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AB KOMİSYONU’NUN 2005 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI 
BELGESİNİN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLERİ İLE 

2005 YILI GENİŞLEME STRATEJİ BELGESİNİN TÜRKİYE’YE İLİŞKİN BÖLÜMLERİNE 
YÖNELİK İKV GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

 
AB Komisyonu 9 Kasım 2005 tarihinde Türkiye’ye yönelik 2005 yılı İlerleme Raporu’nu ve Katılım 
Ortaklığı Belgesi’ni açıklamıştır. Bilindiği gibi, İlerleme Raporları 1998’den beri her yıl düzenli olarak 
yayımlanmakta ve bu belgelerde AB üyelik kriterleri bağlamında Türkiye’nin son bir yıllık 
performansının detaylı fotoğrafını çekilmektedir. Bu yıl üçüncüsü yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi 
ise, siyasi ve ekonomik kriterlere ve AB müktesebatına uyum yönünde yerine getirilmesi gerekenleri 
kısa (1-2 yıl) ve orta (3-4 yıl) vadeli öncelikler şeklinde, ana hatlarıyla sıralayan bir nevi yol haritasıdır. 
Birincisi, kaydedilen ilerlemeleri ve mevcut eksiklikleri detaylandıran, ikincisi ise bu eksikliklerden 
hareketle yapılması gerekenleri ortaya koyan bu iki belgenin, birbirlerini tamamlayıcı unsurlar 
içermeleri açısından birlikte değerlendirilmeleri yararlı olacaktır. 1 
 
Bunun yanı sıra sağlıklı ve kapsamlı bir analiz için, bu iki belge değerlendirilirken, genişleme sürecinin 
ve Türkiye’nin AB üyeliği yolunda belirleyici işlevi olan diğer tüm belgelerin (ilerleme raporları, KOB’lar, 
Zirve kararları, vb.) de dikkate alınması gereklidir. Nitekim, her iki belgede de daha önceki 
dokümanlara atıfta bulunularak, yapılan saptamaların ve Türkiye’den beklentilerin referans noktalarına 
işaret edilmektedir.  
 
Bu bakış açısıyla ve genel hatları ile incelendiğinde, iki belgenin de, sürpriz unsurlar taşımadığı, gerek 
üslup, gerek içerik açısından büyük ölçüde dengeli ve gerçekçi olduğu görülmektedir. Dikkat çeken bir 
diğer husus ise bazı hassas konularda daha dikkatli ve özenli bir dil kullanılmış olmasıdır. 2005 yılı 
İlerleme Raporu, bir önceki İlerleme Raporu’ndan bu yana Türkiye’nin siyasi ve ekonomik kriterler ile 
müktesebat uyumu alanlarında kaydettiği ilerlemeleri ve eksikliklerini eleştirel bir bakış açısı ile; 
özellikle de eksikliklerin düzeltilmesini hedefleyerek, ayrıntıları ve örnekleri ile ortaya koymaktadır. KOB 
ise, çok daha kısa ve öz bir yaklaşımla, önümüzdeki dört yıllık dönemde neler yapılması gerektiğini 
belirlemekte ve sıraladığı önceliklerin Türkiye tarafından hazırlanacak kapsamlı bir plan çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi beklentisini dile getirmektedir. Bu açıdan her iki belge de temel referans belgeleri 
olarak değerlendirilmeli ve tespit edilen eksiklikler yol gösterici olmalıdır. 
 
Bu genel değerlendirmeden sonra, aşağıda siyasi ve ekonomik kriterler başlıkları altında KOB ve 
İlerleme Raporu’nun saptamalarına ilişkin kısa analizler yapılmaktadır: 
 
AB KOMİSYONU’NUN TÜRKİYE’YE YÖNELİK 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE 2005 YILI 
KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLERİ 
 
Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler 
 

• İlerleme Raporu 
Bu bölümde öncelikle vurgulanması gereken en önemli husus, “...Türkiye siyasi kriterleri yeterli ölçüde 
karşılamaya devam etmektedir” ifadesinin yer almasıdır. Bu ifadeyi takip eden tespit ve 
değerlendirmeler AB tarafından müzakerelere başlamak için yeterli görülen Türkiye’nin siyasi kriterlere 
uyum performansının daha da artırılmasına ve sürdürülebilirliğine yöneliktir. Bu saptamadan hemen 
sonra değişim hızının 2005 yılında düştüğüne dair bir uyarı gelmekte ve Türkiye’nin müzakere süreci 
boyunca da siyasi kriterlere uyum ve uygulamaya azami özen göstermesi gerektiğine dikkat 
çekilmektedir. Reformların sürdürülmesi ile müzakere süreci arasındaki sıkı bağlantı göz önüne 
alındığında bu uyarının önemle dikkate alınması gerekmektedir.  
 
