
  

2012 YILI ĐLERLEME RAPORU’NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 
2011 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI 

Fasıl 2011 Đlerleme Raporu 2012 Đlerleme Raporu 

1.MALLARIN SERBEST 
DOLAŞIMI 

Đlerleme Var 
Yatay önlemler; Standardizasyon; Uygunluk 
değerlendirmesi; Akreditasyon (onaylanmış 
kuruluşlar); TÜRKAK’ın faaliyetleri; Metroloji; 
“Yeni ve Küresel Yaklaşım” çerçevesindeki 
ürün mevzuatı. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Malların serbest dolaşımına ilişkin genel 
ilkelere uyum; piyasa gözetimi (ancak veri 
toplamada tutarsızlıklar, kaynak yetersizliği 
ve tam-zamanlı uzmanların sayısının 
yetersizliği belirtilmektedir. Ayrıca, bütçenin 
az oluşu, insan kaynaklarının yetersizliği ve 
risk değerlendirme metotlarının yaygın 
olmayışı vurgulanmaktadır); “Klasik 
Yaklaşım” altındaki ürün mevzuatı. 
 
Đlerleme Yok 
Eczacılıkla ilgili ürünlerde uygulanan lisans 
zorunluluğu; Uyumlaştırılmamış alan 
(bilhassa karşılıklı tanıma ilkesi); Hurda bakır 
ihracatı; Usule ilişkin önlemler; Gümrük 
Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması. 

Đlerleme Var 
Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere uyum;  
Düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma (bir 
Yönetmeliğin kabul edilmesi);  Yatay önlemler (Türk 
Standartları Enstitüsü Avrupa Standardizasyon 
Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik 
Standardizasyon Komitesinin (CENELEC) tam üyesi 
olması; Türk standardizasyon sistemi, Avrupa 
sistemine tam olarak entegre olması); Uygunluk 
değerlendirmesi (onaylanmış kuruluşlar); 
Akreditasyon; Yasal metroloji; Piyasa gözetimi; “Klasik 
Yaklaşım” altındaki ürün mevzuatı; “Yeni ve Küresel 
Yaklaşım” çerçevesindeki ürün mevzuatı; Usule ilişkin 
önlemler. 
 
Đlerleme Yok 
Ticaret önünde teknik engeller (özellikle ilaçlarda;Đyi 
imalat uygulama belgeleri); Tıbbi ürünlerde uygulanan 
ruhsatlama zorunluluğu;  Piyasa gözetimi ve 
denetiminin görünürlüğü ve paydaşların piyasa 
gözetimine katılımı düşük kalması; piyasa gözetimi 
kurumları arasında koordinasyonun eksik olması, mali 
ve beşeri kaynakların yetersiz şekilde tahsis edilmesi 
ve risk analizi ve örnekleme yöntemlerinin nadir olarak 
kullanılması; Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız 
uygulanması. 
 

2. ĐŞÇĐLERĐN SERBEST 
DOLAŞIMI 

 
Sınırlı Đlerleme 

 
Sınırlı Đlerleme 



  
Avrupa istihdam Hizmetleri ağına katılım 
konusunda altyapı ve ĐŞKUR’un kurumsal 
kapasitesinde iyileştirme gerekliliği; Sosyal 
Güvenlik Sistemlerinin koordine edilmesi. 
 
Đlerleme Yok 
Đşgücü piyasasına erişim; Avrupa Sağlık 
Sigortası Kartı. 
 

Avrupa istihdam Hizmetleri ağına katılım konusunda 
altyapı ve ĐŞKUR’un kurumsal kapasitesinde 
iyileştirme gerekliliği; Sosyal Güvenlik Sistemlerinin 
koordine edilmesi. 
 
Đlerleme Yok 
Đşgücü piyasasına erişim; Avrupa Sağlık Sigortası 
Kartı. 
 

3.ĐŞ KURMA HAKKI VE 
HĐZMET SUNUMU 
SERBESTĐSĐ 

Đlerleme Yok 
Yerleşme Hakkı Stratejisinin oluşturulma süreci 
halen devam etmektedir. Sınır ötesi hizmet sunumu 
alanında da hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Kayıt, 
ruhsat ve izin şartları müktesebat ile uyumsuz 
olmaya devam etmektedir. Posta hizmetleri alanına 
herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
Posta hizmetleri konusundaki geniş tekel hala 
mevcuttur. Posta Yasası taslak halinde olup son üç 
yıldır kanunlaştırılması gündeme getirilmiş olsa da 
bu yönde hiçbir adım atılmamıştır. 
Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması konusunda 
da hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Mesleki 
yeterliklerin tanınması konusu akademik 
diplomaların tanınması konusundan tam olarak ayırt 
edilmemiştir. 
“Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” faslı, 
Genel Đşler ve Dış Đlişkiler Konseyi tarafından 11 
Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye ilişkin olarak kabul 
edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi 
tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz 
fasıldan biridir. Kıbrıs bayrağı taşıyan veya uğradığı 
son liman Kıbrıs’ta olan gemi ve uçakların taşıdığı 
malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar 
devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin 
müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek konumda 

Sınırlı Đlerleme 
Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması 
Kanun hükmünde kararname ve uygulama yönetmeliği 
ile özel hastanelerde yabancı uyruklu doktor ve 
hemşirelerin istihdam edilmesinin önündeki engellerin 
kaldırılması, ancak kamu sektöründe vatandaşlık 
şartının devam etmesi 
Mesleki yeterliliklerin tanınmasının akademik 
yeterliliklerin tanınmasından ayrılmaması, bazı 
düzenlenmiş mesleklerin karşılıklı tanımaya tabi 
olmaya devam etmesi 
Faslın 2006’da Bakanlar Konseyi tarafından kabul 
edilen ve AB Konseyi tarafından onaylanan kararlarda 
açılmamasına hükmedilen 8 başlıktan biri olması 
Đlerleme Yok 
Đş kurma hakkı ve sınır ötesi hizmetlerin sunumunda 
ilerleme yoktur. Ayrıntılı bir uyum stratejisi 
oluşturulmamıştır. Đş kurma hakkı alanında, orantısız 
koşullar var olmaya devam etmektedir.  AB üyesi 
devletlerin birinde yerleşik durumda olan ve 
Türkiye’de çalışma ve oturma izni için başvuran hizmet 
sağlayıcıları için kayıt, lisans ve izinlerin koşullara bağlı 
olmaya devam etmesi ve ek koşullar koyulmasını 
engelleyecek mekanizmaların mevcut olmaması; 
Hizmetler Direktifine uyum sağlanmaması, Tek 
Başvuru Noktası’nın olmaması. 



  
olmayacaktır. Posta hizmetleri alanında ilerleme olmaması; Posta 

Kanun Tasarısının yasalaşmaması, Yasal tekelin devam 
etmesi, düzenleyici ve operasyonel işlevler arasında 
net bir ayrım yapılmasını sağlayacak bağımsız 
düzenleyici otoritenin henüz oluşturulmaması 
 

4.SERMAYENĐN SERBEST 
DOLAŞIMI 

Đlerleme Var 

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de 
gayrimenkul edinmelerini düzenleyen tüzükte bazı 
kolaylaştırmalar getiren düzenlemeler yapılmıştır. 
Türkiye’nin yabancıların gayrimenkul edinmelerini 
düzenleyen kanunları Avrupa Birliği Antlaşması’nın 
63’uncu Maddesi ile uyumlu değildir. Türk 
makamları bu nedenle yabancıların gayrimenkul 
satın almalarının önündeki tüm yasal engellerin 
kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatmıştır. 
Sınırlı Đlerleme 

Avrupa Birliği’nden gelen doğrudan yabancı 
yatırımların önünde kalan engellerin de kaldırılması 
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Radyo ve 
Televizyon şirketlerinde yabancı yatırımcıların sahip 
olabilecekleri hisse oranı yüzde 25’den yüzde 50’ye 
yükseltilmiştir. Kara para aklamayla mücadele 
konusunda da sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır. Kara 
Paranın Aklanmasına Đlişkin Mali Çalışma Grubu bu 
ilerlemeye rağmen Türkiye’nin kara para aklama ve 
terör finansmanıyla mücadele konusunda yeterli 
ilerleme sağlamadığı gerekçesiyle Türkiye’yi kara 
listesine almıştır. Mali Suçları Araştırma Kurulu 
(MASAK) Türkiye’nin söz konusu kara listeden 
çıkarılması için bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Đlerleme Yok 

MASAK ile Adalet Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri 
arasındaki işbirliği hala çok düşük ve yetersiz 
düzeydedir. Özellikle terör faaliyetlerinin 

Sınırlı Đlerleme 
Kara paranın aklanması ile mücadelede AB 
müktesebatına uyum sağlanmasında sınırlı ilerleme 
Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanun 
tasarısının TBMM’ye sunulması 
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’ın bilgi değişimi 
için 2011’de altı ülkedeki muadil kuruluşlar ile, 2012 
yılında ise ABD, Belçika, Hollanda, Polonya, Malezya 
ve Kosova ile mutabakat zabıtları imzalaması 
Terörizmin finansmanına ilişkin MASAK’a bildirilen 
şüpheli işlemlerde mahkumiyet, müsadere, el koyma 
ve varlıkların dondurulması ile ilgili sonuçların sınırlı 
olması 
MASAK’ın denetim elemanları, hakimler, savcılar  ve 
yükümlü gruplarına eğitim vermesi; bunun yanında 
kapasitesinin geliştirilme gereği, MASAK, kolluk 
kuvvetleri ve yargı arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesi ihtiyacı 
Türkiye’nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El 
Koyulması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı 
Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni 2007’de 
imzalamasına rağmen henüz onaylamaması 
Đlerleme Yok 
Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda ilerleme 
yok 
Gerçek kişiler için karşılıklılık ilkesinin kaldırılması ve 
taşınmaz edinimi uygun görülen ülkelerin sayısının 
183’e çıkarılması, Yunan ve Bulgar vatandaşları için 
bazı bölgesel kısıtlamaların devam ettirilmesi ve GKRY 



  
finansmanının engellenmesine ilişkin düzenlemeler 
konusunda hiçbir ilerleme sağlanamamıştır. 
Türkiye halen Avrupa Konseyi’nin kara para aklama, 
yasadışı işlemlerden ve terörizmin finanse 
edilmesinden kalan malların araştırılması, el 
konulması ve kamulaştırması ile ilgili sözleşmeyi 
(CETS 198), 2007’de imzalamasına rağmen, halen 
onaylamamıştır. 

vatandaşları için kısıtlamaların sürmesi 
Hukuki çerçevenin AB’nin Đşleyişi Hakkındaki 
Anlaşma’nın 63ünücü maddesi ile uyumlu olmaması 
Henüz yabancıların taşınmaz edinmesinde AB 
müktesebatına uygun kademeli serbestleştirmeye 
yönelik eylem planının kabul edilmemiş olması 
Radyo ve TV yayıncılığı, taşımacılık, eğitim, elektrik 
dağıtım ve üretim varlıklarının özelleştirilmesi 
alanlarında yabancı sermaye payı üzerindeki 
kısıtlamaların devam etmesi 
Sermaye hareketleri ve ödemelere ilişkin mevcut 
hukuki çerçevenin AB müktesebatı ile uyumlu 
olmaması 
Ödeme sistemleri ile ilgili ilerlemenin olmaması 
Terörizmin finansmanının suç olarak kabul edilmemesi 
ve terörist malvarlıklarının tespit edilmesi ve 
dondurulması ile ilgili yasal çerçevenin yetersiz olması 
sebebiyle, Mali Eylem Görev Gücü tarafından 
Türkiye’nin kara paranın aklanması ve terörizmin 
finansmanı ile mücadele konusunda stratejik 
yetersizlikleri olan  ülkeler listesinde kalmasına karar 
verilmesi 
 
 

5.KAMU ALIMLARI Sınırlı Đlerleme 
Kamu Đhaleleri yasasında Şubat 2011’de yapılan 
değişiklikle yabancı istekliler aleyhine olan 
maddelerin önemli bir kısmı kaldırılmıştır. Ancak 
Türkiye Kömür ve Maden Đşletmeleri Kurumu’nun 
yaptığı alımların Kamu Đhaleleri Yasası’ndan muaf 
tutulması yapılan olumlu değişikliklerin kapsamını 
daraltmıştır. 
Đlerleme Yok 

Kamu ihaleleriyle ilgili şikayetlerin incelenmesine 
dair yönergeler ile uyumlaştırma konusunda hiçbir 

Đlerleme Var 
Maliye Bakanlığı’nın kamu alımları ile ilgili personel ve 
operasyonel kapasite eksikliklerinin giderilmesi 
Kamu Đhale Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı’nın gerekli 
kapasiteye sahip olması 
Đdareler ve ekonomik operatörler gibi diğer paydaşlar 
bakımından pazarın işleyişi ve rekabetin bir çok 
sektörde yeterli düzeyde olması 
Sınırlı Đlerleme 
Kamu Đhale Kurumu’nun kamu ihale süreçlerini içeren 
elektronik kamu alımları platformu (EKAP)ı geliştirmesi 



  
ilerleme kaydedilmemiştir. Özellikle kamu-iktisadi 
teşebbüsleri, ulaştırma ve posta hizmetleri 
sektöründe AB mevzuatı ile uyumlaştırma 
konusunda herhangi bir ilerleme sağlanmamıştır. 

