
1999 yılı sonunda Helsinki’de yapılan devlet ve 
hükümet başkanları zirvesinde  “Türkiye, diğer aday 
devletlere uygulananlar ile aynı kriterler temelinde 
Birliğe katılmaya yönelmiş bir aday devlettir” 
açıklaması ile yeni yol haritamız başladı.

6 Ekim 2004  tarihinde yayımlanan Avrupa Komisyonu 
Tavsiye Kararında yer alan “Türkiye’nin siyasi kriterleri 
yeterli ölçüde karşıladığı değerlendirilmekte ve 
katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde 
bulunmaktadır” ifadesi üzerine 17 Aralık 2004 
tarihindeki Brüksel zirvesinde müzakerelerin başlatılma 
kararı alındı.

3 Ekim 2005 günü müzakere çerçeve belgesi imzalandı. 

Tam 6 yıl oldu. Türkiye ile aynı gün müzakerelere 
başlayan Hırvatistan müzakerelerini tamamladı ve 
katılım anlaşmasının bu yıl sonu imzalanması bekleniyor. 
Üye ülkelerin onay işlemlerinin tamamlanması sonucu 
1 Temmuz 2013 tarihinde tam üyeliği gerçekleşmiş 
olacak.

Türkiye’nin durumu ise bu durumun oldukça uzağında.

Müzakerelere ilk safhada konu olan 33 Faslın 13 
tanesi müzakerelere açılabildi. 

Bunlardan bir tanesi geçici olarak kapatıldı.

Kalan 12 Fasılda ise kapanış kriterleri yerine getirilse 
dahi  geçici olarak da olsa bu fasıllar kapatılamıyor. 

Müzakerelere henüz açılmayan 20 fasıldan, 

2 Fasıl müzakere pozisyonlarımızı bildirdiğimiz halde 
beklemede,

8 Fasılda tarama raporları Konsey tarafından 
onaylandı ancak bunlardan 5’i Ek Protokol 
ambargosu nedeni ile görüşülemiyor,

9 Faslın Tarama Sonu raporları henüz Konsey 
onayından geçmedi, beklemede,

Bir Faslın ise daha Tarama Sonu raporu hazırlanmadı 
bile.

Resmi kaynaklara göre,  bazı Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin temelde iç politikalarına yönelik muhalefetleri 
veya Ek protokol nedeni ile 18 Fasıl Bloke edilmiş 
durumda. 30 Haziran 2010 tarihinden beri yeni bir 
Fasıl müzakereye açılmış değil. 

1993 Kopenhag kriterlerinin kabulünden sonra 
müzakerelere başlayan ülkelere bakacak olursak,

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya 
Slovenya’nın adaylığı Aralık 1997 tarihinde, Güney 
Kıbrıs’ın adaylığı 31 Mart 1998 tarihinde, Bulgaristan, 
Litvanya, Letonya, Malta, Romanya, Slovakya’nın ise 
Aralık 1999 tarihinde kabul edildi. Bu ülkeler 2000 
yılında müzakerelere başladılar ve Romanya ile 
Bulgaristan hariç 1 Mayıs 2004 tarihinde tam üye 
oldular. Romanya ve Bulgaristan ise   2007 yılında 
tam üye oldu. Değindiğimiz gibi 2005 yılında Türkiye 
ile aynı tarihte müzakerelere başlayan Hırvatistan 
ise  bu yıl müzakereleri tamamladı ve 2013 yılında 
tam üye olacak.

PEKi ya TürKiyE?
3 Ekim 2005 günü yaşananlar bize, üye devletlerin 
isterlerse ortak çözüm yolu bulabileceğini göstermişti. 
8 Faslın Ek protokol nedeni ile bloke edildiğini 
biliyoruz, geri kalan 10 fasıl ise bazı üye devletlerin 
muhalefeti nedeni ile görüşülemiyor.