 

                                                 
1 KOB, AB Konseyi tarafından henüz onaylanmadığından, değerlendirmeler Komisyon’un taslak metnine 
dayanmaktadır.  
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Katılım müzakereleri esas olarak AB müktesebatına uyumu içeren teknik yönü ağırlıklı bir süreç olmakla 
birlikte, siyasi kriterlere uyum da sürecin çok önemli ve belirleyici boyutudur. Türkiye, müzakerelere 
başlamak için asgari koşulları yerine getirmiştir. Ancak AB, tüm aday ülkelerden müzakere sürecinde 
bu kriterlere tam uyum ve uygulamayı sağlamasını beklemektedir. 
 
Beşinci genişleme sürecinde yer alan ve bugün üye olan tüm ülkeler, üyeliklerinin gerçekleştiği tarihe 
kadar tüm ilerleme raporlarında yoğun biçimde eleştirilmiş, ve üyeliklerinin askıya alınabileceği uyarıları 
ile karşılaşmışlardır. Bunun son örneği Bulgaristan ve Romanya’dır. Bu iki ülke 2007’de üye olmak 
üzere Katılım Antlaşması’nı imzalamış olmalarına karşın, 2005 yılı İzleme Raporlarında halen bazı 
eksikliklere dikkat çekilmektedir. Bu konudaki uyum sorunları nedeniyle her iki ülkenin üyeliklerinin de 
2008’e ertelenmesi gündemdedir. Dolayısıyla Türkiye’nin, Komisyon’un tespitlerini dikkate alarak siyasi 
kriterlere uyum yönündeki çabalarını ivme kaybetmeden sürdürmesi çok önemlidir.  
 
Raporun siyasi kriterler bölümünde sık sık vurgulanan bir başka husus, reformların uygulanmasında 
aksaklıklar, eksiklikler ve özellikle de düzensizlikler gözlemlendiği yönündedir. Uygulamanın ülke 
genelinde farklılık gösterdiği, Türkiye’de de sık sık eleştirilen bir husustur. Uygulayıcıların reformları 
içselleştiremediği bir ortamda tüm kurum ve kuralları ile işleyen bir hukuk devletinden söz etmek 
mümkün değildir. Bu nedenle kamu görevlilerinin eğitimi ve denetiminin öncelikle ele alınması gereken 
bir konu olduğu ortaya çıkmaktadır. 
 
Siyasi kriterler başlığı altında eleştiri konusu olarak öne çıkan temel hususlar, sivil-asker ilişkilerinin AB 
üyeleri seviyesine getirilmesi ve askeri harcamaların sivil denetimi; yargının bağımsızlığının güvence 
altına alınması ve işleyişinin güçlendirilmesi; kamu yönetiminin şeffaflığı ve yolsuzlukla mücadele 
konularında daha fazla çaba gösterilmesi; milletvekili dokunulmazlıklarının sınırlandırılması; insan 
hakları, azınlık hakları, sendikal haklar ve kadın haklarının güvence altına alınması, özellikle kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi; ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve kültürel hakların kullanımının 
güçlendirilmesi; işkence ve kötü muamelenin tam anlamıyla önlenmesi, işkence suçlularının 
cezalandırılması; gayrimüslim dini toplulukların mülkiyet hakları da dahil olmak üzere uygulamada 
karşılaştıkları sorunların çözülmesi, Doğu ve G.Doğu’da bölgesel farklılıkların giderilerek, tüm 
vatandaşların ekonomik, sosyal, kültürel imkanlardan yararlanmalarının sağlanması olarak özetlenebilir. 
 