Bir E-Đhale araştırma ve geliştirme merkezi kurulması 
Kamu Đhale Kurumu’nun eğitim vermesi, ancak 
eğitimin kapsamının genişletilmesinin gerekmesi 
Đlerleme Yok 
Genel Đlkeler açısından ilerlemenin olmaması, 
istisnalar ve yerli ürün tercihlerinin devam etmesi, 
Kamu Alımları Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 
taslağının henüz kabul edilmemiş olması,  
yerli istekliler lehine yüzde 15’lik fiyat avantajı 
hükmünden yararlanmanın 2011 yılında önemli 
derecede artması,   
Kamu Đhale Kanunu’nun kapsamının AB müktesebatı 
ile uyumlu hale getirilmesi gereği, 
Türk kamu ihale mevzuatının birçok açıdan AB 
müktesebatı ile uyumlu olmaması 
Şeffaflık ve etkinliğin artırılması için imtiyazlar ve 
kamu-özel işbirliğine dair tutarlı bir yasal çerçevenin 
oluşturulması gereği 
AB müktesebatına tam uyum için bir kamu alımları 
taslak uyum stratejisinin henüz kabul edilmemiş 
olması 
Şikayetlerin incelenmesi direktifine uyum ile ilgili 
olarak ilerlemenin olmaması 
Ağustos ve Eylül 2011’de kabul edilen kanun 
hükmünde kararnamelerin Kamu Đhale Kurulu’nun 
siyasi müdahaleden bağımsızlığına ve işlevsel 
özerkliğine ilişkin şüphelerin artırması, 
Şikayet inceleme mekanizmalarına ilişkin mevzuatın 
AB müktesebatı ile daha fazla uyumlu hale getirilmesi 
gereği 
 

6.ŞĐRKETLER HUKUKU 
 

Đlerleme Var 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) devralma 
ilkeleri üzerine bir bildiri yayımlaması; 
SPK’nın şeffaflığı 

Đlerleme Var 
Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) Temmuz 2012’de 
yürürlüğe girmesi; TTK’na ilişkin bazı uygulama 
düzenlemelerinin çıkarılması; Şirket yönetim ilkelerinin 



  
artırmak amacıyla birleşmelere ilişkin ilkeler 
hakkındaki bildiride değişikliklere gitmesi; 
Türkiye’nin sermaye piyasasında finansal 
raporlamaya ilişkin kanunda değişikliğe 
gitmesi. 
Sınırlı Đlerleme 
Şirket muhasebesi alanında sınırlı ilerleme 
(Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun 
Uluslar arası Muhasebe Standartlarının (UMS) 
pek çok yorumunu ve revizyonunu 
yayımlaması); Denetlemeye ilişkin sınırlı 
ilerleme (SPK’nın sermaye piyasalarında 
bağımsız denetime ilişkin ilkeler üzerine bir 
bildiri yayımlaması). 
Đlerleme yok 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve TTK’nın 
yürürlüğe girmesi ve uygulanmasına ilişkin 
kanunun kabulü konusunda gelişmenin 
olmaması 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanması;  
Bağımsız yöneticilerin ücretlendirilmelerine ilişkin 
kurallarla uyumlu hale getirilmesi için aracı kurumların 
ücretlerine ilişkin düzenlemelerde değişikliğe 
gidilmesi; Şirket muhasebesi alanında mali 
raporlamaya ilişkin çerçeve Kanunun yürürlüğe 
girmesi; Uluslar arası Mali Raporlama Standartlarına 
uygun olarak 40 adet Türk Muhasebe ve Mali 
Raporlama Standardının kabul edilmesi; Türkiye 
Muhasebe ve Mali Denetim Standartları Kurulu’nun 
kurularak faaliyete geçmesi.   
Đlerleme yok 
Ticaret yargısının yeni TTK’nu uygulama kapasitesinin 
arttırılması. 
 

7.FĐKRĐ MÜLKĐYET 
HUKUKU 

Đlerleme Var 
Sınai mülkiyet hakları; Türk Patent 
Enstitüsü’nün idari kapasitesinin artırılması, 
TPE tarafından alınan kararlar ile Mahkeme 
kararları arasındaki tutarlılığın artması (ancak 
kararların gerekçelendirilmesinde ve uzman 
sayısında sorunlar bulunmaktadır); 
korsanlığın takip edilmesi 
Sınırlı Đlerleme 
Uygulama konusunda siyasi irade 
Đlerleme Yok 
Fikir ve Sanat Eserleri Taslak Kanunu halen 
beklemektedir; 
sınai mülkiyet hakları alanında cezai 
yaptırımların bulunmayışı (marka ihlalleri 
haricinde); ilgili kurumların re’sen devreye 

Đlerleme Var 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden 
yapılandırılan Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne yeni 
personel alınması 
Telif haklarının korunması ile ilgili olarak paydaşlar 
arası diyaloğun geliştirilmesi 
Đl denetim komisyonlarının etkili bir şekilde çalışması 
Bu konuda uzman polis birimlerinin başarılı 
operasyonlarla korsan ürün ele geçirmeleri 
TPE’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve 
diğer uygulayıcı birimlerin idari kapasitesinin 
güçlendirilmesine katkıda bulunması, 
TPE’nin kararları ile fikri ve sınai haklar 
mahkemelerinin kararları arasındaki tutarlılığın artması 
TPE ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Fikri 
Mülkiyet Akademisi kurulması konusunda bir 



  
girme yetkisinin bulunmayışı; adli yargılama 
süreçlerinin sorunlu, uzun ve tutarsız olması; 
uzmanlaşmış fikri mülkiyet hukuku 
yargıçlarının sayısının azalması. 
Gümrük idarelerinin, belediyelerin ve 
Jandarma’nın konuya ilişkin kapasitesinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

mutabakat zaptı imzalanması, 
 
Sınırlı Đlerleme 
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kanun tasarısının Ocak 
2012’de kamuoyunun görüşüne açılması 
Marka, patent ve endüstriyel tasarımlara ilişkin 
inceleme kılavuzlarının kamuoyuna sunulması 
Fikri ve sınai haklar hukuk ve ceza mahkemelerinden 
karar alınması için gerekli olan ortalama sürenin 
azalması, ancak yargılama süreçlerinin geliştirilmesi ve 
bilirkişi konusunun ele alınması gereği 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün lisanssız yazılım ve fikri 
mülkiyet konusunda farkındalık faaliyetleri, seminer ve 
çalıştaylar düzenlemesi, ancak bu faaliyetlerin daha 
etkili ve geniş olarak düzenlenmesi gereği 
 
Đlerleme Yok 
Sınai mülkiyet haklarının etkili biçimde uygulanmasına 
yönelik siyasi iradenin zayıf olması 
Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu Taslağı’nın hala kabul 
edilmemiş olması, 
Marka ve patent vekillerinin çalışma şekillerinin 
denetlenmesine yönelik düzenleyici çerçevenin 
oluşturulmamış olması 
Uygulamada ilerleme kaydedilmemesi, 
Markalar hariç, sınai mülkiyet haklarına ilişkin cezai 
yaptırımların bulunmaması 
Fikri mülkiyet hakları uygulama usulleri ile ilgili olarak 
AB Uygulama Direktifi ile uyumlu bir kanun çıkarılması 
gereği, 
Merkezi gümrük veri tabanı ve bilgi teknolojileri 
yönetim sisteminin, gümrük kontrol noktalarında taklit 
malların piyasaya girişini önlemek amacıyla etkili bir 
şekilde kullanılmaması 



  
Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan 
malların, AB’ye giriş yaptığı başlıca ülkelerden biri 
olmaya devam etmesi 
Gümrüklerde fikri mülkiyet hakları uygulama 
kapasitesinin özellikle ihracat kontrollerine ilişkin 
olarak güçlendirilmesi gereği 

8.REKABET POLĐTĐKASI Đlerleme var 
Rekabet Kurulu’nun “Sözlü savunma hakları”, 
“Dosyaya erişim hakları ve ticari sırların 
korunması”na ilişkin tebliğler yayınlaması ve 
idari kapasitesini arttırmaya devam etmesi; 
Devlet yardımlarının izlenmesi ve 
denetlenmesine ilişkin kanunun çıkarılması ve 
denetim Kurulunun oluşturulması 
Đlerleme yok 
Kamu teşebbüsleri ile kendilerine münhasır 
ve özel haklar verilen teşebbüslerin rekabet 
kurallarına uyumu. Ulaştırma ve enerji 
sektörlerinde devlet yardımlarını düzenleyen 
yasal çerçevenin yokluğu 
Sınırlı Đlerleme 
Çelik sektörüne verilen devlet yardımlarının 
tasnif ve değerlendirilmesi 

Sınırlı Đlerleme  
Rekabet Kurulu’nun rekabete aykırı uygulamaların 
önlenmesi ve şirket birleşmeleri alanında başta 
bankacılık olmak üzere çeşitli sektörlerle ilgili karar ve 
uygulamaları. 
Đlerleme Yok 
Bankacılık sektöründe Pazar payı %20’nin altında 
kalan birleşme ve devralmaların halen Rekabet 
Kanunu’nun kapsamı dışında tutulması; yatay işbirliği 
anlaşmaları, “de minimis” kuralları ve kamu 
teşebbüsleri ile münhasır ve özel haklara sahip 
teşebbüslere ilişkin düzenlemelerin AB müktesebatıyla 
uyumlaştırılması; Devlet Destekleri Hakkında 
Kanun’un uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin 
çıkarılması; Devlet Desteklerini Denetleme Kurulu’nun 
devlet yardımlarına ilişkin envanteri ve yardımların AB 
müktesebatına uyumu için eylem planını hazırlaması. 
 

9.MALĐ HĐZMETLER Đlerleme var 
BDDK’nın bankacılık sektörü tarafından borç 
araçlarının ihraç edilmesine ilişkin uygulama 
tüzüğünü yayınlaması ve her bankaya 
sermaye yeterlilik oranları ve mevduat 
tutarları temel alınarak ihraç sınırları 
belirlenmesi; BDDK’nın finansal istikrarın 
güçlendirilmesi amacıyla konut kredileri ve 
kredi kartlarına yeni makro ihtiyati 
sınırlamalar getirmesi;  
 

Đlerleme var 
Basel II standartlarının 1 Temmuz 2012 tarihi 
itibarıyla bankacılık sektörü için zorunlu hale gelmesi; 
Türkiye’nin dış denetleyici kurumlarla paylaştığı 
bilgilerin gizliliğine ilişkin kurallarını uyumlaştırması.  
 
Sınırlı Đlerleme 
48 sigorta şirketi üyesi ile birlikte, uyuşmazlıkların 
mahkemeye intikal etmeden çözümü sisteminin 
işlemesi; 
Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetleri 



  
BDDK’nın, raporlama için bankacılık 
sektöründen Basel II kurallarını kullanmasını 
istemesi ve 1 Temmuz 2011-30 Haziran 2012 
tarihleri arasında geçiş döneminde önerileri 
gözden geçirmeyi öngörmesi;      
 
SPK’nın, Türkiye’nin yurt dışına ihraç etiği 
sermaye piyasası araçlarının kote edilmesi ve 
satışına ilişkin koşulları güncelleyen yeni bir 
tebliğ yayınlaması;  
SPK’nın, menşe ülkede kote edilmemiş 
yabancı adi hisselerin satışına izin vermesi; 
Yatırımcı tazmin sistemleri, piyasanın kötüye 
kullanılması, devredilebilir menkul kıymetlere 
yatırım yapan kolektif yatırım kuruluşları 
alanlarında daha fazla ilerleme 
gerekmektedir.  
SPK’nın portföy yönetim şirketlerinin 
doğrudan müşterilere yatırım fonları alım 
satım işlemleri yapmasına izin vermesi 
 
Sınırlı Đlerleme 
Sigortacılık alanında Solvency II’nin 
zamanında kabulü amacıyla Hazine 
Müsteşarlığı’nın beşinci Nicel Etki Analizini 
başlatması;  
Sigortacılık sektörü ve özel emeklilik 
fonlarının denetim ve gözetimi için kurallar ve 
usullere ilişkin uygulama tüzüğü yayınlaması; 
Sigortacılık sektörü için bağımsız düzenleyici 
ve denetleyici bir kurumun oluşturulmamış 
olması 
 

alanında mali okuryazarlığı geliştirmeye yönelik 
çalışmalar; Devredilebilir menkul kıymetlere yatırım 
yapan kolektif yatırım kuruluşları (UCITS), piyasanın 
kötüye kullanımı ve yatırımcı tazmin sistemleri; 
 
Đlerleme Yok 
Sigortacılık sektörüne yönelik bağımsız bir düzenleyici 
otoritenin kurulamamış olması; 

10.BĐLGĐ TOPLUMU VE 
MEDYA 

Đlerleme Var 
Elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri 

Đlerleme Var 
Elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri; 



  
alanında; müşteri haklarına ve hizmetlerin 
kalitesine ilişkin kuralların getirilmesi; 
düzenleyici kurumların faaliyetlerinin 
şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin 
güçlendirilmesi; koruma kurallarının ortaya 
koyulması; Yeni RTÜK yasasının yürürlüğe 
girmesi; Yerli medya kuruluşlarındaki yabancı 
sermaye payını yüzde 50’ye çıkarılması; 
Türkçe dışındaki dillere yayın imkânlarının 
artırılması. 
 
Sınırlı Đlerleme     
Sabit telefon pazarında numara taşınabilirliği; 
Bilgi toplumu hizmetleri;  
 
Đlerleme Yok  
Evrensel hizmet yükümlülüğüne ilişkin 
uygulamaların uyumlaştırılması; Mobil 
operatörlerden alınan verginin yüksek olması; 
Spektrum yönetimi, erişim ve ara bağlantı, 
tariflendirmeyle ilgili olarak AB çerçevesine 
uyum sağlanılmaması; Şartlı erişimi içeren 
hizmetlerin hukuki korunmasına ilişkin 
Avrupa Sözleşmesi’ne taraf olunmaması; 
Elektronik imza alanında AB ile tam olarak 
uyumlaştırılması. 
 

Piyasadaki rekabet ve şeffaflık; Rekabetçi korunma 
tedbirleri; Đnternet servis sağlayıcılarının hizmet 
kalitelerini iyileştirmeye yönelik bir Tebliğin 
yayımlanması; Geniş bant kablosuz erişim hizmeti 
operatörlerinin yetkilendirilmesi ile ilgili uygulama 
yönetmeliği kabul edilmesi; Ulusal dolaşım ve sanal 
mobil ağ operatörlerine erişim hakkı; Görsel işitsel 
politika. 
 
Sınırlı Đlerleme     
Pazar erişimi ve ara bağlantı, perakende tarife 
düzenlemesi, spektrum yönetimi ve evrensel hizmet 
yükümlülükleri ile ilgili hükümler olmak üzere 
mevzuatın müktesebat ile uyum. 
 
Đlerleme Yok  
Bilgi toplumu hizmetleri; Şartlı erişimi içeren 
hizmetlerin hukuki korunmasına ilişkin Avrupa 
Sözleşmesi’ne taraf olunmaması; Elektronik imza 
alanında AB ile tam olarak uyumlaştırılması;  Verilerin 
korunması; e-ticarette ilişkin yasal düzenleme; 
Operatörler mobil/kablosuz ağ kurmak için geçiş 
hakkı. 
 
 

11.TARIM VE KIRSAL 
KALKINMA  

Đlerleme Var 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Haziran 2011 
itibariyle Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 
olarak yeniden yapılandırılması; Çiftçi 
Muhasebe Kayıt Sistemi’nin 12 ildeki 600 
tarımsal arazi ve çiftlikte uygulanmaya 
başlanması; Kırsal kalkınma alanında IPARD 
uygulamaları ve AB fonlarının yönetilmesi 

Đlerleme Var 
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve tarımsal 
istatistikler alanının Ortak Tarım Politikası (OTP) ile 
ilgili idare kapasite uyumu; üretimle ilişkili arazi esaslı 
ödemeler artırılması, fark ödemelerinin düşürülmesi; 
Ortak Piyasa Düzeni ile ilgili olarak üretici birliklerini 
ve toptancı pazarlarındaki ticareti düzenleyen mevzuat 
kabul edilmiştir; IPARD kapsamında AB fonlarının 



  
konularında ilerleme sağlanmıştır; Kalite 
politikası alanında da kayda değer bir ilerleme 
kaydedilmiş, Đskoç Viskisi Türkiye tarafından 
tanınan ilk Avrupa Birliği menseli Coğrafi 
Đşaret olarak tescil edilmiştir; Türkiye, 
organik tarım ile ilgili yasaları ve 
düzenlemeleri uygulamaya başlayarak bu 
alanda da ilerleme kaydetmiştir. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Türkiye’nin kırmızı et ve canlı büyükbaş 
hayvan ithalatına getirdiği kısıtlamalar 
yalnızca kısmen ve geçici süreli olarak 
kaldırılmıştır. Türkiye’nin uyguladığı zirai 
destek politikası hala AB’nin Ortak Tarım 
Politikası’ndan farklı olup bu konuda henüz 
bir uyumlaştırma stratejisi bulunmamaktadır. 
 
