s Rum Yönetimi’nin
AB’ye üyelikleri resmen yürürlü¤e girecek. AB-25 üyeli
bir blok olacak. Nüfusu 379
milyondan 455 milyona ç›kacak.
■ Haziran 2004 : 25 üyeli AB’

de Avrupa Parlamentosu için
tek turlu seçimler yap›lacak.
2007
■ 1 Ocak 2007 : Bulgaristan ve

Romanya muhtemelen Avrupa Birli¤i’ne resmen üye olacaklar.
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