Yukarıdaki hususların tümü önemli olmakla birlikte düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile insan 
hakları (azınlıklar ve kadın hakları başta olmak üzere) konularındaki aksaklıklar AB medyasında daha 
fazla yer bulmakta ve dolayısıyla kamuoylarında daha fazla dikkat çekmektedir. Zaman zaman, 
Türkiye’de fazla önemsenmeyen bu gibi bazı konuların AB kamuoylarında büyük yankılar yarattığı ve 
uzun süren çabalar sonucu elde edilen ilerlemeleri adeta sıfırladığı görülmektedir. Bu gibi hususların 
daha iyi yönetilmesinin şart olduğu değerlendirilmektedir.   
 
Bu alanlar da dahil olmak üzere siyasi kriterlerin geneline uyum yönünde Türkiye’nin önemli ilerleme 
kaydettiğinin sık sık vurgulandığı rapor, bir önceki İlerleme Raporu’na göre daha az sayıda konu 
içermekte ancak daha kapsamlı ve ayrıntılı değerlendirmelerde bulunmaktadır. Diğer aday ülkelerin 
ilerleme raporları incelendiğinde de süreç ilerledikçe AB’nin giderek ayrıntılar üzerinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. Çoğunlukla iç hukuk düzenlemeleri ve uygulamadan kaynaklanan sorunların ele alındığı 
Rapor’da ayrıca “Doğu ve Güney Doğu’da 1999’dan beri iyileşen güvenlik konusunun AB’nin terör 
örgütü listesinde yer alan PKK’nın yeniden başlattığı şiddet olayları nedeniyle hassaslaştığı”na dikkat 
çekilmektedir. Türkiye açısından büyük hassasiyet taşıyan bu konuda, Komisyon’un sorunun kaynağını 
PKK olarak gördüğünü net biçimde vurgulaması, AB kanadında Türkiye’nin haklı tezlerine yönelik 
olumlu yönde gelişen bir yaklaşım farkını ortaya koymaktadır 
 
Rapor’da Kıbrıs konusunda Türkiye’nin, sorunun BM bünyesinde çözümü yönünde çabalarını 
sürdürdüğü, sınır anlaşmazlıklarının çözümü konusunda Yunanistan ve Türkiye arasında ilişkilerin 
olumlu yönde geliştiği de belirtilmektedir. 
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• Katılım Ortaklığı Belgesi 
KOB, siyasi kriterleri sadece kısa vade kapsamında değerlendirmiştir. Bir önceki  KOB’da da izlenen bu 
yaklaşım, 1-2 yıl içinde Türkiye’nin siyasi kriterlere tam uyum ve uygulama sağlaması beklentisini 
yansıtmaktadır. KOB, İlerleme Raporu ile paralellik taşımakta, Rapor’da siyasi kriterlere yöneltilen 
temel eleştiriler, KOB’da kısa vadede yerine getirilmesi beklenen öncelikler olarak sıralanmaktadır. 
Türkiye’nin siyasi kriterlere uyumda katettiği mesafeye paralel olarak bir önceki KOB’da yer alan bir 
çok konunun güncelleştirilmiş KOB’da yer almadığı, ancak daha önce genel ifadelerle değinilen 
önceliklerin, İlerleme Raporu’nda olduğu gibi, bu kez daha detaylı olarak ele alındığı görülmektedir.  
 
KOB’da yer verilen öncelikler, yukarıda İlerleme Raporu’nda özetlenen hususlarla tümüyle 
örtüştüğünden, tekrardan kaçınmak amacıyla burada ayrıca yer verilmemektedir. Ancak özel konumu 
nedeniyle Kıbrıs konusuna değinilmesinde yarar görülmektedir. KOB’da, Türkiye’nin sorunun BM 
çerçevesinde ve AB’nin dayandığı temel ilkeler doğrultusunda çözümü yönündeki çabalarını sürdürmesi 
istenmekte, böylelikle G.Kıbrıs’ın konuyu BM’den uzaklaştırma çabalarına –bir anlamda- set 
çekilmektedir. Bununla birlikte, GKRY dahil olmak üzere tüm üye ülkelerle ilişkilerin normalleştirilmesi 
istenmekte, Ortaklık Anlaşması ve Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerin kısa vadede yerine 
getirilmesi talep edilmektedir. Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de yer alması nedeniyle sürpriz bir unsur 
yaratmamakla birlikte, Müktesebata uyum bölümünde ulaştırma başlığı altında liman ve 
havaalanlarının G.Kıbrıs’a açılması, dış ilişkiler ve dış güvenlik ve savunma politikası başlığı altında üye 
ülkelerin uluslar arası örgütlere üyeliği de dahil olmak üzere politikaların aşamalı olarak AB’ye 
yaklaştırılması ifadeleri kısa vadede uyum sağlanması beklenen öncelikler arasında görülmektedir.  
 
