
 



1987. április 14. 
A török kormány is hivatalosan  
benyújtja csatlakozási kérelmét 

 
 
Tö rö körszá g, áz Oszmá n Birödálöm kö zvetlen 
utö dá llámá áz elsö  vilá ghá böru  utá n le pett á 
mödernizá ciö  u tjá rá, ámi Kemál Atátu rk 
pölitiká já nák kö szö nhetö . A tö rö k vezetö  
urálködá sá ö tá tö bb í zben keru lt sör á nyugáttál 
válö  pá rbesze dre, válámint áz ö sszefögá srá 
illetve á szö vetse gi viszönyrá válö  tö rekve sre. 
 

 
Mustafa Kemal Atatürk 



A tö rö k á llám e s áz Eurö pái Uniö  viszönyá á kezdetekig nyu lik 
visszá, 1949 ö tá tágjá áz Eurö pái Táná csnák, e s 1961-ben bele pett 
á Gázdásá gi Egyu ttmu kö de si e s Fejleszte si Szervezetbe (OECD). 
1973-bán re szt vett áz Eurö pái Biztönsá gi e s Egyu ttmu kö de si 
Szervezet le trehözá sá bán, ámelynek álápí tö  tágjá vá  vá lhátött. 
Ve gu l 1992-ben á Nyugát-eurö pái Uniö  tá rsult tágjá vá  vá lt, májd 
1995-ben vá muniö bá le pett áz Eurö pái Uniö vál. 
 



 



Tö rö körszá g tö bb álkálömmál is benyu jtöttá csátláközá si 
ke relme t. A szörösább gázdásá gi kápcsölát kiálákí tá sá e rdeke ben 
1959-ben teljes jögu  tágsá göt ke rt áz Eurö pái Gázdásá gi 
Kö zö sse gtö l. 1963. szeptember 12-e n Tá rsulá si Megá llápödá st 
í rták álá , ámit ke sö bb Ankárái Megá llápödá snák neveztek el. A 
szerzö de s e vekre megálápöztá á ke t fe l viszönyá t. A megá llápödá s 
1964 jánuá rjá bán le pett e letbe, ámellyel reme nyt ádták á 
csátláközá shöz, illetve ö sztö nze st ádött á Kis-á zsiái örszá g 
demökrátikus á tálákulá sá rá. A megá llápödá s re sze völt á vá muniö  
le trehözá sá, e s egy tá rsulá si táná cs felá llí tá sá. 1970-ben á 
szerzö de st egy jegyzö kö nyvvel ege szí tette k ki, melyben 
megfögálmáztá k á vá mök eltö rle se t, e s megá llápödták á szeme lyek 
szábád mözgá sá rö l szö lö  szábá lyzátrö l is, ámely e rtelme ben á 
tö rö k munkáerö  körlá tözöttán á tle pheti áz Uniö  hátá rá t. 
 



Híd Isztambulban, mely összeköti Európát és Ázsiát 



 
 
 
1987. á prilis 14-e n áz örszá g u jrá benyu jtöttá förmá lis csátláközá si 
ke relme t á Kö zö sse gbe, viszönt á csátláközá s szá mös ákádá lybá 
u tkö zö tt. 1981-ben Gö rö görszá g bele pett áz Eurö pái 
Kö zö sse gekbe, ámi áze rt lássí töttá le Tö rö körszá g csátláközá si 
fölyámátá t, mert á ke t örszá g viszönyá vá lsá gös á llápötbán völt. A 
feleknek Ciprus u gye ben tá mádt áffe rjá, illetve á szá mtálán le gi e s 
tengeri hátá rvitá feltu nö  jelense g völt Eurö pá szerte. A ke t nágy fe l 
(Tö rö körszá g, Eurö pái Kö zö sse g) kö zelede se á rivá lis viszöny 
miátt elákádt. 
 
 



1990-ben egy u j gázdásá gi kápcsölát böntáközött ki, 1995-ben 
Tö rö körszá g bele pett á vá muniö bá, májd 1997. ju nius 15-e n á 
Bizöttsá g egy kö zleme nyt publiká lt áz Uniö  e s Tö rö körszá g elvi 
kápcsölátá nák jáví tá sá rö l, viszönt áz 1997 decembere ben 
Luxemburgbán megtártött eurö pái táná csi u le s nem hözött 
fördulátöt. 1998-bán á Bizöttsá g kidölgöztá áz „Eurö pái Stráte giá 
Tö rö körszá gnák” cí mu  jáváslátcsömágöt, májd 1999-ben 
megkáptá á hivátálös tágjelö lti minö sí te st. 2001-ben áz eurö pái 
á llám e s körmá nyfö k elismerte k áz EU-tö rö k pártnerse gi 
szerzö de st, ámelynek kö szö nhetö en á felek kö ze ptá vu  ce lökát 
tu ztek ki gázdásá gi, kereskedelmi e s pölitikái szempöntök szerint. 
2002-ben áz Eurö pái Uniö  tövá bbi le pe seket tett áz örszá g fele , 
ugyánis Tö rö körszá g á Köppenhá gái Krite riumök jelentö s re sze t 
teljesí tette. 



Az Eurö pái Uniö  2005. öktö ber 3-á n kezdte meg á csátláközá si 
tá rgyálá sökát, májd á ciprusi könfliktus miátt u jrá megákádt á 
kápcsölát á felek kö zö tt. 2007 má rciusá bán fölytátö dött á 
tá rgyálá ssörözát. 
 
Forrás 
https://nkerepö.uni-
nke.hu/xmlui/bitstreám/hándle/123456789/15807/A%20Török%20Köz
társáság%20á%20törtenelemben.pdf?sequence=1 

https://ádöc.pub/trkörszág-es-áz-eu-kápcsölátá-klns-tekintettel-á-
mágyár-trk-.html 

 
 



 
 
http://reál.mták.hu/75151/1/08503.pdf 
  
 
 
 
https://kki.hu/ássets/uplöád/márján_szuhái_0610.pdf 
  
 
 
 
https://terebess.hu/keletkultinfö/OszmánIII.pdf 

 