Đlerleme Yok 
“Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslı, Genel Đşler 
ve Dış Đlişkiler Konseyi (GĐDĐK) tarafından 11 
Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye ilişkin olarak 
kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa 
Konseyi tarafından onaylanan kararların 
kapsadığı sekiz fasıldan biridir. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi bayrağı taşıyan veya uğradığı 
son liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 
olan gemi ve uçakların taşıdığı malların 
serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar 
devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla 
ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek 
konumda olmayacaktır. 

yönetimine ilişkin yetki devri yapılan il sayısı 20’ye 
çıkması; Canlı sığır, sığır eti ve türev ürünler üzerinde 
ithalat yasağında kaydedilen ilerlemeler. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Yatay konular; Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) ve 
tarımsal istatistikler alanının Ortak Tarım Politikası 
(OTP) ile ilgili mevzuat uyumu; Arazi Parsel 
Tanımlama Sistemi (LPIS) geliştirilmesi; Entegre 
Yönetim ve Kontrol Sistemi’nin (IACS) hazırlanması; 
Organik tarım; tarımsal ürünlere yönelik ticaret 
anlaşması kapsamındaki ikili yükümlülükler. 
 
Đlerleme Yok 
Tarımsal istatistikler stratejisi oluşturulması; Tarımsal 
destek politikasını uyumlu hale getirmek için strateji 
hazırlanması; kalite politikası; Tarım ve Kırsal 
Kalkınma” faslı, Genel Đşler ve Dış Đlişkiler Konseyi 
(GĐDĐK) tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye 
ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da 
Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların 
kapsadığı sekiz fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi bayrağı taşıyan veya uğradığı son liman 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde olan gemi ve uçakların 
taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki 
sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla 
ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek 
konumda olmayacaktır. 
 
 

12. GIDA GÜVENLĐĞĐ, 
VETERĐNERLĐK BĐTKĐ 
SAĞLIĞI 

Đlerleme Var 
Veterinerlik politikası alanında mevzuatın 
aktarılması ve uygulanması; ithalat denetim 

Đlerleme Var 
Genel gıda güvenliği konusunda AB müktesebatına 
uyum ve müktesebatın uygulanması; Veterinerlik 



  
sistemlerine yasal uyum (uygulamada halen 
eksiklikler bulunmaktadır); ulusal kalıntı 
izleme planının uygulanması ve izlenmesi; 
gıda güvenliği alanında yasal uyum; gıda 
işletmelerinin müktesebata uyumlu şekilde 
sınıflandırılması; gıda güvenliği alanında 
etiketleme, sunum ve reklam, gıda katkı 
maddeleri ve saflık kriterleri, ekstraksiyon 
çözücüleri, hızlı dondurulmuş gıda maddeleri, 
özel beslenme amaçlı gıdalar, ışınlanmış 
gıdalar ve mineral sulara ilişkin mevzuata 
uyum ve uygulamalar; gıda ve yemin 
piyasaya arzı alanında gıda isletmelerinin AB 
standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve 
hayvansal yan ürünler; gıda güvenliği 
alanında aroma maddeleri, gıda takviyeleri ve 
yeni gıdalar ile ilgili mevzuat uyumu; yem için 
özel kurallar alanı; Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılarak 
kapasitesinin artırılması. 
 
Sınırlı Đlerleme     
Sığır turu hayvanların kimliklendirilmesi ve 
hareketlerinin kayıt altına alınması. 
 
Đlerleme Yok  
Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati (TSE) 
hastalığının kontrolü; ev ve süs hayvanlarının 
ticaret dışı amaçlarla hareketlerinin kontrolü; 
sığır eti ve türevlerine uygulanan fiili ithalat 
kısıtlamaları halen tam olarak 
kaldırılmamıştır; hayvan refahına ilişkin 
konular; Veterinerlik denetimleri ve 
kontrollerinin finansmanı; gıda ve yemin 
piyasaya arzı alanında, hijyen paketinin iç 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na 
yönelik yönetmeliklerin uygulanması; veterinerlik 
politikası konusunda AB müktesebatına uyum ve 
uygulanması; Hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt 
altına alınması ve hareketlerinin kontrolü; Canlı 
Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve 
Denetlenmesi ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, Yurt Đçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal 
Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik ile Hayvan 
Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’lerinin uygulanmaya 
konması; Koyun ve Keçi Türü Hayvanların 
Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği’nin 
yürürlüğe girmesi; ulusal kalıntı izleme planının 
uygulanması ve izlenmesi ile veteriner tıbbi ürünlerin 
kontrolü ve test alanlarının genişletilmesi; Canlı 
Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile 
Bunların Kalıntılarının Đzlenmesi Đçin Alınacak 
Önlemlere Dair Yönetmelik’in kabul edilmesi; Zootekni 
alanında, nakil sırasında ve çiftlikte hayvan refahına 
ilişkin, hayvan refahı ile ilgili AB müktesebatına uyum; 
Gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı 
konuları; tarımsal gıda işletmeleri için ulusal bir 
modernizasyon planı oluşturmaya yönelik gelişmeler; 
hukuki anlamda hijyen paketine uyum; hayvansal yan 
ürünlere ilişkin kurallar konusunda Đnsan Tüketimi 
Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler 
Yönetmeliği kabul edildi; gıda güvenliği kuralları; 
etiketleme, gıda katkı maddeleri ve salık kriterleri 
veya aroma verici maddeler gibi konularda mevzuat 
uyumu ve uygulanması; yem için özel kurallar 
konusunda AB müktesebatına uyum; Yemlerin 
Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik ile 
Yemlerin Resmi Kontrolü Đçin Numune Alma ve Analiz 
Metotlarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi; bitki 



  
hukuka aktarılması; Veterinerlik denetimleri 
ve kontrollerinin finansmanı, hayvan refahı ve 
zootekni; GDO’lara ilişkin yasal düzenleme 
kabul edilmiştir ancak bu, AB müktesebatı ile 
uyumlu değildir. 

sağlığı konusunda bitki karantinası hakkında 
yönetmeliğin ve belirli zararlı organizmalar hakkında 
uygulama mevzuatının kabulü; bitkisel üretimde 
kullanılan bitki koruma ürünlerinin kaydına ve 
izlenmesine ilişkin yeni yönetmelik ile AB’de 
kullanımına izin verilmeyen 159 aktif maddenin 
yasaklanması; bitki pasaportu sisteminin uygulanması 
ve operatörlerinin kayıt altına alınmasının tüm türler 
için başlaması. 
 
Sınırlı Đlerleme     
Hayvan hastalıkları ve özellikle şap hastalığı ile 
mücadele konusu; Nakledilebilir süngerimsi 
ensefalopatilere karşı korunma ve mücadeleye ilişkin 
yönetmelik kabul edildi; Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari 
Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı 
Şartlarına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe girmesine 
karşın bu alanda sınırlı ilerleme; gıda işletmelerinin 
kaydedilmesi ve onaylanmasına yönelik yeni kuralların 
uygulanması; hijyen paketinin yürütülmesi için 
güçlendirilmiş idari kapasite; tohum ve çoğaltım 
materyalleri; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 
(GDOlar) konusu. 
 
Đlerleme Yok  
Üç kara ve iki deniz limanı sınır kontrol noktasının 
(SKN) ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan 
SKN’nin faaliyete geçmesi; hayvansal yan ürünlerin 
denetimlerinin finansmanı; gıda takviyeleri, gıda 
enzimleri ve yeni gıdalar konularında uyum. 
 
 

13.BALIKÇILIK Đlerleme Var 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden 
yapılandırılması; Đdari yapılar; Gıda, Tarım ve 

Đlerleme Var 
Bakanlık düzeyinde personel sayısının artırılması ve 
hizmet içi eğitimlere devam edilmesi, Kaynak ve Filo 



  
Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 
yürürlüğe girmesi; Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğünün kurulması; Kaynak ve 
filo yönetimi; Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin 
güçlendirilmesi. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Denetim ve kontrol; Uluslararası anlaşmalar 
(Türkiye’nin Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzensiz 
Balıkçılığın Önlenmesine Dair Liman Devleti 
Önlemleri Hakkında Uluslararası Anlaşması’nı 
imzalaması). 
 
Đlerleme Yok 
AB müktesebatına uyum; piyasa politikası ve 
devlet destekleri; Gümrük Birliği’nin tam ve 
istisnasız uygulanması. 
 

Yönetimi; Gemisini balıkçılıktan çeken balıkçı gemisi 
sahiplerine destek verilmesine ilişkin tebliğ 
yayımlanması, Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin (SÜBĐS) 
işlevselliği ve kapsamının genişletilmesi, hamsi eylem 
planının uygulanması, su ürünleri yetiştiriciliğinde 
iyileşme, liman ofis sayısının 41’e yükselmesi, 2012-
2016 dönemini kapsayan su ürünleri avcılığına ilişkin 
yasaklama, sınırlama ve yükümlülükleri düzenleyen, 
ticari ve amatör balıkçılık hakkında tebliğ yayınlandı. 
Sınırlı Đlerleme 
Denetin ve Kontrol; denetim sayılarında artış, 
Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu 
(ICCAT) bağlamındaki balıkçılık kontrol politikası 
konusunda Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki 
işbirliği Balıkçılık Diyalog Grubu aracılığıyla ilerletildi. 
Uluslararası anlaşmalar; ICCAT’ın mavi yüzgeçli ton 
balığı ve kılıçbalığı hakkındaki tavsiyelerin ulusal 
mevzuata aktarılması ve uygulanması, izinli mavi 
yüzgeçli ton balığı gemilerinin sayısı 17’den 11’e 
düşürüldü, Fas ve Ukrayna ile balıkçılık anlaşmaları 
imzalandı, Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu’na 
(CACFish) üye oldu. 
Đlerleme Yok 
AB müktesebatına uyum sağlanması, yapısal eylemler, 
piyasa politikası ve devlet destekleri,  
Balıkçılık faslı,  11 Aralık 2006 tarihinde Konsey 
(GĐDĐK) tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 
tarihlerinde  AB zirvesinde onaylanan  Türkiye’ye 
ilişkin kararlar kapsamındaki sekiz fasıldan biridir. 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kayıtlı olan ya da son 
uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde olan 
gemiler ve uçaklar tarafından taşınan malların serbest 
dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı 
sürece, Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam 



  
olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 

14.TAŞIMACILIK 
POLĐTĐKASI 

Đlerleme var 
Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 
üye denetleme semasına gönüllü olması. 
 
Sınırlı ilerleme 
Karayolu taşımacılığında sınırlı ilerleme 
(tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili 
düzenlemenin yürürlüğe girmiş olması; dijital 
takograflarla ilgili düzenlemenin 
uygulanmasına ilişkin olarak online kart 
başvurusu da dahil olmak üzere web sitesinin 
kullanılabilir olması; yol güvenliğine ilişkin 
olarak 1986’dan önce üretilen 48 bin ticari 
aracın pazardan çıkarılması; çalışma sureleri, 
AB standartlarında sürücü eğitimi alanlarında 
karayolu sektöründeki hazırlık ileri aşamada 
olsa da teknik kapasite ve insan kaynakları 
alanında ilave gelimse gerekiyor); 
Demiryolu taşımacılığında sınırlı ilerleme 
(TCDD tarafından yürütülen hızlı demiryolu 
hattı altyapı yatırım çalışmaları, Ankara-
Konya hattının kullanılmaya başlaması); 
Havayolu taşımacılığı alanında sınırlı ilerleme 
(AB-Türkiye yatay havacılık anlaşmasının son 
asamaya gelmiş olması; 
Havacılık sektörü için katılım öncesi 
stratejisinin bitirilmesi; Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü’nün çalışmaları; Slot 
koordinatörünün bağımsızlığı konusunda 
uygulamanın geliştirilmesi); 
Hava trafik yönetiminin uygulanması 
konusunda daha çok caba gerekiyor; sivil 
havacılık alanındaki hazırlık ilerliyor olsa da 
katılım öncesi stratejinin uygulanması ilave 

Đlerleme Var 
Ulaştırma Bakanlığı’nın Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması 
ve denetim gücünün artması;  
Deniz taşımacılığı alanında iyi düzeyde ilerleme 
(Denizcilik Müsteşarlığı’nın zararlı ve tehlikeli 
maddelerin korunması ve sigortalanmasına ilişkin 
çıkardığı yönetmelikler; Türkiye’nin Gemilerde Zararlı 
Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne 
Đlişkin Uluslararası Sözleşme, Uluslararası Deniz 
Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi, Gemilerin 
Güvenli ve Çevresel Açıdan Sağlıklı Geri Dönüşümü'ne 
dair Uluslararası Sözleşme’ye ve MARPOL’ün IV. Eki 
başta olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye taraf 
olması; Kocaeli, Mersin, Đzmir ve Đskenderun 
limanlarında gemi trafik izleme bilgi sistemlerinin 
kurulumunun devam etmesi); 
Hava taşımacılığı (Türkiye’nin AB havacılık sistemine 
entegre edilmesine yönelik diyaloğun başlatılması ve 
Türkiye’nin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın 
çalışmalarına ve Avrupa Tek Hava Sahası’na katılımı; 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yolcu hakları, 
rezervasyon sistemleri, hava trafiği yönetimin 
denetimi, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları 
tarafından yönetim sistemi, risk değerlendirme ve 
azaltma, performans esaslı seyrüsefer yaklaşma 
operasyonları ve kabin ekibinin asgari sağlık şartları 
konularında getirdiği düzenlemeler; SHGM’nin artan 
hava trafiğini idare kapasitesini geliştirmesi); 
Karayolu taşımacılığında birtakım ilerlemeler: Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün kurulmuş olması; 
sürücü belgelerinin AB standartlarıyla 
uyumlulaştırılması yolunda kabul edilecek yasaya 
yönelik hazırlık çalışmalarının neredeyse tamamlanmış 



  
çaba gerektiriyor. 
 
Denizyolu taşımacılığı (Uluslararası Denizcilik 
Örgütü üye denetim semasının kullanılması 
suretiyle SOLAS-78, SOLAS-88, Uluslararası 
Deniz Yolu Trafiğini Kolaylaştırma Sözleşmesi, 
Gemilerdeki Zararlı Çürüme-önleyici 
Sistemlerin Kontrolüne ilişkin Uluslararası 
Sözleşme ve Mar-Pol’ün III ve IV numaralı 
eklerine taraf olmak için önemli adımlar 
atılmış olması; denizyolu taşımacılığı 
konusundaki hazırlık ilerlemiş seviyede olsa 
da AB tarafından kabul edilen son paketlerin 
de takip edilmesi gerekiyor); 
 
Uydu seyrüsefer sistemleri alanında sınırlı 
ilerleme (Türkiye’nin Küresel Navigasyon 
Uydu Sistemleri’ne ilişkin AB programlarına 
daha çok dâhil olması). 
 