Türkiye, KKTC’ye yönelik izolasyonların kaldırılmaması halinde bu alanlarda adım atmama yönünde net 
bir tavır ortaya koymuştur. AB’nin tavrı da Türkiye’nin üyelik sürecini şekillendiren temel belgelerde yer 
almaktadır. Konunun önümüzdeki dönemdeki en hassas sorunların başında geleceği açıktır. Türkiye’nin 
bu konuda gerekli adımları atabilmesi açısından, AB’nin KKTC’ye verdiği sözleri tutarak doğrudan 
ticaret ve mali yardım tüzüklerini uygulamaya koyması ve izolasyonların kaldırılması yönünde çaba 
harcaması gereklidir. Türk tarafının bu yöndeki beklentilerinin karşılanması konusundaki yaklaşım net 
değildir, buna mukabil AB’nin G.Kıbrıs’ın tanınmasına yönelik kısa vadeli bir talebi yoktur. 
 
Ekonomik Kriterler 
 

• İlerleme Raporu 
AB Komisyonu Türkiye’nin istikrar ve reform çabalarını sürdürdüğü müddetçe işleyen bir piyasa 
ekonomisi olarak kabul edilebileceğini, kararlı adımlar atmaya devam ettiği takdirde orta vadede Birlik 
içindeki rekabet baskısı ve piyasa güçleri ile baş edebileceğini belirmiştir. Bir başka ifade ile Kopenhag 
ekonomik kriterlerinin iki temel parametresinden birini yerine getirdiğini diğerini ise orta vadede 
getirebileceğini söylemiştir. Bugüne kadarki İlerleme Raporlarından farklı olarak, 2005 yılında 
Türkiye’nin işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olduğunun vurgulanması, geçtiğimiz dönemde 
ekonomik istikrar konusunda atılan adımların ve gerçekleştirilen yapısal reformların başarısının net bir 
göstergesidir. Ayrıca, müzakere çerçeve belgesinde belirtildiği gibi, işleyen piyasa ekonomisinin varlığı, 
ekonomi ile ilgili müktesebat başlıklarına ilişkin temel kıyas noktası olacaktır. Türkiye’nin işleyen piyasa 
ekonomisine sahip olduğunun belirtilmesi, bu açıdan da önem taşımaktadır. 
 
3 Ekim 2005’de müzakerelerin başlatılması ile uluslararası piyasalarda Türkiye’nin algılanışı olumlu 
yönde değişmiş, AB üyeliği yolunda son aşamaya giren bir ülke olarak yabancı sermaye açısından 
güvenilir ve istikrarlı olduğu görüşü yerleşmiştir. Raporda yapılan bu tespitler, kuşkusuz bu olumlu 
algılamayı pekiştirecektir. Bunun yanı sıra raporda, makroekonomik istikrar konusunda elde edilen 
kazanımlar önemle vurgulanmakta, izlenen sıkı politikalarla bir yandan ekonomik büyümenin 
sürdürüldüğü, diğer yandan enflasyonun düştüğü belirtilmektedir. Kamu mali yönetimi ve denetimi 
konusunda kaydedilen ilerlemelerle mali şeffaflığın arttığı, bankacılık sektöründe ve özelleştirmede 
kaydedilen gelişmelerle ekonomik aktörlerin mali disiplininin sağlamlaştığı, iş ve yatırım ortamının 
iyileştiği ifade edilmektedir.  
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Türkiye’nin ekonomik performansını öven ancak cari açıktaki yükselişe dikkat çeken raporda; hukukun 
üstünlüğünü güçlendirmeyi, özelleştirmeyi ve işletmelerin yeniden yapılandırılmasını sağlamlaştırmayı, 
işgücü piyasasındaki dengesizlikleri düzeltmeyi ve kayıt dışı ekonomiyi azaltmayı hedefleyen yapısal 
reformların desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Sosyal güvenlik ve sağlık reformlarının 
sürdürüldüğü vurgulanmakta, kaydedilen ilerlemelerin devamı için, bütçesel kısıtlamaya dayanan 
makro ekonomik istikrarın sürdürülmesi gereğine dikkat çekilmektedir. 
 
