AVRUPA BİRLİĞİ & TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Türkiye, 1959 yılında genç AET (Avrupa Ekomomik Topluluğu) ile yakın iş birliği içinde olmak isteyen ilk
ülkelerden biridir.
Bu iş birliği, Ankara Anlaşması olarak bilinen bir "ortaklık anlaşması" çerçevesinde 12 Eylül 1963 yılında
gerçekleşmiştir.
Bu planda öne çıkan Türkiye'nin AET ülkeleri ile kısıtlama olmadan mal ve tarımsal ürün ticareti
yapabilmesine imkan veren bir "Gümrük Birliği'nin" oluşturulmasıydı.
Ankara Anlaşması’nın temel amacı "Hızlandırılmış ekonomik gelişme, ticaretin düzenli genişlemesi, Türkiye
ekonomisi ile topluluk ekonomisi arasındaki farklılıkların giderilmesi sayesinde, Türkiye ve AET ülkelerindeki
yaşam standartlarının iyileştirilmesini sürekli kılmak"tır.

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLİŞKİLERİ TARİHÇESİ
1987

-

Türkiye 14 Nisan'da tam üyelik başvurusunda bulundu.

1993

-

AB ve Türkiye "Gümrük Birliği" müzakereleri başladı.

1996

-

Türkiye ve AB arasındaki "Gümrük Birliği" 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

1999

-

Avrupa Konseyi, Komisyon’un ikinci Türkiye Raporu’ndaki tavsiyelere uyarak Aralık
ayında Helsinki Zirvesinde Türkiye'ye AB üyeliği için aday ülke statüsünü verdi.

2001

-

Avrupa Konseyi 8 Mart tarihinde Türkiye'nin AB katılım süreci için yol haritası
sağlayan "AB - Türkiye Katılım Ortaklığı"nı kabul etti. 19 Mart'ta Türk Hükümeti,
Katılım Ortaklığı’nı yansıtan, Müktesebatın Üstlenilmesi için Ulusal Programı
(NPAA) kabul etti.

2001

-

Eylül ayındaki Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, "Katılım Öncesi Malî Yardım
Aracı, İPA" sistemiyle malî desteği arttırma kararı aldı.

2004

-

Avrupa Konseyi 17 Aralık'ta Türkiye ile üyelik görüşmelerini başlatmaya karar
verdi.

2005

-

Türkiye'nin AB'ye katılım müzakereleri 3 Ekim'de başladı.

2005

-

Ekim ayında, müktesebat uyumunun analitik incelemesi olan "Tarama Süreci"
35 başlıkta başladı.

2005

-

Aralık ayında, Konsey Türkiye için yeni katılım ortaklığı belgesini kabul etti.

2006 - 2010
2010 - 2013

Türkiye-Avrupa Birliği katılım sürecine dair 13 fasıl müzakereye açıldı
Türkiye-Avrupa Birliği katılım sürecine dair 1 fasıl müzakereye açıldı

2012

-

Türkiye-Avrupa Komisyonu arasında “Pozitif Gündem” süreci açılmıştır

2014

-

Türkiye-Avrupa Komisyonu arasında açılan “Pozitif Gündem” süreci kapanmıştır

Pozitif Gündem; Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından bazı önemli konulardaki
işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesini ve siyasi blokajlı fasıllar dahil olmak
üzere, oluşturulan çalışma gruplarıyla teknik açılış/kapanış kriterlerinin en kısa
sürede yerine getirilmesini amaçlayan bir çalışma yöntemi olarak düşünülmüştür.