Đlerleme yok 
Hareket kısıtı olan insanların ulaşıma erişimi 
(kurumsal yaklaşım eksikliği); 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün insan 
kaynakları kapasitesinin aktif bir eğitim 
politikasına rağmen endişe kaynağı olmaya 
devam etmesi, kurumun teknik ve kurumsal 
kapasitesinin sektörünü hızını 
yakalayamaması; 
Hava trafik yönetiminin bölgesel işbirliğinden 
mahrum olması; Türkiye’den Avrupa 
Havacılık Güvenliği Ajansı’nı yetkili birim 
olarak kabul etmesinin beklenmesi; 
Đzmit için deniz taşıtı trafik gözetleme bilgi 
sistemleri kullanımda olsa da, Mersin, Đzmir 

olması; dijital takograf sisteminin etkin bir şekilde 
işlemesi ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan 
Taşıtlarda Çalışan Taşıt Personelinin Çalışmalarına 
Đlişkin Avrupa Anlaşması’na uygun olması; çalışma ve 
dinlenme süreleri, sürücü eğitimi ve ticari araçlarda 
teknik denetimlerine ilişkin düzenlemelerin yeterli bir 
şekilde uygulanması; karayolu emniyeti hususunda 
1986’dan önce üretilen araçların piyasadan 
kaldırılmasında önemli artış sağlanması; 
Uydu navigasyonu alanında müktesebat uyumuna 
gerek olmamasına rağmen; AB küresel navigasyon 
sistemi programları konusunda iyi düzeyde işbirliği. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Demiryolu taşımacılığında sınırlı ilerleme: Demiryolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün oluşturulması; buna 
karşın; demiryolu taşımacılığı reformu kapsamında 
kapsamlı bir demiryolu kanunun kabul edilmesi 
gerekliliği; demiryolu reformuna ilişkin birtakım önemli 
stratejik kararların bakanlık düzeyinde alınmayı 
bekliyor olması; TCDD’nin maliyet temelli muhasebeye 
başlamamış olması ve kamu hizmeti yükümlülüğü 
sisteminin olmayışı; işletme maliyetlerinin 
denetlenmemesi ve iddialı hızlı demiryolu yatırımı 
programlarının yol açtığı maddi baskı; TCDD için bir 
emniyet yönetim sistemi ve ulusal güvenlik 
kurallarının hazırlık aşamasında olması; emniyet 
otoritesi ve kaza inceleme kurulunun henüz 
oluşturulmamış olması; 
Kombine taşımacılıkta sınırlı ilerleme:  Tehlikeli Mal ve 
Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 
kurulması. 
Karayolu taşımacılığında kurumsal ve teknik 
kapasitenin geliştirilmesi gerekliliğinin bulunması; 
karayolu yolcu taşımacılığı işletmecileri için izin 



  
ve Đskenderun limanların için 2012’ye kadar 
operasyonel olmalarının beklenmemesi; 
Kombine taşımacılık. 
 
 

kriterleri ve karayolu yük taşımacılığı piyasasına erişim 
konusundaki AB müktesebatına uyum sağlaması 
gerekliliği. 
 
Đlerleme Yok 
Đç suyolu taşımacılığında ilerleme yok (Van Gölü ve 
Atatürk Barajı’nda ticari taşımacılık yapılması ve 
Türkiye’nin Tuna nehrinde seyrüsefere ilişkin Belgrad 
Sözleşmesi’ne katılmaya aday olması sebebiyle bu 
alanda mevzuat uyumu gerekli); 
Türkiye ve GKRY hava trafiği kontrol merkezleri 
arasında iletişim eksikliğinin hava emniyetini olumsuz 
etkilemesi;  
Hava trafik kontrol üniteleri arasında uçuş mesajı 
transfer protokolünün uygulanmasına karşın uçuş 
verileri ve gerekliliklerinin transferi konusunda gelişme 
kaydedilmemesi ve hava trafiği yönetiminde bölgesel 
işbirliği eksikliğinden doğan sıkıntılara operasyonel bir 
çözüm bulunması gerekliliği; acil müdahale ve tehlikeli 
maddelerin taşınması konularına dikkat edilmesi 
gerektiği. 

15.ENERJĐ Đlerleme Var 
Elektrik piyasası; yenilenebilir enerji; 
Sınırlı Đlerleme 
Enerji arzı güvenliği; doğal gaz piyasası; 
enerji verimliliği; nükleer enerji, nükleer 
güvenlik ve radyasyondan korunma. 
Đlerleme Yok 
Ulusal Petrol Stoklama Kurumu Yasası; 
nükleer enerji alanında bir çerçeve kanunun 
kabul edilmesi; Katılım Öncesi Mali Araç 
altındaki nükleer güvenlik ve radyasyondan 
korumaya ilişkin yatay programa katılım; 
Kullanılmış Yakıt Đdaresi Güvenliği ve 
Radyoaktif Atıkların Đdaresi Güvenliği’ne Dair 

Đlerleme Var 
Enerji arzı güvenliği; enerji iç pazarı;  enerji verimliliği 
Sınırlı Đlerleme 
Toptan ve perakende elektrik sektöründe çapraz 
sübvansiyonun önlenmesi; doğal gaz piyasası;  
nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan 
korunma. 
Đlerleme Yok 
Gaz iletiminde adil ve ayrımcı olmayan kuralların 
uygulanması; BOTAŞ’ın tekele yakın pazar payının 
düşürülmesi; elektrik üretiminde yenilenebilir 
kaynakların payının artırılması; 
nükleer enerji alanında bir çerçeve kanunun kabul 
edilmesi; Avrupa Topluluğu Acil Radyolojik Bilgi 



  
Birleşik Konvansiyon’a katılım. Paylaşımı (ECURIE) Anlaşması’na katılım; Kullanılmış 

Yakıt Đdaresi Güvenliği ve 
Radyoaktif Atıkların Đdaresi Güvenliği’ne Dair Birleşik 
Konvansiyon’a katılım. 

16.VERGĐLENDĐRME Sınırlı Đlerleme 
Kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin kanunun vergi 
borçları ve ilgili cezalar için yeniden 
yapılandırma getirmesi;  
 
Tütün ve sigaraların vergilendirilmesine ilişkin 
olarak, 2009’da kabul edilen Eylem Planı’na 
göre ithal tütün ve sigaraya uygulanan tütün 
fonunda yüzde 25 indirim yapılması; Buna 
karşın, tütün ve tütün mamullerine uygulanan 
ÖTV’nin yapısında Türk mevzuatı ile AB 
müktesebatı arasında farklılıklar bulunması;    
 
Đlerleme Yok 
Doğrudan vergilendirme alanında bir ilerleme 
kaydedilmemiştir.  
 
Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin 
bir ilerleme olmamıştır. 
 
 
 

Đlerleme Var 
Vergi Denetim Kurulunun çalışma yapısı belirlenmesi; 
Vergi denetim işlevlerinin Maliye Bakanlığı bünyesinde 
birleşmesi; 
 
Türkiye’deki kayıt dışı ekonomiyle mücadele Eylem 
Planı doğrultusunda mükelleflerin elektronik kayıt 
işlemlerine Nisan 2012’de başlanması; Gelir Đdaresi 
Başkanlığı, mükelleflerle ilişkileri ve uygulamalarına 
yönelik kalite yönetim sisteminin getirilmesinde 
rehberlik edecek bir öz değerlendirme çalışması 
yapması; 
 
Sınırlı Đlerleme 
Vergilendirmedeki ayrımcı uygulamaların nihai olarak 
kaldırılması amacıyla 2009 Eylem Planı doğrultusunda, 
ithal tütüne uygulanan Tütün Fonu vergisinin daha 
fazla indirilmesi; 
Haziran 2012’de Özel Tüketim Vergisi Kanununda 
yapılan değişikliklerin AB müktesebatı ile tam uyumlu 
olmaması; 
 
Đlerleme Yok 
Doğrudan vergilendirme alanında bir ilerleme 
kaydedilmemiştir.  
 
Alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin bir 
ilerleme olmamıştır. 
 

17.EKONOMĐK VE 
PARASAL POLĐTĐKA 

Đlerleme Var 
Çeşitli kurumların Türkiye’nin bölgedeki 

Sınırlı Đlerleme 
Merkez Bankası’nın, faiz koridoru, munzam karşılıklar, 



  
ülkelerle ilişkilerini, vize muafiyeti, yatırım ve 
işbirliği anlaşmalarıyla geliştirme çalışmaları; 
Özelleştirme faaliyetlerinin devam etmesi ve 
enerji dağıtım ihalelerinin tamamlanması; 
2011 bütçesinin kamu açığında aşamalı 
azalma öngörmesi; 2011 Katılım Öncesi 
Ekonomik Programın sunulması;  
 
Sınırlı Đlerleme 
Merkez Bankası’nın (MB) fiyat istikrarının yanı 
sıra mali istikrara yoğunlaşması; MB’nin 
finansal istikrarın sağlanması amacıyla 
politika faizini indirirken, bankacılık 
sektöründe rezerv gereksinimini artırması; 
 
Merkez Bankasının statüsü Bankaya tam 
bağımsızlık sağlamamaktadır; Yatırımcının 
korunması fonunun uygulanmasına ilişkin 
mevzuat hükümlerinin ve kamu ve özel 
sektör borç araçlarına stopaj oranları 
açısından ayrımcı uygulamaların, kamunun 
mali kurumların kaynaklarına imtiyazlı 
erişiminin yasaklanması ilkesiyle 
bağdaşmaması;  
 

döviz ihaleleri ve döviz kuru müdahaleleri gibi birçok 
politika aracını aktif bir biçimde kullanması;  
 
Türkiye Ocak 2012’de, yeterince kapsamlı ve geniş 
ölçüde tutarlı bir makroekonomik çerçeve ile 
desteklenen 2012 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik 
Programını sunması; 
 
Merkez Bankası ve Hükümet, enflasyon hedefini 
birlikte belirlemektedir. Merkez Bankası Kanunu, 
Bankanın bağımsızlığını tam olarak sağlamamaktadır; 
Stopaj vergisi oranları bakımından, yatırımcı koruma 
fonuna ilişkin hükümler ile kamu sektörü ve özel 
sektör borçlanma araçlarına yapılan ayrımcı muamele, 
kamu sektörünün finansal kuruluşlara imtiyazlı erişim 
yasağı ile uyumlu değildir. 

18.ĐSTATĐSTĐK Đlerleme Var 
TÜĐK’in veri güvenliği ve gizliğinle ilişkin 
uygulama tüzüğünü gözden geçirmesi; 
TÜĐK’in Resmi Đstatistik Programı’nın üçüncü 
revizyonunu yayınlaması;  
 
Sınıflandırma ve kayıt alanında TÜĐK ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı’nın çiftlik kayıt 
istatistiklerine ilişkin bir çalışmasının 
sürdürülmesi;  Sektör istatistiklerinde, 

Đlerleme Var 
TÜĐK’in, 2012-2016 dönemine ait Resmi Đstatistik 
Programını yayımlaması ve istatistik üretim süreci, 
Avrupa Đstatistik Sistemi (AĐS) vizyonuyla uyumlu bir 
şekilde yürütülmeye başlanması;  
TÜĐK’in, Mayıs 2011’deki mikro veriye erişim için 
kurallar geliştirmesi; Hükümetin, kurumsal kapasiteyi 
güçlendirmek amacıyla, TÜĐK’in kurumsal yapısını 
gözden geçirmesi; 
TÜĐK’in yeni NACE Rev.2’ye göre veri yayımlaması; 



  
TÜĐK’in kısa dönem iş istatistiklerini 
iyileştirmesi ve yeni kısa dönem NACE 2 
sınıflandırmasına göre kısa dönem 
göstergeleri yayınlamaya başlaması; 
Yabancıların kontrol ettiği işletmeler 
istatistiğinin ilk defa yayınlanması; Aylık 
bazda et, süt ve kümes hayvanlarına ilişkin 
istatistikleri yayınlaması; Resmi olmayan 
eğitim faaliyetleri araştırmasının başlatılması 
ve 2009 sonuçlarının yayınlanması; 2011 
Ekim-Kasım ayları nüfus sayımı çalışmalarının 
devam etmesi; Türkiye’nin temel ulusal 
hesaplara ilişkin göstergelerin metodolojisini 
sunması gerekmektedir.  
 

 
Yeni referans yıla göre ulusal hesapların gözden 
geçirilmesi çalışmalarına ve ESA2010 uygulama 
çalışmalarına devam edilmesi; Maliye Bakanlığı ile aşırı 
açık prosedürü bildirim tabloları ve kamu maliyesi 
tabloları hakkında ortak çalışma ve Merkez Bankası ve 
Hazine ile devlet tahvillerine ilişkin ortak çalışmaların 
tamamlanması;TÜĐK’in,tarımsal ürün istatistiklerini 
geliştirmek amacıyla paydaşlarıyla bir protokol 
imzalaması; TÜĐK’in, 2011 yılında ilk defa kayıt tabanlı 
veriler ve araştırma verilerini birlikte kullanarak nüfus 
ve konut sayımı yapması. 
Sınırlı Đlerleme  
Đstatistiki çiftlik kayıtlarının oluşturulması ile tarım 
istatistiklerinin toplanması konusundaki metodoloji ve 
organizasyon yapısı hakkında ayrıntılı bir açıklama 
bulunmaması. 
 

19. SOSYAL POLĐTĐKA VE 
ĐSTĐHDAM 

 
Đlerleme Var 
Đstihdam politikası, Avrupa Sosyal Fonu, eşit 
fırsatlar. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Đşyeri sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, 
sosyal içerme, sosyal koruma. 
 
Đlerleme Yok 
Đş hukuku, ayrımcılıkla mücadele. 
 