AB Komisyonu, ekonomik kriterlere uyum çalışmalarından memnuniyet duyulduğunu vurgulayarak, 
istikrar programının dikkatle takip edilmesi ve popülist yaklaşımlardan kaçınılması uyarısında 
bulunmaktadır. 2005 yılı İlerleme Raporu’nun ekonomik kriterler bölümünden çıkan temel sonuç, 
Türkiye’nin Kopenhag ekonomik kriterlerini karşılama konusunda önemli bir ilerleme kaydettiği ve bu 
yöndeki çabalarını sürdürmesi gerektiğidir. 
 

• Katılım Ortaklığı Belgesi 
KOB’da ekonomik kriterlere son derece kısıtlı bir bölüm ayırılmıştır. İlerleme Raporu’ndaki olumlu 
tespitlerden de anlaşıldığı gibi AB’nin ekonomik kriterlerle ilgili temel yaklaşımı reform sürecinin 
aksamadan sürdürülmesidir. Bunun dışında KOB, ekonomik kriterlere yönelik önceliklerin çok büyük bir 
bölümünü kısa vade altında sıralamış, orta vadede ise sadece bazı kapsamlı reformların 
tamamlanmasına (özelleştirmenin ve tarım reformunun tamamlanması, sosyal güvenlik ve emeklilik 
sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, gençler ve dezavantajlı kesimler başta olmak üzere eğitim 
ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi) yönelik beklentilere yer vermiştir.  
 
Kısa vadede ise, temel olarak, mevcut istikrar programının sürdürülmesi; kamu harcamalarının kontrol 
altına alınması; kayıt dışı ekonomi sorununa yönelik önlemler alınması; piyasa düzenleyici kurumlarının 
bağımsızlığının gözetilmesi; sosyal etkileri göz önünde bulundurularak KİT’lerin ve özellikle kamu 
bankalarının özelleştirilmesinin hızlandırılması; işgücü piyasasındaki dengesizliklerin düzeltilmesi; 
gençlerin eğitim olanaklarının güçlendirilmesi; iş ortamının ve özellikle ticari mahkemelerin işleyişinin 
iyileştirilmesi; doğrudan yabancı yatırımları kolaylaştırıcı önlemler alınması, mali sektör reformunun 
tamamlanması ve tarım reformunun sürdürülmesi, enerji, tütün ve şeker piyasaları başta olmak üzere 
piyasaların liberalleştirilmesinin sürdürülmesi gibi önceliklere yer verilmiştir.  
 
KOB’da ekonomik önceliklerle ilgili olarak dikkat çeken husus, tüm beklentilerin “devam, uygulanma, 
tamamlanma, güçlendirme, vb.” ifadelerle yer almasıdır. Bu, diğer KOB’larla kıyaslanınca, yapılması 
beklenen tüm reform ve iyileştirme çabalarının Türkiye tarafından ele alınmış, başlanmış ve/veya 
sürdürülmekte olduğunu göstermektedir. 
 
AB KOMİSYONU’NUN 2005 GENİŞLEME STRATEJİ BELGESİNİN TÜRKİYE BÖLÜMLERİ 
 
AB Komisyonu, İlerleme Raporu’na ek olarak, müzakerelere başlamış aday ülkeler (Türkiye ve 
Hırvatistan) ile Batı Balkanlardaki potansiyel adayların tamamını içeren genel bir genişleme strateji 
belgesi yayımlamıştır. Büyük bir bölümü ilgili ülkeler için hazırlanan İlerleme Raporlarının sonuç 
kısımlarının bir araya getirilmesinden oluşan strateji belgesinde, genişleme sürecinin üç temel ilke 
çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir: konsolidasyon, koşulluluk ve iletişim. Bu ilkeler 
çerçevesinde her adayın kendi koşulları kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Bir başka ifade ile, 
AB, katılım sürecini aynı ilkeler ve ortak çerçeve temelinde şekillendirmekte, ancak her aday ülkeyi 
münferit ilerlemesi ve kendine özgü şartlar doğrultusunda değerlendirmektedir. Belge’de ayrıca, 
Türkiye’deki reform sürecinin desteklenmesinin devam edeceği, Türkiye ile yürütülen katılım 
müzakerelerinin uzun dönemli bir süreç olduğu vurgulanmaktadır. Komisyon, bir adayın ancak tüm AB 
kriterlerine tamamen uyması halinde AB üyesi olabileceğini ve süreç boyunca çok iyi bir iletişim 
stratejisi uygulanacağını da ifade etmektedir. 
 



