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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 Ekonomik Toplulu¤u”nu (AET) kurmuﬂlard›r. Roma Anlaﬂmas›’n›n 2. maddesi AET’nin hedefini ﬂu ﬂekilde
aç›klar: “Toplulu¤un görevi, ortak pazar›n kurulmas› ve üye ülkelerin ekonomik politikalar›n›n giderek yak›nlaﬂt›r›lmas›, yaﬂam düzeyinin h›zla yükseltilmesi 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 Kitab› yay›nlam›ﬂ, Tek Senet ile birlikte Ortak Pazar'›n gerçekleﬂtirilmesi için gerekli hukuki ve politik dayanak oluﬂturulmuﬂ ve Beyaz Kitap'ta yer
alan program geniﬂletilmiﬂtir.
1993 y›l›nda yürürlü¤e giren Maastricht Anlaﬂmas›’yla Avrupa Toplulu¤u Avrupa Birli¤i ad›n› alm›ﬂ ve AET k›saltmas› AB olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu
anlaﬂmayla, Ekonomik ve Parasal Birlik, Ortak Güvenlik ve D›ﬂ Politika ile ‹çiﬂleri ve Hukuk alan›nda iﬂbirli¤i baﬂl›klar›nda yeni bir yap› tan›mlanm›ﬂt›r. 1 May›s 1999’da yürürlü¤e giren Amsterdam
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Anlaﬂmas›’yla ise Maastricht Anlaﬂmas›’n›n günün
koﬂullar›na uyarlanmas› ve bu çerçevede tek para
birimine geçiﬂ, AB’nin geniﬂleme süreci ve AB vatandaﬂl›¤› ele al›nm›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤i-Türkiye iliﬂkilerinin resmi baﬂlang›c›, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’nun 6 ülke taraf›ndan kurulmas›n›n ard›ndan Türkiye’nin ortakl›k
için 31 Temmuz 1959'da yapt›¤› baﬂvuruya dayanmaktad›r. AET Bakanlar Konseyi Türkiye'nin ortakl›k baﬂvurusunu kabul etmiﬂ ve yap›lan haz›rl›k görüﬂmelerini takiben 12 Eylül 1963 tarihinde 'Türkiye 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 Ankara Anlaﬂmas›, Türkiye ile AB aras›nda kurulacak
olan Gümrük Birli¤i'nin üç aﬂamada gerçekleﬂtirilmesini öngörmüﬂtür. Adayl›k sürecinde müktesebat uyumu çal›ﬂmalar›n›n tan›mlanmas› ve de¤erlendirilmesi aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken üç
önemli unsur; Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi (KOB), AB
Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liﬂkin Türkiye Ulusal Program› (UP) ve Y›ll›k Düzenli ‹lerleme Raporlar›d›r. AB Konseyi taraf›ndan 14 Nisan 2003 tarihinde kabul edilen, aday ülkelerin üyelik haz›r-