 
Đlerleme Var 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın idari 
kapasitesinin artırılması, çocuk işçiliği ile mücadele, 
işyeri sağlığı ve güvenliği. 
Đş sağlığı ve güvenliği alanında iyi düzeyde ilerleme 
kaydedilmesi 
2011 yılında işsizliğin yüzde 9’a gerilemesi 
Kayıt dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Đkinci Eylem 
Planı’nın kabul edilmesi 
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması 
Zorunlu genel sağlık sigortasının uygulanmaya 
başlaması 
Sınırlı Đlerleme 
Sosyal diyalog, istihdam politikası, Avrupa Sosyal 
Fonu, sosyal içerme, sosyal koruma, eşit fırsatlar.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çocuk 



  
işçiliği ile mücadele konusunda adımlar atılması 
Đş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun TBMM’de kabul 
edilmesi ancak kanunun uygulamaya geçirilememesi 
Sosyal diyalog alanında kamu görevlilerine toplu 
sözleşme imkanı veren yeni kanunun kabul edilmesi 
ancak kanunun AB ve ILO standartlarını karşılamaması 
Genel istihdam ve işgücü katılımının artması, ancak 
bölgeler arası farklılıkların ve kadınların istihdama 
düşük katılım oranının devam etmesi 
ĐŞKUR’un kapasitesinin geliştirilmesi, ancak 
hizmetlerin sosyal bakımdan korunmaya muhtaç 
gruplara ulaşmasında sorunlar yaşanması 
ĐPA insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel 
programının yönetiminden sorumlu ÇSGB’nin akredite 
edilmesi, ancak bir proje havuzunun oluşturulması, 
izleme ve değerlendirme sistemi konusunda sorunların 
var olması 
Sosyal içerme konusunda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın sosyal hizmet sağlama çalışmalarının 
devam etmesi, ancak net bir politika çerçevesinin 
oluşturulmamış olması 
 
Đlerleme Yok 
Đş hukuku alanında AB müktesebatına uyumda 
ilerleme olmaması 
Küçük işletmeler ve tarım sektöründe kayıt dışı 
istihdamın yaygın olması ve bu nedenle Đş Kanunu’nun 
etkili biçimde uygulanamaması 
Özel sektörü düzenlemeye yönelik Toplu Đş Đlişkileri 
Kanun tasarısının henüz TBMM’de onaylanmamış 
olması 
Toplu sözleşme imkanının kısıtlanmaya devam etmesi, 
grev hakkının aşırı derecede kısıtlanması 
Mesleki kategorilerde ve belirli sektörlerde sendika 
kurma veya sendikaya katılma hakkının alırı derecede 



  
kısıtlanması 
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin 2009 yılından 
bu yana toplanmaması 
Đşsizlik sigortasının kapsamının sınırlı olması 
Ayrımcılıkla mücadelede kanun tasarısının ayrımcılığın 
bütün türlerini ele almaması 
Çalışma hayatı ile aile hayatı arasında dengeyi 
iyileştirmeye yönelik önlemlerin tam olarak mevcut 
olmaması 
Eşit işe eşit ücret ilkesinin tam olarak uygulanmasının 
hızlandırılması 
Sendikal faaliyetlerde ve ekonomik ve siyasi karar 
verme mekanizmalarında cinsiyet ayrımının devam 
etmesi 
Kamu yönetiminde ve yasama faaliyetlerinde tam bir 
toplumsal cinsiyet yaklaşımının geliştirilmemesi 
AB müktesebatında gerekli görülen eşitlik biriminin 
oluşturulmaması 
 

20.ĐŞLETMELER VE 
SANAYĐ POLĐTĐKASI 

Đlerleme Var 
2011-2014 dönemi gözden geçirilmiş Sanayi 
Stratejisi ve Eylem Planının kabul edilmesi;  
Yatırım Ortamını Đyileştirmesi Koordinasyon 
Kurulu’nun (YOIKK)  2010 eylem Planına 
ilişkin değerlendirme yayınlaması ve 2011 
eylem planını kabul etmesi; Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun kabul edilmesi; 2011-2013 
dönemi yeni KOBĐ Stratejisi eylem Planı’nın 
kabul edilmesi; Türkiye’nin Batı Balkanlarla 
birlikte Küçük Đşletmeler Yasası ‘nın (KĐY) 
değerlendirilmesi faaliyetinin operasyonel 
sürecini başlatması; Başbakanlığın bütün 
kamu kurumlarına genelge göndererek bütün 
faaliyetlerinde KĐY ilkelerini göz önüne 
almalarını istemesi;   

Đlerleme Var 
Ağustos 2012’de, Yatırım Ortamını Đyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOĐKK), 2012-2013 için bir 
eylem planının çıkarılması; 2011-2013 yılları için 
onaylanan KOBĐ Stratejisi ve Eylem Planını 
uygulamaya devam edilmesi; Nisan 2012’de, iş 
kurmaya ilişkin bürokratik işlemlerin azaltılması için 
çok sayıda yönetmelik kabul edilmesi; Mayıs 2012’de 
“Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Đlişkin Kanun”un yayımlanması; Yabancı 
uyruklu gerçek kişiler için ülkeye dayalı mütekabiliyet 
esasının kaldırılması; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 1 
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi; 
Türkiye’nin, Batı Balkan ülkeleri ve AB ile birlikte 
Avrupa Küçük Đşletmeler Yasasına ilişkin olarak 
değerlendirme sürecini tamamlaması; Toplumda 



  
Đşletme ve sanayi politikası araçlarına ilişkin 
olarak, teknoloji bölgelerinin geliştirilmesin 
ilişkin kanunun değiştirilmesi ve Türkiye’de 
AR-GE’nin desteklenmesi hakkındaki genel 
çerçeve ile uyumlu hale getirilmesi; Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AR-GE 
merkezleri sertifikası verdiği şirketlerin 
sayısını 87’ye çıkarması; KOBĐ’ler için finansal 
raporlama standartlarının kabul edilmesi; 
Uluslararası turizm fuarlara katılım ve genel 
olarak turizmin geliştirilmesi ve 
pazarlanmasına ilişkin destek mekanizmasının 
başlatılması; kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılması planına KOSGEB’in de dahil 
edilmesi; Menkul Kıymetler Borsası’nda 
Gelişen Đşletmeler Piyasası KOBi Destek 
Mekanizması başlıklı yeni bir mekanizmanın 
oluşturulması; Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
yer alan KOBĐ’lere ilişkin düzenlemeler 
sayesinde AB’nin 2000/35 sayılı Geç 
Ödemeler Direktifi ile uyumlaştırma 
çalışmalarında ilerleme kaydedilmesi;  
 
Sektör politikalarına ilişkin olarak, Bilim 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv 
sektörüne ilişkin strateji kabul etmesi; 

girişimcilik kültürünü teşvik etmek için, iş STK’ları ve 
bakanlıklardan oluşan bir Girişimcilik Konseyi 
kurulması; 
 
KOBĐ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak 
amacıyla, Kredi Garanti Fonu A.Ş’nin sermaye 
yapısının iyileştirilmesi ve şube sayısının artırılması; 
TÜBĐTAK’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
bağlanması; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
Aralık 2011’de, ulusal yenilik sistemi, işletmeciler için 
yenilik ve Ar-Ge, eğitim ve ulusal patent konularında 8 
yeni karar yayımlaması; KOSGEB’in, KOBĐ’leri beş 
farklı program altında desteklemeye devam etmesi;  
 

21.TRANS-AVRUPA 
ŞEBEKELERĐ 

Đlerleme Var 
Taşımacılık ağları 
Sınırlı  Đlerleme 
Enerji ağları (Nabucco Projesi) 
 

Đlerleme Var 
Trans-Avrupa taşımacılık ağının yeni kurallar uyarınca 
tanımlanması,  
Enerji ağları konusunda Nabucco Batı projesine ilişkin 
gelişmeler 
Poseidon doğal gaz boru hattı ile ilgili teknik 
çalışmalarda ilerleme 
TANAP inşası için Türk ve Azerbaycan tarafları 
arasında sözleşme imzalanması 



  
 
Sınırlı  Đlerleme 
Doğalgaz bağlantıları ve Güney Gaz Koridoru’nun 
uygulanması 
Türkiye’nin Avrupa Elektrik Đletim sistemi Đşletmecileri 
Ağı’nın Avrupa Kıtası Senkron bölgesine uyum 
hazırlıklarını iyi seviyede olması ve 2012 sonbaharında 
tamamlanmasının beklenmesi 
 

22.BÖLGESEL POLĐTĐKA 
VE YAPISAL ARAÇLARIN 
KOORDĐNASYONU 

Đlerleme Var 
IPA koordinasyonunu sağlayan AB Bakanlığı’nın yeni 
eleman alması ile IPA altındaki mali yardımın 
yönetim kapasitesinin artırılması; programlama ve 
program uygulama konularında IPA III 
çerçevesindeki projelerin tanımlanması, hazırlığı ve 
kabulü.  
Sınırlı Đlerleme 

Kurumsal çerçeve kapsamında Devlet Planlama 
Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından Bölgesel 
Kalkınma Yüksek Konseyi’nin ve Bölgesel Kalkınma 
Komitesi’nin kurulması; 26 Kalkınma Ajansı’nın 
Genel Sekreteri’nin atanması; 24’unun planlarının 
hazırlanması; idari kapasite konusunda IPA III ve 
IV bileşenlerinin Merkezi Finans ve Đhale Birimi 
tarafından yapılan tedarik ve ihale süreçlerinin 
beklenilenden yavaş olması; ihalelerde gecikme; 
kontrol ve değerlendirme süreçlerinde sınırlı 
ilerleme; mali yönetim ve denetim alanında bir 
eylem planının hazırlanması; genel olarak fasılda 
sınırlı ilerleme.  
Đlerleme Yok 

Yasal çerçevede bir ilerleme olmaması; IPA ile ilgili 
yasa tasarısının halen kabul edilmemesi.  

Sınırlı Đlerleme  
Yasal çerçevede sınırlı ilerleme; Ulaştırma, Çevre ve 
Ormancılık, Sanayi ve Ticaret ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlıklarının yeniden yapılandırılması için 
kabul edilen çeşitli yönetmeliklerde AB tarafından eş-
fonlaması yapılan projelerin eşgüdüm, programlama, 
bütçeleme, ihaleye çıkarma, sözleşme yapma, 
uygulama, mali yönetim ve denetimi ile ilgili birimleri 
kuran yasal dayanağın sağlanması; IPA koordinasyonu 
ile ilgili Başbakanlık genelgesinin buna uygun şekilde 
tadil edilmesi. 
Kurumsal yapının güçlendirilmesi; Çevre ve Ormancılık 
ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında yeniden 
yapılanma sonucunda, Program Otoritesinin 
sorumlulukları yeni kurulan bakanlıklara –Çevre ve 
Şehircilik ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji- devredilmiştir. 
IPA Bölgesel Kalkınma va Đnsan Kaynakları Geliştirme 
bileşenlerinden sorumlu tüm IPA kurumlarının idari 
kapasitesinde belirli ölçüde ilerleme. 
IPA’nın uygulanmasında rolü olan tüm kurumların 
güçlendirilmesi için teknik yardım ve yetiştirme devam 
etmiştir. 
Programlama ve program uygulamasında, IPA III ve 
IV bileşenlerinde projelerin tanımlanması, hazırlanması 
ve değerlendirilmesinde belirli ölçüde ilerleme; ihale 
dosyalarının hazırlanması, ihale ve sözleşmelerin 



  
duyulması konularında belirli ölçüde ilerleme 
sağlanmış, ancak fonların kullanımında riskler 
sürmektedir. 
Bölgesel Kalkınma Ulusal Stratejisi’nin hazırlıkları 
devam etmiştir; tüm kalkınma ajanslarının 
eşgüdümünde 26 NUTS II bölgesi için bölgesel planlar 
hazırlanmıştır. 
Đzleme ve değerlendirmede belirli ölçüde ilerleme 
sağlanmıştır; Entegre Yönetim Bilgi Sistemi daha 
geliştirilmiş olup kısmen operasyoneldir. Ancak IPA 
kuruluşlarında değerlendirme kapasitesi 
güçlendirilmelidir. 
 
Mali yönetim, kontrol ve denetim alanında belirli 
ölçüde ilerleme vardır. 2011’de kabul edilen 
yönetmelik ile Denetim makamının AB tarafından 
fonlanan projelerin denetimi için Çerçeve Anlaşma, 
Finansman Anlaşmaları ve uluslar arası denetim 
standartları ile uyumlu bir yasal çerçeveye sahip 
olması sağlanmıştır. Ancak yönetim ve kontrol 
sistemlerindeki zayıflıkları hedef alan eylem planı daha 
etkin bir şekilde uygulanmalıdır.  
 

23. YARGI VE TEMEL 
HAKLAR 

 
Đlerleme Var 
Yargı reformu, yargının bağımsızlığı, yargının 
tarafsızlığı, yargının etkinliği ile yeterliliği, 
yargının etkililiği; insan hakları savunucu 
kurumlarının kurulması, işkence ile zalim, 
insanlık dışı ve onur kırıcı muamele ile 
mücadele, toplanma özgürlüğü, dernek 
kurma özgürlüğü. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Yolsuzlukla mücadele, temel haklar, adalete 

 
Đlerleme Var 
Yargının tarafsızlığı, çocuk hakları, mülkiyet hakkı.  
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulünün 
Eylül 2012’de yürürlüğe girmesi 
Adalet Bakanlığı tarafından insan hakları eylem planı 
hazırlanması 
Uzun süren davalar ile ilgili komisyon kurulmasını 
sağlayacak olan kanun tasarısının Meclis’in 
gündeminde olması 
Yargının etkinliğine ilişkin olarak, Yargıtay ve Danıştay 
kanunlarında yapılan değişikliklerin olumlu sonuçlar 



  
erişim, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, çocuk 
hakları, sosyal olarak korumaya muhtaç 
kişiler ve engellilere muamele ve bu kişilere 
karşı ayrımcılıkla mücadele, mülkiyet hakkı, 
azınlıkların korunması ve kültürel haklar, özel 
hayat ile aile hayatının korunması. 
 