 5 

Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve müktesebata uyum yönündeki performansının değerlendirildiği 
kısımda, İlerleme Raporu’nda yer alan analizler tekrarlanmıştır. Bunun yanı sıra, müktesebat uyumu ile 
ilgili olarak yeni yasa ve düzenlemelerin AB müktesebatından uzaklaşmaması gerektiği uyarısı yapılmış 
ve pek çok alanda kaydedilen ilerlemeye rağmen AB müktesebatına uyumda Türkiye’nin henüz ilk 
aşamalarda olduğu belirtilmiştir. 
 
Strateji belgesine göre, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde yer alan hususlar temel öncelikleri teşkil 
etmektedir. Bu hususlar aynı zamanda sürecin “koşulluluk” ilkesinin somut ifadesidir. Bu nedenle, 
KOB’da yer alan tüm önceliklerin çok dikkatli bir şekilde okunması ve değerlendirilmesinde büyük fayda 
vardır. 
 
Belge’de net bir dille Ankara Anlaşması’na ek protokolün “...taşımacılık da dahil malların serbest 
dolaşımının önündeki tüm engellerin kaldırıldığına ilişkin durumun 2006 yılında değerlendirileceği” 
belirtilmektedir. Bu da, Türkiye’nin, AB’nin KKTC’ye yönelik taahhütlerini de göz önünde bulundurarak, 
bu konudaki stratejisini en kısa zamanda tasarlamasını gerektirmektedir. 
 
Diğer yandan belgede, ekonomik alandaki başlıklara ilişkin kıyas noktalarının Ortaklık Anlaşması, 
Katma Protokol ve Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülükler ve işleyen bir piyasa ekonomisi 
koşuluna özel önem vereceği belirtilmiş, süreç içinde bu konularda meydana gelebilecek bir aksamanın 
ilgili başlıktaki müzakerelerin askıya alınmasına yol açabileceği uyarısı yapılmıştır. Bu durumda, 
Türkiye’nin en kısa zamanda GB’den kaynaklanan yükümlülüklerini tamamlaması ve ekonomik istikrar 
programını kararlılıkla sürdürmesi gerekmektedir. 
 
Belge’de yer alan önemli hususlardan biri de, 20 Ekim’de başlayan tarama sürecinin 2006 yılının 
sonbaharında tamamlanacağının öngörülmesidir. Bu somut öngörü üyelik süreci dinamikleri açısından 
Türkiye için olumlu ve ivme kazandırıcı bir yaklaşımdır. 
 
Strateji Belgesi’nde Komisyon, katılım müzakerelerine başlanmış olan Türkiye ve Hırvatistan’ın yanı 
sıra, AB’nin Batı Balkanlarda yer alan tüm ülkeler için belirli taahhütlere girmesini önermiştir (Sırbistan-
Karadağ, Bosna-Hersek ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması [İOA] müzakerelerine başlamak; Arnavutluk 
ile İOA müzakerelerinin ileride tamamlanmasını değerlendirmek; Kosova’nın bölgeye yönelik araçlardan 
faydalanmasını sağlamak; Makedonya’ya adaylık statüsü tanımak). Bu yapısı ile Strateji Belgesi,  
–bir anlamda- AB’nin orta-uzun vadedeki genişleme planlarını ortaya koymaktadır. 
 
Belgenin Türkiye açısından dikkat çekici kısmı, Ek Protokolün uygulanmasına ilişkin yaklaşım, katılım 
müzakereleri kıyas noktalarının Türkiye’nin AB’ye yönelik sözleşmeden doğan yükümlülüklerini içerecek 
olması, siyasi kriterlere uyumun katılım müzakerelerinin her safhasında dikkatle takip edileceği uyarısı 
ve tarama sürecinin 2006 sonbaharında tamamlanacağı öngörüsüdür. 
 
 


