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Adaylık Sürecinde Kullanılan Yönlendirici Araçlar 

 

AB üyeliğine hazırlık sürecinde aday ülkelerin AB kriterlerine ve müktesebatına uyumunun 

sağlanmasına yönelik olarak AB ve aday ülkeler tarafından hazırlanan çeşitli araçlardan  

yararlanılmaktadır.  

 

Katılım Öncesi Strateji 

Katılım Öncesi Strateji 5. genişlemede aday ülkeleri AB ile yakınlaştırma perspektifi ile, söz 

konusu ülkelerin katılım sürecindeki ihtiyaçlarını belirlemek ve hazırlıklarına ilişkin uygun araçları 

sağlamak amacıyla kabul edilmiştir. 

 

Aday ülkeye sağlanacak tüm yardımları tek çatı altında toplayan katılım öncesi strateji, şu 

noktalar üzerine kurulmuştur:  

• Her aday ülkenin katılım ortaklığı belgesinde (KOB) tanımlanan öncelikler temelinde 

hazırlanan ve aday ülke tarafından öngörülen yasal, kurumsal ve idari reformlar ile 

kullanılacak insan ve bütçe kaynaklarının belirlendiği Topluluk müktesebatının 

üstlenilmesine ilişkin ulusal program, 

• Ekonomik politika önceliklerinin değerlendirmesi, 

• Organize suça karşı pakt, 

• 1997 yılında, aday ülkelere Topluluk müktesebatına uyum konusunda yardım sağlamak 

amacıyla, İç Pazar’dan sorumlu Komisyon üyesi tarafından hazırlanan yol haritaları.  

 

Katılım stratejisi, müktesebatın uygulanması ve standartların AB ile yakınlaştırılması için, aday 

ülkelerin kurumsal ve idari yapılarının uyumuna büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, 

Komisyon tarafından 1998 yılından başlayarak her yıl düzenli olarak hazırlanan ilerleme raporları 

ile, aday ülkelerin Kopenhag kriterlerine uyumda sağladıkları ilerleme ayrıntılı olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Katılım Ortaklıkları 

15 Mart 1998 tarihinden itibaren uygulamaya koyulan Katılım Ortaklığı belgeleri (KOB), katılım 

öncesi stratejinin temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Belge her aday ülkenin Kopenhag 

kriterlerine uyum yönünde kısa ve orta vadede gerçekleştirmesi beklenen temel öncelikleri 

ortaya koymakta ve gerekli olan mali yardım çerçevesini belirlemektedir. Burada kısa vade, bir 

yıllık bir süreyi kapsarken, orta vadeli öncelikler, gerçekleşmesi bir yıldan fazla sürmesi 

öngörülenlerden oluşmaktadır. Gerçekleştirilmesi gereken yasal reformların bir takvim 

çerçevesinde belirtilmesi aday ülkelere üyeliğe geçiş sürecinde önemli bir yol haritası 

oluşturmaktadır.  

 

AB’nin adaylık sürecinde sağladığı mali yardımlar, Katılım Ortaklığı Belgesi öncelikleri 

çerçevesinde düzenlenmektedir. Aday ülkelere yönelik tüm mali yardımları tek bir çerçeve içinde 
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toplayan Katılım Ortaklıkları, bu süreçte kullanılabilecek yardımları çok yıllı bir program aracılığı 

ile sağlamaktadır. KOB’lar, aday ülkelerin gösterdikleri ilerlemeler doğrultusunda gözden 

geçirilmektedir.  

 

Katılım Öncesi Ekonomik Program 

Katılım Öncesi Ekonomik Program ile, Katılım Ortaklığı Belgesi çerçevesinde aday ülkelerin AB’ye 

üyelik için ekonomi politikalarını ve gerekli reformları belirlemeleri ve üyelik sonrasında 

Ekonomik ve Parasal Birliğe katılmaya yönelik yapıyı oluşturmaları hedeflenmektedir. Programın 

önceliği Kopenhag ekonomik kriterlerini karşılamaktır. Katılım Öncesi Ekonomik Programda, son 

gelişmeler, makro ekonomik çerçeve, kamu maliyesi ve yapısal reformlar yer almaktadır.  

 

Katılım Öncesi Yardım Paketi 

Katılım Öncesi Yardım Paketi Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından oluşturulan ve tüm aday 

ülkelerin kullanımına açık bir mali destek paketidir. Ülke kotasının bulunmadığı söz konusu 

yardım paketinde krediler proje bazında, projelerin uygunluğu değerlendirilerek verilmektedir. 

Ancak, kamu sektörü tarafından yapılan kredi başvurularında aday ülkenin kredi notunun en az 

“BBB” düzeyinde olması veya en az “BBB” kredi derecesine sahip bir mali kurum tarafından 

garanti edilmesi bir ön koşul olarak talep edilmektedir. Özel sektör tarafından yapılan kredi 

başvurularında ise, ilgili özel sektör kuruluşunun kredi notunun “A+” düzeyinde olması veya en 

az “BBB” kredi derecesine sahip bir mali kurum tarafından garanti edilmesi bir ön koşul olarak 

talep edilmektedir. 