Đlerleme Yok 
Ceza ve tutukevlerinin durumu, ifade, vicdan 
ve din özgürlüğü. 
 

vermeye başlaması 
Üçüncü yargı reformu paketinin Temmuz 2012’de 
kabul edilmesi 
 
Sınırlı Đlerleme 
Yargı reformu, 2009 yargı reformu stratejisinin revize 
ediliyor olması, yargının bağımsızlığı alanında 
HSYK’nın hakim ve savcıların görevlerine ilişkin 34 
genelge yayınlaması, hizmet içi eğitimler ve paydaşlar 
ile toplantılar düzenlemesi, ancak HSYK’ya ilişkin 
eleştirilerin karşılanmamış olması, yargının etkinliği ile 
yeterliliği,  
yolsuzlukla mücadelede ilerlemeye rağmen, siyasi 
partilerin finansmanı ile ilgili yasal boşlukların devam 
etmesi, 
 temel haklar ile ilgili olarak, kamu denetçiliği 
kurumunun kurulmuş olmasının yanında bu kurumun 
bağımsızlığı bakımından eksikliklerin olması,  
uluslararası insan hakları hukukuna uyumda ilerleme 
kaydedilmesine rağmen insan hakları birimlerini 
güçlendirmeye yönelik reformların gerçekleştirilmemiş 
olması 
işkence ile zalim, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele 
ile mücadele gelişmeye rağmen, gözaltı merkezlerinde 
kolluk görevlilerinin güç kullanmaya devam etmesi 
kişisel dokunulmazlıklar, Ceza ve tutukevlerinin fiziki 
durumu,  
ifade özgürlüğü ihlallerinin artması 
basın özgürlüğünün uygulamada kısıtlanmaya devam 
etmesi 
Gösterilerde şiddet olayları ve orantısız güç 
kullanımının yaşanması 
Kamu görevlileri sendikaları kanununda değişiklik 
yapılmasına rağmen, yeni mevzuatın AB ve ILO 
sözleşmeleriyle tam uyumlu olmaması 



  
vicdan ve din özgürlüğünde sınırlı ilerleme,  
kadın hakları ve cinsiyet eşitliği alanında ailenin 
korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin 
kanunun kabulü gibi olumlu gelişmelere karşın, ilgili 
mevzuatı somut siyasi, sosyal ve ekonomik adımlarla 
dönüştürecek kayda değer çabalara ihtiyaç duyulması, 
sosyal bakımdan korunmaya muhtaç ve engellilerin 
durumunda çok sınırlı ilerleme,  
azınlıkların korunması ve kültürel haklar alanında 
sınırlı ilerleme, Vakıflar kanununda değişiklik yapan 
mevzuatın kabul edilmesiyle ilerleme kaydedilmesine 
rağmen, kapsam ve uygulamada eksikliklerin devam 
etmesi, 
gayrimüslim azınlıklara ait taşınmazların iadesine 
ilişkin olarak ilerleme kaydedilmesinin yanında, azınlık 
haklarına yönelik yaklaşımın kısıtlayıcı olmaya devam 
etmesi, 
Adalete erişim konusunda adli yardımın kapsam ve 
kalite bakımından yetersiz olması, 
Avukata erişim konusunda AĐHM içtihadına uyum 
sağlanması ve adli yardım sisteminin iyileştirilmesi için 
daha fazla çaba gösterilmesi   
 
Đlerleme Yok 
Adli kolluk kuvvetlerinin oluşturulması, Türk Ceza 
Hukuku sisteminde, temel hakların korunması ve 
yargının idaresi gibi sorunlu alanlar ile cezası yasada 
düzenlenmiş suçların tanımlanması, bölge adliye 
mahkemelerinin oluşturulması, tutukluluk sürelerine 
ilişkin yasal mevzuatın uygulamaya aktarılması, ifade 
özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, ayrımcılıkla mücadele 
politikaları, özel hayat ile aile hayatının korunması. 
Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin mevzuata yönelik 
eleştirilerin karşılanmamış olması, hakimlerin 
tarafsızlığına ilişkin algıyı gölgeleyen uygulamaların 



  
devam etmesi 
Bakanlık ve HSYK tarafından mahkemelerin 
performanslarının, dava sürelerinin ve yargı sisteminin 
verimliliği ve etkililiğinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik gerekli kriterlerin 
oluşturulmamış olması 
Üçüncü yargı reformu paketindeki bazı yetersizlikler 
Ceza adalet sistemine ve özellikle Ağır Ceza 
mahkemelerine ilişkin, savunma makamının savcılık 
dosyasına sınırlı erişimi, şüphelilere ilişkin tutuklama 
veya tutukluluk halinin devam etmesi kararları ve 
yargılama öncesi tutukluluk süreleri, iddianameler ve 
sürecin niteliği gibi  endişelerin devam etmesi 
Tutukluluk yerine alternatiflerin uygulanmaması, itiraz 
edenlerin taleplerini değerlendirecek iç hukuk yolunun 
olmaması 
Bölge adliye mahkemelerinin hala kurulmamış olması 
Ayrımcılıkla mücadeleye ilişkin kapsamlı mevzuatın 
henüz kabul edilmemiş olması 
Özel hayata ve aile hayatına saygıya ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin olarak, mevzuatın AB 
müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi ve konuyla 
ilgili Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (CETS 108) 
onaylanması gereği 

24. ADALET, ÖZGÜRLÜK 
VE GÜVENLĐK 

Đlerleme Var 
Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu ile 
ilgili atılan adımlar ve çıkarılan genelgeler; 
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması 
müzakereleri; Biyometrik pasaportların 
hayata geçirilmesi; Polis işbirliği ve organize 
suçlarla mücadele.  
 
Sınırlı Đlerleme 
Geri gönderme merkezlerinin yönetimi ve 
kurumsal kapasitesi; Türkiye-Yunanistan geri 

 
Đlerleme Var 
Suriye’den gelen göçmenlerin misafir edilmesi 
Organize suçlarla mücadele ulusal stratejisinin 
uygulanması için kurulan izleme ve değerlendirme 
kurulunun düzenli olarak toplanmaya devam etmesi 
Sınırlı Đlerleme 
Göç; Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu ile 
ilgili atılan adımlar ve çıkarılan genelgeler; Türkiye-AB 
Geri Kabul Anlaşması müzakereleri; vize politikası, 
Cezai ve sivil meselelerde adli işbirliği; Terörle 



  
kabul anlaşması; Sığınma alanında uydu 
kentlerin sayısının 51’e çıkarılmasına ve 
Valiliklere yetki devrine rağmen, başta ikamet 
harcının alınması olmak üzere uygulamada 
düzensizlikler, mülteci merkezlerindeki 
fiziksel koşullar; Cezai ve sivil meselelerde 
adli işbirliği; terörle mücadele, uyuşturucu ile 
mücadele; Organize suç ve insan ticaretiyle 
mücadele. 
 
Đlerleme Yok 
AB Vize Yönetmeliğine uyum sağlama; AB 
vatandaşlarına yönelik yeknesak bir vize 
politikasının oluşturulması; 1951 Mülteciler 
Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne ilişkin 
coğrafi çekincenin korunması; Entegre Sınır 
Yönetimine ilişkin hukuki ve pratik 
uygulamalar. 

mücadele; Uyuşturucu ile mücadele; Gümrük işbirliği. 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu tasarısının 
TBMM’ye sunulması ancak henüz kabul edilmemesi  
Türkiye-AB geri kabul anlaşmasının paraflanması 
ancak henüz imzalanmamış olması 
AB bütçesinden finanse edilen sığınmacılar ve 
mülteciler için yedi kabul merkezinin inşasının devam 
etmesi 
Vize alanında Đçişleri Bakanlığı’nın kısa süreli kalışlar 
için yeni düzenlemeler getirmesi, ancak dış sınırlardan 
geçişte vizesi olması gereken ve vizeden muaf olan 
ülkeler açısından AB ile uyum sağlanmamış olması 
2009 yılında getirilen vize muafiyetlerinin takiben sınır 
kontrollerinin güçlendirilmesi için ek önlemler 
alınmaması 
Türkiye’nin vize politikasında AB üye devletleri 
arasında ayrım yapmaya devam etmesi 
Mayıs 2012’de Dışişleri Bakanlığı ve Frontex arasında 
bir mutabakat zaptı imzalanması ancak sınır 
yönetiminden sorumlu makamlar arasında risk 
analizinin yapılmamasının sorunlara yol açması, 
sınırlardan sorumlu tüm birimlere eğitim verilmesi 
ihtiyacı, bu alanda komşu ülkeler, kaynak ülkeler ve 
hedef ülkeler ile işbirliğinin geliştirilmesi gereği  
Cezai ve hukuki konularda adli işbirliği alanında ilgili 
uluslar arası sözleşmelerin uygulanmasında ilerleme 
sağlanması ancak  velayet sorumluluğu ve çocukların 
korunması hakkındaki 1996 tarihli sözleşmenin 
onaylanmamış olması, 
Polis işbirliği ve örgütlü suçlarla mücadele alanında, 
Türkiye’nin temel uluslar arası sözleşmelere taraf 
olması, ancak kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir 
yasanın olmamasının uluslararası düzeyde polis 
işbirliğini sınırlaması,   
Bilişim suçları ile mücadele alanında, ilgili daire 



  
başkanlığının kurulmasını takiben il düzeyinde bağlı 
birimler oluşturulması, ancak Türkiye’nin Avrupa 
Konseyi Bilişim Suçları Sözleşmesi’nin henüz 
onaylamamış olması, ulusal parmak izi ve DNA veri 
bankasının kurulmaması  
Terörle mücadele alanında, Avrupa Konseyi Terörizmin 
Önlenmesi Sözleşmesi ve Nükleer Terörizm 
Faaliyetlerinin Önlenmesine dair Uluslararası 
Sözleşme’nin imzalanması; ancak Terörizmin 
Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, 
Aranması, El koyulması ve Müsaderesi Hakkındaki 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin henüz imzalanmamış 
olması; Terörizmin finansmanının önlenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının kabul edilmemiş olması; 
terörizmin terörle mücadele kanununda geniş kapsamlı 
bir şekilde tanımlanması, kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin bir yasanın olmaması; 
Uyuşturucu alanında işbirliği konusunda, Türkiye’nin 
EMCDDA’ya katılımına ilişkin anlaşmanın onaylanması, 
ancak Reitox ulusal odak noktasının statüsü ve insan 
kaynaklarının güçlendirilmesi gereği, tedavi ve 
rehabilitasyon merkezlerinin koşullarının iyileştirilmesi 
gereği 
Gümrük işbirliği alanında, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü’nün bölge teşkilatının yeniden 
şekillendirilmesi, risk analiz birimlerinin kurulması, 
ancak personel ve kapasite açısından yetersizliklerin 
devam etmesi 
Đlerleme Yok 
Yasadışı göçmenler; AB Vize Yönetmeliğine uyum 
sağlama;  
AB vatandaşlarına yönelik yeknesak bir vize 
politikasının oluşturulması 
Sınırların geçirgen olmaya devam etmesi 
Düzensiz göçmenlerin durumunu iyileştirmeye yönelik 



  
tedbir alınmaması 
Türkiye’nin Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 
Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu çekincenin devam 
ediyor olması 
Sınır yönetimine ilişkin görevlerin uzman ve 
profesyonel bir sınır muhafaza teşkilatına 
devredilmesine ilişkin mevzuatın henüz Meclisin 
onayına sunulmaması 
Entegre Sınır Yönetimi taslak yol haritasının 
onaylanmaması 
Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununu 
yürürlüğe girmesi 
Đnsan ticareti ile mücadele alanında çerçeve kanun 
hazırlık çalışmalarının tamamlanamaması 
Đnsan ticaretine ilişkin istatistiki verilerin toplanması 
için daha fazla çaba gösterilmesi gereği 

25.BĐLĐM VE ARAŞTIRMA Đlerleme Var 
Türkiye Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
2011–2016 dönemi için Ulusal Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin kabul 
etmesi; 2011–2016 dönemi için Bilim ve 
Teknoloji Đnsana Kaynağı Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın kabul edilmesi; TÜBĐTAK’in ve özel 
sektörün Ar-Ge’ye yönelik harcamaları 
artırmaları; Yedinci Çerçeve Program’a 
katılımın artması;  TÜBĐTAK’ın idari 
kapasitesinin artırılması; Türkiye’nin Ortak 
Araştırma merkezi ile işbirliğini 
güçlendirmesi; Türkiye’nin Avrupa Araştırma 
Alanı’na entegrasyonunun güçlendirilmesi;   
 
Đlerleme Yok 
Türkiye’nin 2014 yılına kadar Euratom Yedinci 
Araştırma Çerçeve Programı’na katılmama 
kararını vermesi. 

Đlerleme Var 
Ulusal düzeyde araştırma ve yenilikçilik kapasitesinin 
artırılması; Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Program’a 
katılımın ve başarı oranının artması (özellikle Bilgi ve 
Đletişim Teknolojileri,  Gıda, Tarım, Biyoteknoloji, 
Ulaştırma, Güvenlik, KOBĐ,  Marie Curie Eylemleri); 
Türkiye’nin 2011-2013 dönem arası üçüncü ülke 
statüsünde Euratom Yedinci Araştırma Çerçeve 
Programı’na katılması; Türkiye’nin Ortak Araştırma 
merkezi ile işbirliği; Türkiye’nin Avrupa Araştırma 
Alanı’na entegrasyonunun güçlendirilmesi (araştırmacı 
sayısının artması, özel sektörün Ar-Ge’ye yönelik 
harcamaların artması, TÜBĐTAK’in farklı illere yönelik 
destek programlarını artırması ve 16 farklı illerde bilim 
merkezlerin kurulmasının öngörülmesi). 
 
Đlerleme Yok 
Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı’nın Fikirler 
alanında ve çevre ile sağlık gibi önemli alanlardaki 



  
 
 

katılımın sınırlı olması. 
 

26.EĞĐTĐM VE KÜLTÜR Đlerleme var 
Türkiye bu alanda müktesebata uyum 
sağlamaya devam etmiş, Milli Eğitim 
Bakanlığı yeniden yapılandırılmış, gerekli 
birimlere ilişkin düzenlemelerde gelişme 
kaydedilmiştir. 
Đlkoğretim okullarındaki cinsiyetler arası 
eşitsizlik gecen seneye göre azalmış, kız 
çocuklarının okullaşma oranı artmıştır. 
Yükseköğrenim alanında üniversite sayıları 
artmaya devam etmiş, sekiz yeni özel 
üniversitenin kurulması ile birlikte bu sayı 
162’ye ulaşmıştır. 
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 
programlarına ilgi ve katılım belirgin şekilde 
artış göstermeye devam etmiştir. 
 
Sınırlı ilerleme 
Türkiye, Avrupa Birliği tarafından belirlenen 
kriterlerin tamamında gelişme kaydetmiş, 
ancak basta erken çocukluk döneminde 
okuldan ayrılma ve yetişkinlerin hayat boyu 
öğrenime katılımı alanları olmak üzere AB 
ortalamasının altında kalmaktan 
kurtulamamıştır. 
Ulusal Mesleki Nitelikler Sistemi’nin (National 
Vocational Qualification System – NVQS) 
kurulmasına ilişkin gelişme kaydedilmiştir. 
Ancak halen Avrupa seviyesinde standartların 
belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Türkiye Kültür Programı’na katılmaya devam 
etmiştir. Ancak sahip olduğu kültürel sektöre 
oranla yeterli katılımı sağlayamamıştır. 

Đlerleme Var 
Eğitim, mesleki eğitim ve gençlik alanlarında birtakım 
ilerlemeler (Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 
Programlarına gösterilen talebin büyük oranda artış 
göstermesi; hibe başvurularında artış; daha fazla 
projenin desteklenmesi için, Mutabakat Zaptı’nda 
Türkiye’nin bu programlara mali katkısının 2012 yılı 
için yüzde 40, 2013 yılı için ise yüzde 60 oranında 
artıran değişikliğe gidilmesi; 2014’te başlayacak yeni 
programlama dönemine yönelik Ulusal Ajans’ın çalışan 
sayısını 50’den 220’ye çıkaran yasanın kabul edilmesi; 
4+4+4 Yasası ile ilkokul ve ortaokula kayıt oranlarının 
artması; cinsiyetler arası dengesizliğin azalması; 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) Kasım 2011’de 
üniversite giriş sınavı ve yükseköğretim yerleştirme 
sınavında düşük katsayı kullanılması sistemini kaldıran 
kararının 4+4+4 Yasası ile onaylanması.) 
 
Sınırlı ilerleme 
4+4+4 Yasası’nın zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla 
çıkarmasına ve farklı okul türleri arasında seçme 
esnekliği getirmesine karşılık; dini eğitime 14 yaş 
yerine 10 yaşında başlanması ve yeni yasanın 
tanıtılma şekliyle birlikte tartışmaya yol açması; 
2011-12 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitimin 81 
ilden 71‘inde zorunlu hale getirilmesi ile okul öncesi 
eğitime kayıt oranlarının artmasına karşılık, yeni yasa 
ile okul öncesi eğitim zorunluluğunun ortadan 
kalkması; 
2012 yılında açılan 6 yeni üniversite ile toplam 
üniversite sayısı 168’e ulaşmasına karşılık, öğretim 
üyesi sayısı ve altyapı bakımından önemli ölçüde 
farklılıkların bulunması; 



  
 
Đlerleme Yok 
Türkiye, Kültürel Varlıkların Çeşitliliğinin 
Korunması ve Desteklenmesine Dair UNESCO 
Sözleşmesi’ni imzalanmış, ancak halen 
onaylamamıştır. 

