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Özlem ÖZKILIÇ
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Müfettifli

1. G‹R‹fi
Kömür ve çeli¤in yan› s›ra di¤er sektörlerde de

ekonomik birli¤i kurmak amac›yla 1957’de Roma
Anlaflmas›’n› imzalayan alt› ülke “Avrupa Ekono-
mik Toplulu¤u”nu (AET) kurmufllard›r. Roma An-
laflmas›’n›n 2. maddesi AET’nin hedefini flu flekilde
aç›klar: “Toplulu¤un görevi, ortak pazar›n kurul-
mas› ve üye ülkelerin ekonomik politikalar›n›n gi-
derek yak›nlaflt›r›lmas›, yaflam düzeyinin h›zla yük-
seltilmesi ve birlefltirdi¤i devletler aras›nda daha s›-
k› iliflkileri gerçeklefltirmektir.”

Avrupa Komisyonu, 1985 y›l›nda iç pazar›n
oluflturulmas›na yönelik program› içeren Beyaz Ki-
tab› yay›nlam›fl, Tek Senet ile birlikte Ortak Pa-
zar'›n gerçeklefltirilmesi için gerekli hukuki ve po-
litik dayanak oluflturulmufl ve Beyaz Kitap'ta yer
alan program geniflletilmifltir.

1993 y›l›nda yürürlü¤e giren Maastricht Anlafl-
mas›’yla Avrupa Toplulu¤u Avrupa Birli¤i ad›n› al-
m›fl ve AET k›saltmas› AB olarak de¤ifltirilmifltir. Bu
anlaflmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Gü-
venlik ve D›fl Politika ile ‹çiflleri ve Hukuk alan›n-
da iflbirli¤i bafll›klar›nda yeni bir yap› tan›mlanm›fl-
t›r. 1 May›s 1999’da yürürlü¤e giren Amsterdam

Anlaflmas›’yla ise Maastricht Anlaflmas›’n›n günün
koflullar›na uyarlanmas› ve bu çerçevede tek para
birimine geçifl, AB’nin geniflleme süreci ve AB va-
tandafll›¤› ele al›nm›flt›r.

Avrupa Birli¤i-Türkiye iliflkilerinin resmi bafllan-
g›c›, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nun 6 ülke tara-
f›ndan kurulmas›n›n ard›ndan Türkiye’nin ortakl›k
için 31 Temmuz 1959'da yapt›¤› baflvuruya dayan-
maktad›r. AET Bakanlar Konseyi Türkiye'nin ortak-
l›k baflvurusunu kabul etmifl ve yap›lan haz›rl›k gö-
rüflmelerini takiben 12 Eylül 1963 tarihinde 'Türki-
ye ile Avrupa Ekonomik Toplulu¤u aras›nda bir
Ortakl›k yaratan Anlaflma' olan Ankara Anlaflmas›-
n› imzalam›flt›r. 1963 y›l›nda yürürlü¤e giren Anka-
ra Anlaflmas›, Türkiye ile AB aras›nda kurulacak
olan Gümrük Birli¤i'nin üç aflamada gerçeklefltiril-
mesini öngörmüfltür. Adayl›k sürecinde müktese-
bat uyumu çal›flmalar›n›n tan›mlanmas› ve de¤er-
lendirilmesi aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken üç
önemli unsur; Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi (KOB), AB
Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulu-
sal Program› (UP) ve Y›ll›k Düzenli ‹lerleme Ra-
porlar›d›r. AB Konseyi taraf›ndan 14 Nisan 2003 ta-
rihinde kabul edilen, aday ülkelerin üyelik haz›r-