 

Ulusal Program 

Ulusal Program, her aday ülkenin, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde belirtilen önceliklerin yerine 

getirilmesine yönelik taahhütlerini ve alınması gereken önlemlere yönelik kısa ve orta vadeli bir 

takvim ile amaçlar için gerekli insan ve mali kaynakları içermektedir. Aday ülke tarafından 

hazırlanan Ulusal Programlar, Katılım Ortaklığı Belgelerine paralel olarak gözden geçirilmektedir.  

 

Türkiye ilk Ulusal Programını 19 Mart 2001 tarihinde Avrupa Komisyonu'na sunmuştur. 

Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’nde detaylı olarak belirtilen yükümlülüklerini bir takvime 

bağlayan Ulusal Program, Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 

Katılım Ortaklığı Belgesi ve bunu tamamlayan Ulusal Programlar dinamik yapıda olup, 

Komisyonun her yıl sonunda aday ülkelerle ilgili olarak hazırladığı İlerleme Raporu’na ve yerine 

getirilen uyum çalışmalarına göre güncellenebilmektedir. Avrupa Komisyonu’nun Mart 2003’te 

yeniden yayımladığı Katılım Ortaklığı Belgesi’ni takiben, Türkiye hükümeti de Ulusal Programı 

yeniden güncelleyerek 24 Temmuz 2003’te yürürlüğe koymuştur.  
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İlerleme Raporu 

Komisyon 1998 yılından bu yana aday ülkelerin KOB ve Ulusal Program öncelikleri 

doğrultusunda kaydettiği gelişmeleri her yıl düzenli olarak değerlendirerek önerilerde bulunduğu 

İlerleme Raporları yayımlamaktadır. Komisyon, ilerleme raporları aracılığı ile aday ülkenin siyasi 

ve ekonomik kriterler ile müktesebat uyumu alanında bir yıllık bir dönemde gerçekleştirdiği 

çalışmaları ve ilerlemeyi değerlendirmekte, eksikliklerini sıralamaktadır. Komisyon ayrıca, 

müzakerelerin başlatılması için ön koşul olan Kopenhag siyasi kriterlerine yeterli düzeyde uyum 

sağlandığını tespit etmesi halinde, bu Raporlar aracılığı ile Konsey’e söz konusu ülke ile katılım 

müzakerelerine başlanmasını tavsiye etmektedir. 

 

Komisyon İlerleme Raporu'nu hazırlarken ilgili ülkenin kamu kurumlarından ve sivil toplum 

kuruluşlarından alınan bilgilerin yanı sıra, Avrupa Parlamentosu rapor ve kararları, Avrupa 

Konseyi, AGİT, AİHM ve diğer uluslararası kurumlarla finans kuruluşlarının değerlendirmeleri 

başta olmak üzere uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütlerinin değerlendirmelerinden 

faydalanmaktadır. Bu raporlar müzakerelerin başlatılması veya katılım kriterlerine göre adaylık 

sürecine yeni eklenen ülkeleri kapsaması konusunda karar alınması için Konsey açısından birer 

dayanak oluşturmaktadır.  

 

Türkiye için ilk İlerleme Raporu Kasım 1998’de yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra her yıl düzenli 

olarak yayımlanmaktadır. 2004 yılı İlerleme Raporu’nda Komisyon, raporda belirtilen kalan yasal 

düzenlemelerin de yürürlüğe girmesi koşuluyla Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşıladığı 

görüşüyle katılım müzakerelerinin açılmasını önermiştir. 

 

Diğer Araçlar 

Aday ülkeler, Topluluk program ve ajanslarına katılabilmektedir. Bu programlar, Topluluk 

politikalarının çoğunluğunu (eğitim, Ar-Ge, çevre, ulaştırma, KOBİ’ler, vb.) kapsamaları 

nedeniyle katılımcı ülkenin Birlik politikalarına ve çalışma metotlarına alışmalarını sağlayan 

önemli araçlardır.  

 

Yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması katılım öncesi stratejinin öncelikli amaçlarındandır. AB 

Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Ofisi (TAIEX), aday ülkelere Topluluk müktesebatının tüm 

boyutlarına ilişkin kapsamlı bilgi sağlamaktadır. TAIEX aday ülkelerde kamu kurumlarına ve sivil 

toplum kuruluşlarına yönelik spesifik seminer organizasyonları ve çalışma toplantıları 

düzenlemek suretiyle, müktesebat uyumuna yönelik hazırlıkların yürütülmesine katkı 

sağlamaktadır. Ancak, yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması yeterli değildir, Topluluk 

müktesebatının uygulanmasından sorumlu kurumların güçlendirilmesi de temel önceliklerden 

biridir. Bu amaca yönelik en önemli araçlardan biri, AB üyesi ülkelerin çeşitli mevzuat 

alanlarındaki uzmanlarının aday ülkelerin ilgili konulardaki uzmanlarının eğitimine ve 

kapasitelerinin geliştirilmesine destek sağlayan eşleştirme (twinning) programlarıdır.  