Kasım 2011 itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tüm 
yeterlilik işlemlerinden sorumlu tek merci olmasına 
rağmen, Avrupa standartları ve kılavuzlarıyla uyumlu 
bağımsız ve işlevsel bir Kalite Güvencesi ve 
Akreditasyon Ajansı kurulması gerekliliğinin sürmesi; 
Yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla Ulusal 
Mesleki Yeterlilik Sistemi’ne ilişkin düzenleyici 
çerçevenin yerleşmiş olmasına karşın, yakın gelecekte 
az sayıda sektörel sertifikasyon kurumunun faaliyet 
göstermesinin beklenmesi; 
Ancak, başta kız öğrenciler olmak üzere, her düzeyde 
okula kayıtlı öğrenci oranının artırılmasına yönelik 
çabalara ve okuldan ayrılmanın önlenmesine yönelik 
müdahale stratejilerine ihtiyaç duyulması; 
Kültür alanında sınırlı ilerleme (Kültürel Đletişim 
Noktası kapsamındaki çabalara rağmen, Türkiye’nin 
AB Kültür programına katılımının nispeten düşük 
olması; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür 
Programı’na ve etkinliklere ortak finansman ve 
sponsorluk sağlayan kuruluşlar için vergi muafiyeti 
sağlaması ve Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik 
Kanunu’nu genişletmesi; Kültürel mirasın 
korunmasında etkisiz olunması ve geç kalınmasının 
endişe uyandırması). 
Đlerleme Yok  
Kültür alanında mevzuat uyumu; Türkiye’nin 
UNESCO’nun Kültürel Đfadelerin Çeşitliliğinin 
Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’ni henüz 
onaylamamış olması. 

27.ÇEVRE Đlerleme Var 
Atık yönetimi konusunda atık mevzuatının AB 
Atık Çerçeve Direktifi ile uyumlu hale 
getirilmesi; gurultu alanında uyum; 
Bulgaristan ile Nabucco Projesi’nin çevresel 
etkisinin sınıraşan hususlarını bir anlaşmaya 

Đlerleme Var 
Su kalitesinde; nehir havzası yönetimi ve yer altı suları 
ve içme sularını ilgilendiren yeni su mevzuatının kabul 
edilmesi; Mevcut nehir havzası koruma eylem 
planlarının nehir havzası yönetim planlarına 
dönüştürme çalışmaları; Türkiye Su Enstitüsü’nün 



  
varılması; hava kalitesi konusunda araçların 
salınım oranlarının Euro 6 ile uyumlu hale 
gelmesi; su kalitesi konusunda Nitrat 
Direktifi’nin uygulanması için temiz suların ve 
kaynak sularının kontrol programının 
oluşturulması; entegre deniz kirliliği yönetimi 
sisteminin kabul edilmesi; kimyasallara ilişkin 
biyosidal ürünlere ilişkin mevzuat kabul 
edilmesi.  
 
Sınırlı Đlerleme 
Yatay mevzuat alanında; Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) Direktifi’ne ilişkin 
değişiklikler yapıldı ancak uygulamaya hala 
geçmedi; hava kalitesi konusunda yetersiz 
idari kapasite; su kalitesi konusunda nehir 
havza yataklarına ilişkin kurumsal çerçeve 
çok parçalı ve organize değil; endüstriyel 
kirliliğin korunması ve risk yönetimi 
konularında Atık Yakma Direktifinin büyük 
bolumu ile uyum; çeşitli rehber, acil eylem 
planları ve kamuya iliksin bilgilendirmelerin 
yapılması; kimyasallarla ilişkin sınırlı ilerleme; 
gurultu haritaları ve eylem planlarının 
hazırlanması gerekli; iklim değişikliği 
konusunda Türkiye 2020’ye kadar ulusal iklim 
değişikliği stratejisi kabul etti ve Đklim 
Değişikliği Koordinasyon Kurulu ilk eylem 
planını kabul etti; emisyon ticareti konusunda 
AB Emisyon Ticareti Sistemi’ne uyum için 
adım atıldı, çeşitli paydaşlar konuya ilişkin 
bilgilendirildi; idari kapasite konusunda Çevre 
ve Ormancılık Bakanlığı iki farklı bakanlığa 
ayrıldı (Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su 
Đşleri Bakanlıkları), böylelikle çevre yönetimi 

kurulması; Yunanistan sınırındaki Ergene Nehri için 
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanması; 
Đstanbul için su temini planlarının, Mutludere (Revze) 
Nehri ağzındaki  Nature 2000 alanlarında potansiyel 
etkileri konusunda Bulgaristan ile yürütülen 
görüşmeler; son yıllardaki yatırımlar ile atık su 
arıtımındaki kapasite gelişimi. Atık yönetiminde; Atık 
Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği’nin kabul edilmesi; düzenli depolama 
tesislerinin AB standartlarına uyumu ve tehlikeli atık 
yönetiminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar. 
 
Gürültü konusunda; gürültü haritaları ve eylem 
planlarının hazırlanması hariç uyum iyi düzeydedir.  
 
Sınırlı Đlerleme 
Yatay mevzuatta; Çevresel Sorumluluk ve INSPIRE 
Yönergeleri’nin iç hukuka aktarılması. Hava 
kalitesinde; Ulusal Emisyon Tavanları Yönergesi’nin iç 
hukuka aktarımı ve uygulanması için çalışmaları. Su 
kalitesinde; su konularıyla ilgili sınır ötesi istişareler 
ilerlemekle birlikte erken aşamada olması. Endüstriyel 
kirliliğin kontrolü ve risk yönetimi konusunda; ilgili 
yönetmelikler revize edilmiş, petrol kirliliğine ilişkin 
uluslar arası anlaşmadaki değişiklikler onaylanmış 
(1992 yılında yapılan Tazminat Limitleri’ne getirilen 
değişikliklerin kabul edilmesi), Seveso II kapsamında 
Düzenleyici Etki Analizi (DEA) 2012 yılında 
tamamlanmış ancak endüstri tesisleri için kurulan web 
tabanlı veri sistemin yetersizliği. Doğa koruma 
alanında sınırlı ilerleme yanında Korunan Alanların 
Tespit, Tecil ve Onayına Đlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmeliği’nin kabul edilmesi.  
  
Đklim değişikliği alanında sınırlı ilerlemeye rağmen, 



  
daha merkezi hale geldi. 
 
Đlerleme Yok 
Rusya-Türkiye işbirliğinde yapılması 
öngörülen nükleer santrale ilişkin ulusal ve 
uluslararası kaygıların sürmesi; aynı şekilde 
planlanan çeşitli hidro-enerji projelerinin 
kaygı uyandırması ve CED ile Stratejik Cevre 
Değerlendirmelerinin eksik olması; doğanın 
korunması alanında potansiyel Natura 2000 
alanlarının listesinin olmaması; ulusal 
biyocesitlilik ve eylem planının olmaması ve 
konuya ilişkin uygulama mevzuatının 
bulunmaması; sulak alanların korunmasına 
iliksin gerileme; doğanın korunması hakkında 
ilgili kurumlar arasında net bir sorumluluk 
paylaşımının olmaması; Türkiye’nin, iklim 
değişikliği konusunda Cancın Anlaşmaları ile 
uyumlu olmaması; Türkiye’nin, BM Đklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi altındaki 
besinci ulusal tebliği onaylamaması; akaryakıt 
kalitesi konusunda ilerleme bulunmaması; 
araçlara emisyon standardı uygulanması 
konusunda ilerleme sağlanmaması; 
 
Karbondioksitin jeolojik depolanması 
konusunda ilerleme yok; Türkiye, Montreal 
Protokolü Bildirisi’ne taraf olmadı; bir ulusal 
cevre ajansının kurulmasına ilişkin ilerleme 
yok; iklim değişikliği alanında idari kapasiteye 
ilişkin ilerleme yok. 
 

AB’nin bazı resmi tutumlarının benimsenmesi; yıllık 
olarak sera gazı envanterlerinin gerektiği şekilde 
gönderilmesi; Nisan 2012 tarihinde RENA kapsamında 
AB-Türkiye Đklim Değişikliği konusunda Avrupa 
Komisyonu temsilcilerinin katıldığı bir konferans 
gerçekleştirilmesi olumlu karşılanmaktadır. Ayrıca, 25 
Nisan 2012 tarihli Sera Gazı Emisyonlarının Takibi 
Hakkına Kanun yürürlüğe girmiştir. Emisyon 
ticaretinde, farkındalık için çalışmalar sürmektedir.  
 
Đlerleme Yok 
Yatay mevzuata ilişkin pek çok konuda kayda değer 
bir ilerleme sağlanamamıştır: Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ile ilgili olarak, 
sınır ötesi işbirliğine yönelik prosedürleri 
tamamlamadığı ve Yönetmelik dahilinde ikili 
anlaşmalar metnini henüz ilgili üye devletlere 
göndermemesi; Türkiye-Rusya ortaklığındaki nükleer 
santralleri üzerine gelişen kamuoyu kaygıların ulusal 
ve uluslar arası boyutunun varlığı; Stratejik Çevresel 
Değerlendirme (SÇD) Yönergesi’nin iç hukuka 
aktarımının tamamlanmaması; Çok sayıda 
hidroelektrik projesi üzerinde SÇD çalışmalarının 
yapılmaması. Hava kalitesinde; hava kalitesi ile ilgili 
mevzuatın uygulanmasına yönelik idari kapasite. AB 
Atık Çerçeve Direktifi’nin hükümleri ile uyumlu 
revizyon çalışmaları. Su kalitesinde; su yönetiminin 
kurumsal çerçevesinin henüz örgütlenmemiş olması. 
Doğa koruma alanında; çerçeve mevzuat ve ulusal 
biyo-çeşitlilik stratejisi ve eylem planı henüz kabul 
edilmemiş olması; Potansiyel Nature 2000 alanları 
henüz belirlenmemiş olması; Büyük ölçekli su ve enerji 
altyapıları sorununun hala devam etmesi; Bozulmuş 
orman arazilerinin özelleştirmeye açılmasına ilişkin 
kanun hakkında kaygıların varlığı.  



  
 
REACH dahil kimyasallar konusunda ilerleme 
kaydedilmemiş, uygulama için kapasite yetersizdir. 
Đdari kapasite alanında; yeni kurulan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nda çevre ve kalkınma gündemleri 
arasındaki denge; büyük altyapı projelerinde çevresel 
boyuta önem verilmemesi; denetim, izleme ve 
izinlerde çevre yönetiminde il bazında yetki; kurumlar 
arası işbirliği ve koordinasyon; Bakanlık bünyesindeki 
iklimle ilgili birimin güçlenmesi.   
 
Đklim değişikliği alanında; Đklim Değişikliği Ulusal 
Eylem Planı kabul edilmesine rağmen, 2020 yılı için 
emisyon azaltım hedefinin bulunmaması (BMĐDÇS Ek I 
ülkesi olarak); BMĐDÇS dahilinde beşinci ulusal 
bildirimini henüz sunmaması nedeniyle kayda değer 
ilerleme yoktur. Tüm sektörlerde farkındalığın 
arttırılması gerekliliği mevcuttur. AB’nin çaba 
paylaşımı kararı için adım atılmamıştır.  
 

28.TÜKETĐCĐNĐN VE 
SAĞLIĞIN KORUNMASI 

Đlerleme Var 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin 
eleman sayısını ve bilinçlendirme 
kampanyalarını artırdı; aile hekimliği 
programı tüm yurtta isler hale geldi; tutun 
ürünleri konusunda mevzuat AB’ye tam 
uyumlu; Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi 
AB standartlarına göre güncellendi; doku ve 
hücrelere, kalitelerine ve güvenliğine ilişkin 
yeni bir tüzük kabul edildi; Akıl sağlığına 
ilişkin halk sağlığı merkezlerinin kurulmasına 
ilişkin bir yasa kabul edildi; sağlığın sosyo-
ekonomik tamamlayıcıları konusunda 
ilerleme, 2010–2014 için obezite ile mücadele 
programı kabul edildi. 

Đlerleme Var 
Ürün güvenliği ile ilgili olmayan alanlarda; tüketici 
koruma uzman yardımcıları istihdam edilmesi ile 
kapasite gelişimi; tüketici koruma mevzuatı uyumu 
için akademisyen ve kamu görevlilerinden oluşan bir 
komisyon kurulması; Halk Sağlığı konusunda; yatay 
konularda kurumsal reform ile Sağlık Bakanlığı’nın 
idari kapasitesinin gelişmesi (Ulusal Halk Sağlığı 
Kurumu’nun kurulması gibi). Tütün kontrolü 
konusunda; AB yükümlülüklerine uyum ile ilgili Konsey 
tavsiye kararlarına bütünüyle karşılama; Dünya Sağlık 
Örgütü Tütün Kontrolü Çevçeve Sözleşmesi’ne aktif 
taraf ülke konumu. Kan, doku, hücre ve organlar 
konusunda; Kasım 2011’de Doku Tipleme 
Laboratuvarları Yönergesi, Kompozit Doku Nakli 



  
 
Sınırlı Đlerleme     
Tüketicinin korunması konusunda tüketici 
hareketi halen zayıf, hükümet ve STK’lar 
arasında işbirliği ve iletişim yetersiz; urun 
güvenliği alanında her ne kadar bir Pazar 
Gözetme ve Urun Güvenliği Değerlendirme 
Kurulu kurulmuş olsa da, kurulun mali ve 
insan kaynakları kapasitesi yetersiz.  
 
Etiketler, kullanma kılavuzları, fiyat listeleri, 
uzaktan satış, kapıdan satış gibi güvenlik dışı 
konulara ilişkin mevzuatta düzenlemeye 
gidildiyse de çerçeve kanun uzun bir 
zamandır bekletiliyor; halk sağlığı konusunda 
sınırlı ilerleme; bulaşıcı hastalıklar konusunda 
sınırlı ilerleme; kan, doku ve hücreler 
alanında sınırlı ilerleme.  
 
Türkiye, konuya ilişkin yeterli denetleme, 
kontrol, raporlama ve gözetme kapasitesine 
sahip değil; akıl sağlığı alanında sınırlı 
ilerleme, bu alanda bir ulusal eylem planının 
kabulü hala bekliyor; kanser konusunda sınırlı 
ilerleme, hedef kitlenin taraması sürse de 
denetleme ve raporlama problemli. 
 
Đlerleme Yok 
HIV/AIDS politikaları eksik; Kamu Sağlığı 
Ulusal Enstitüsü halen kurulmuş değil. 
 