Avrupa Birliğine tam üyeliği gerçekten istiyorsak, tek 
yol müzakere sürecinin devam ettirilmesidir. Fasıllar 
üzerinde görüşmeleriniz devam etmiyorsa müzakere 
süreci devam etmiyor demektir.

Geçen 6 yıl süresince yapılması gerekenlerin ancak 
üçte birini yerine getirebildik.

Bu durumda Avrupa Birliği’ne üye bazı devletlerin 
etkisi olsa dahi, Türkiye’nin de eksiklikleri var.

Avrupa Birliği’ne katılım süreci hükümet tarafından 
bir devlet politikası haline getirilmelidir. Öngörüşlü 
ve stratejik bir yaklaşımla konu tekrar ele alınmalı, 
geçen 6 yıldaki başarısızlık telafi edilmelidir.

Biliyoruz ki, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı 
küresel barış ve istikrar açısından vazgeçilmez bir 
öneme haizdir.

3 EKiM 2005’dEn 
BugünE

EğER AB MÜzAKERELERİnDE 

KAPATıLMASı GEREKEn 33 

FASıL, 3169 KM’LİK AnKARA 

BRÜKSEL KARAyoLu oLSAyDı, 6 

yıLDA AnKARA’DAn yoLA ÇıKıP 

GELDİğİMİz noKTA AnCAK  

96 KM yAnİ GEREDE oLuRDu.



FaSılların duruMu

Toplam 33 fasıldan, 
Bilim ve araştırma Faslı: açıldı ve geçici 
kapatıldı.

Müzakereye açılan ancak Ek Protokol nedeni 
ile geçici olarak kapatılamayan Fasıllar:

 ~ İşletme ve Sanayi Politikası,
 ~ İstatistik,
 ~ Mali Kontrol,
 ~ Trans- Avrupa Ağları,
 ~ Tüketicinin ve Sağlığın Korunması,
 ~ Şirketler Hukuku,
 ~ Fikri Mülkiyet Hukuku,
 ~ Sermayenin Serbest Dolaşımı,
 ~ Bilgi Toplumu ve Medya,
 ~ Vergilendirme,
 ~ Çevre,
 ~ Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Müzakere pozisyonları belli, ancak bazı üye 
devletlerin muhalefeti ile donan Fasıllar:

 ~ Ekonomik ve Parasal Politika,
 ~ Eğitim ve Kültür

Müzakereye hazır, açılış kriterleri belli ancak, Ek 
Protokol nedeni ile bloke olan Fasıllar:

 ~ Malların Serbest Dolaşımı,
 ~ İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 ~ Tarım ve Kırsal Kalkınma,
 ~ Mali Hizmetler,
 ~ Gümrük Birliği,

Müzakereye hazır, açılış kriterleri belli, ancak, 
Türkiye’nin açış kriterlerini tamamlaması 
gereken Fasıllar:

 ~ Kamu Alımları,
 ~ Rekabet Politikası,
 ~ Sosyal Politika ve İstihdam

Tarama Sonu raporları henüz Konsey tarafından 
onaylanmayan bu nedenle müzakerelere 
açılamayan ve Ek Protokol nedeniyle de bloke 
olan Fasıllar:

 ~ Balıkçılık,
 ~ Taşımacılık,
 ~ Dış İlişkiler

Tarama Sonu raporları Konsey tarafından henüz 
onaylanmayan bu nedenle müzakere durumları 
belli olmayan (bir kısmına da bazı üyelerin 
muhalefetleri olduğu iddia edilen) Fasıllar:

 ~ İşçilerin Serbest Dolaşımı,
 ~ Enerji,
 ~ Bölgesel Politika ve yapısal Araçların 

Koordinasyonu,
 ~ yargı ve Temel Haklar,
 ~ Adalet, Özgürlük ve Güvenlik,
 ~ Mali ve Bütçesel Hükümler

Henüz Tarama sonu raporu hazırlanmayan Fasıl:
 ~ Dış Güvenlik ve Savunma Politikası

AB Müzakerelerinin Başlangıcından Bugüne
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