Edikasyon Listesi ve Kompozit Doku Nakli Donör 
Đçerme ve Dışlama Listesi’nin yayımlanması. Organ ve 
doku nakli merkezlerinin yönetimini de kapsayan 
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nin 
yürürlüğe girmesi. Ruh sağlığı konusunda; 2011 tarihli 
Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı ile 42 ilde 50 ruh sağlığı 
merkezi kurulması. 
 
Sınırlı Đlerleme     
Tüketici koruma alanında; Ulusal Piyasa Gözetimi ve 
Denetim Stratejisi Belgesi 2012-2014 yılları için 
gözden geçirilmiş ve Bakanlar ve piyasa gözetim ve 
denetim kurumlarının başkanlarından oluşan ve ilk 
toplantısını Temmuz 2012’de gerçekleştiren Piyasa 
Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme 
Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Bulaşıcı hastalıklar 
konusunda; idari reform ile Ulusal Halk Sağlığı Kurumu 
bünyesinde Erken Uyarı-Yanıt ve Sahra Epidemiyolojisi 
eğitim birimi kurulması sağlanmış ancak AB mevzuatı 
ve uluslar arası sağlık düzenlemeleri izleme ve 
sürveyans sistemi sağlanması gerekliliği mevcuttur.  
 
 
 
Đlerleme Yok  
Tüketici koruma alanında; tüketici hareketi; politika ve 
yasal düzenleme hazırlamada STKların kamu 
kurumlarıyla diyoloğu; istişari yıllık Tüketici Konseyi 
ilan döneminde toplanmaması ve takipsizlik. Ürün 
güvenliği alanında; genel ürün güvenliği mevzuatı 
revizyonu.  Ürün güvenliği ile ilgili olmayan alanlarda 
Tüketici mevzuatının yasal yorumlanmasının daha 
kaliteli ve tutarlı olması; tüketici mahkemelerinin ve 
heyetlerinin kapasite gelişimi; tüketici şikayetleri 
istatistiklerinin hazırlanması. Bulaşıcı hastalıklar 



  
konusunda; HIV/AIDS politikasının bulunmaması 
nedeniyle hastalıkla ilgili farkındalık. 
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun henüz kabul 
edilmemiştir. 

29.GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ Sınırlı Đlerleme 
Gümrük mevzuatı; serbest bölgelere ilişkin 
mevzuat uyumu; idari ve operasyonel 
kapasite (gümrük idareleri ile diğer kurumlar 
arasında eşgüdümün ilerletilmesi 
gerekmektedir); belgesiz gümrük 
uygulamalarına geçiş. 
 
Đlerleme Yok 
Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin gümrük 
mevzuatının  
uyumlaştırılması; tarife kotaları (özellikle 
işlenmiş tarım ürünleri için) ve ithalatların ve 
ihracatların gözetlenmesine ilişkin kuralar ile 
uyumlaştırılması; fikri mülkiyet hukukunun 
gümrüklerde etkin uygulanması; gerekli bilgi 
teknolojileri sistemlerinin kurulması (NCTS, 
TARIC); Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız 
uygulanması. 
 

Đlerleme Var 
Đdari ve operasyonel kapasite, gümrük uygulama 
kapasitesinin güçlendirilmesi, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bölge müdürlükleri ve 
yerel gümrük müdürlüklerinin yeniden düzenlenmesi 
Malların Birleşik Nomenklatürde sınıflandırılmasına 
ilişkin görüş ve yönetmeliklere uyum sağlanması 
 
Sınırlı Đlerleme 
Gümrük mevzuatı;  Vergi muafiyeti, Serbest bölgeler, 
Gözetim, Gümrük BT sistemleri. 
Risk yönetimi sisteminde gelişme ihtiyacı 
Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ihlallerde el koymaların 
artması, ancak gümrüklerde fikri mülkiyet hakkı 
uygulamalarının güçlendirilmesi gereği 
BT sisteminde ilerlemeler olsa da, Türkiye’nin Ortak 
Transit Sözleşmesi’ne taraf olma durumunun hala 
beklemede olması, kağıtsız gümrük ortamına ilişkin 
gelişmelerin ihracat usulleri ile sınırlı kalması, tek 
pencere sistemine yönelik faaliyetlerin erken aşamada 
olması, bir BT stratejisinin kabul edilmesi gereği 
Đlerleme Yok 
Fikri mülkiyet hakları konusunda daha fazla uyuma 
ihtiyaç olması;  
Serbest bölgeye ilişkin kurallar ve vergi muafiyeti 
mevzuatının AB müktesebatı ile tam uyumlu 
olmaması, 
Gözetim ve tarife kotalarının yönetimine ilişkin 
kuralların AB müktesebatı ile tam uyumlu olmaması 
Đşlenmiş tarım ürünlerine yönelik tarife kotaları; 



  
Türkiye’nin Ortak Transit Sözleşmesine taraf olması; 
Elektronik gümrük işlemleri. 
Basitleştirilmiş usullarin AB ile tam uyumlu olmaması 
Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması. 
 

30.DIŞ ĐLĐŞKĐLER Đlerleme Var  
Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmaların 
imzalanması (Ürdün ve Şili ile imzalanan STA 
yürürlüğe girmesi, Lübnan ile STA 
imzalanması); Kalkınma politikası ve insani 
yardım; Doha Kalkınma Gündemi’ne ilişkin 
olarak Dünya Ticaret Örgütü’nde Türkiye ile 
AB arasındaki eşgüdüm tatmin edici bir 
düzeye ulaşması (ancak tarım ürünlerinde ve 
ticaretin kolaylaştırılma alanlarında daha fazla 
ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir); 
Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda 
Türkiye ile AB arasındaki eşgüdümün tatmin 
edici düzeye ulaşması. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Ortak ticaret politikası; Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi’nin (GTS) AB ile 
uyumlaştırılması (coğrafi ve ürün kapsamı ile 
menşe kurallarının AB’nın GTS ile 
uyumlaştırılması gerekmektedir) 
 
Đlerleme Yok 
Çift kullanımlı mallar;  Şirketlere yönelik orta 
ve uzun vadeli ihracat kredileri;  Gümrük 
Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması. 

 
Đlerleme Var  
Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmaların imzalanması 
(Lübnan ile olan STA onaylanması; Güney Kore ve 
Morityus işe STA imzalanması; Bosna ve Hersek ile 
Hırvatistan’la mevcut STA’ların orijinal protokollerine 
değişlikler getirmesi ancak Suriye ile olan STA’nın 
askıya alınması); Kalkınma politikası ve insani yardım; 
Doha Kalkınma Gündemi’ne ilişkin olarak Dünya 
Ticaret Örgütü’nde ve G-20 çerçevesinde Türkiye ile 
AB arasındaki eşgüdüm tatmin edici bir düzeye 
ulaşması; Ekonomik Đşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nda 
(OECD) Türkiye ile AB arasındaki eşgüdümün tatmin 
edici düzeye ulaşması. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Ortak ticaret politikası; Tercihler Sistemi’nin (GTS) AB 
ile uyumlaştırılması (coğrafi ve ürün kapsamı ile 
menşe kurallarının AB’nin GTS ile uyumlaştırılması 
gerekmektedir); Çift kullanımlı malları. 
 
 
 Đlerleme Yok 
Şirketlere yönelik orta ve uzun vadeli ihracat kredileri;  
Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması. 
 

31.DIŞ GÜVENLĐK VE 
SAVUNMA POLĐTĐKALARI 

Đlerleme var 
Ortak Dış Ve Güvenlik Politikası alanında ilgili 
67 AB deklarasyonu ve Konsey kararından 
32’sine uyum sağlanması (yüzde 48 uyum); 

Đlerleme var 
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası alanında ilgili 70 AB 
deklarasyonu ve Konsey Kararı’ndan 37’sine uyum 
sağlanması (yüzde 53 uyum); 



  
Irak’la ilişkiler (Irak yetkilileriyle yakın resmi 
temaslar, Başbakan’ın Irak ziyareti); 
Türkiye’nin Suriye’deki olayları yakından takip 
etmesi, oransız ve aşırı güç kullanımından 
sakınılması yönünde bir çağrı yayımlaması; 
Lübnan’daki siyasi krizin çözümü için 
Türkiye’nin aktif rol alması; 
Güney Kafkasya ve Orta Asya ile ilişkilerde 
11’inci Ekonomik Đşbirliği Örgütü Zirvesi’ne ev 
sahipliği yapılması; 
Afganistan ve Pakistan ilişkilerinde işbirliğinin 
güçlendirilmesi çalışmaları, 3 Kasım 2010’da 
Afganistan için Bölgesel Ekonomik Đşbirliği 
Konferansı’nın dördüncüsüne ev sahipliği 
yapması; Afganistan’a yönelik insani yardım, 
sağlık, eğitim alanlarında destek sağlanması; 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin üst düzey 
ziyaretlerle olumlu anlamda gelişmiş olması; 
Türkiye-ABD ilişkileri (bölgesel gelişmelerde 
düzenli olarak istişare, güvenlik ve terörle 
mücadelede işbirliği); 
Kitle imha silahlarının yayılmasının 
önlenmesine ilişkin olarak Türkiye’nin tüm 
mevcut uluslararası düzenlemelere taraf 
olması; 
10 Kasım 2010 ve 11 Mayıs 2011 tarihleri 
arasında Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi’nin başkanlığını yürütmüş olması; 
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ilişkin 
olarak 
EUFOR/Althea, EUPM ve EULEX’e Türkiye’nin 
katkı sağlıyor olması; 
 
Sınırlı ilerleme 
Türkiye’nin Libya’daki NATO operasyonlarının 

Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez’deki gelişmeler, 
Ortadoğu barış süreci, Batı Balkanlar, Afganistan ve 
Pakistan, Rusya, Güney Kafkasya; terörle mücadele ve 
silahsızlanma başta olmak üzere uluslararası 
meselelerde müşterek çıkar alanlarında AB ile Türkiye 
arasındaki düzenli siyasi diyaloğun devam etmesi;  
Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 2015-16 
döneminde geçici üyeliği için adaylığını açıklaması; 
Körfez ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesi;  
Türkiye’nin Suriye rejiminin sivil halka yönelik 
uyguladığı şiddeti kınaması ve rejime aşırı ve orantısız 
güç kullanımından uzak durması çağrısında bulunması 
ve Suriyeli mültecilere insani yardım sağlaması; 
Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki gelişmelere ve 
demokratikleşme çabalarına yapıcı ve destekleyici 
yaklaşımı;  
Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye 
devam etmesi ve giderek artan diplomatik misyon 
sayısı; Türkiye’nin Somali’deki insani siyasi krize ilişkin 
görüşlerini açıklaması; Türkiye’nin Sudan’a sağlık ve 
mesleki eğitim konularında destek vermesi; 
Asya'da Đşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 
dönem başkanlığının Nisan 2012’de 2014 yılına kadar 
uzatılması; 
Türkiye ve Azerbaycan Yüksek Düzey Stratejik Đşbirliği 
Konseyi’nin ilk toplantısının Ekim 2011’de Đzmir’de 
gerçekleştirilmesi ve Şah Deniz II doğal gazının 
Türkiye üzerinden pazarlanması ve transitine yönelik 
bir anlaşma imzalanması; 
Türkiye’nin Karadeniz Ekonomik Đşbirliği Örgütü’nün 
20. Kuruluşu Yıldönümü Zirvesi’ne ev sahipliği 
yapması; 
Türkiye ve Azerbaycan Yüksek Düzey Stratejik Đşbirliği 
Konseyi’nin ilk toplantısının Ekim 2011’de Đzmir’de 
gerçekleştirilmesi ve Şah Deniz II’den çıkan doğal 



  
komutasını desteklemesi fakat Libya’ya ilişkin 
AB kısıtlayıcı önlemlerine uyum 
göstermemesi. 
 
Đlerleme yok 
Türkiye’nin AB tarafından kabul edilen Đran 
için kısıtlayıcı tedbirlere uyum sağlamaması; 
Đsrail’le ilişkiler (2010 yılındaki filo kazası 
sonrasında ilişkilerin kötü gitmesi, bağımsız 
BM raporunun yayımlanmasından sonra 
Türkiye’nin Đsrail’le ilişkilerin seviyesini 
düşürmesi); 
Suriye’ye ilişkin AB yaptırımlarına Türkiye’nin 
uyum göstermemesi; 
Ermenistan ile 2009 yılında imzalanan 
protokollerin onaylanmaması; 
Türkiye’nin Wassenaar Düzenlemelerine 
ilişkin olarak kendi pozisyonunu AB pozisyonu 
ile uyumlaştırmamış olması; 
Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi 
Statüsü’nü imzalamamış olması; güvenlik 
önlemlerine ilişkin özel bir ilerleme olmaması; 
“Berlin Artı düzenlemeleri”nin ötesinde, tüm 
AB ülkelerini içine alacak bir AB-NATO işbirliği 
sorununun hala çözülememiş olması. 

gazın Türkiye’de tüketimi ve transitine yönelik bir 
anlaşma imzalanması; 
Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan ile işbirliği 
çabalarını sürdürmesi; 
Türkiye ve Rusya arasında çok sayıda üst düzey 
ziyaret; 
Türkiye ve ABD’nin bölgesel gelişmelere ilişkin düzenli 
istişarelerde ve güvenlik ve terörle mücadele alanında 
yakın işbirliğinde bulunmaları; 
Yüksek düzey ziyaretler yoluyla Asya ülkeleriyle 
ilişkilerini güçlendirmesi; Güney Amerika ülkeleriyle 
ilişkilerin geliştirilmesi; 
Türkiye’nin Kasım 2011’de Suriye’ye karşı seyahat 
yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve ticari 
kısıtlamaları içeren kısıtlayıcı önlemler alması; 
Türkiye’nin kitlesel imha silahlarının yayılmasına karşı 
mücadele kapsamındaki mevcut tüm uluslararası 
anlaşmalara taraf olması; 
Türkiye’nin Şubat 2012’de Nükleer Terörizm 
Faaliyetlerinin Önlenmesine Dair Uluslararası 
Sözleşme’yi onaylaması; 
Türkiye’nin BM ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası 
kuruluşlarla etkin bir şekilde işbirliği yapmaya devam 
etmesi; 
Türkiye’nin AB’nin Dostluk ve Đşbirliği Antlaşması’na 
taraf olmasına imkan sağlayan 3. Protokolü 
onaylaması; 
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesindeki 
sivil ve askeri kriz müdahale konularında, Türkiye’nin 
Bosna-Hersek’te yürütülen askeri misyona 
(EUFOR/Althea) ve polis misyonuna (EUPM) katkıda 
bulunmaya devam etmesi,  Kosova’daki AB hukukun 
üstünlüğü misyonuna (EULEX) destek vermesi. 
 
Sınırlı ilerleme 



  
Türkiye’nin Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’yle 
ilişkilerinin güçlenmesine rağmen, Irakla ikili ilişkilerin 
Şubat 2012 itibarıyla kötüleşmesi.  
Türkiye’nin Đran ile temas kurmaya devam etmesi; 
Türkiye’nin Nisan ve Temmuz 2012’de Đran’ın nükleer 
programına ilişkin EU3+3 formatındaki görüşmelere ev 
sahipliği yapması; Türkiye’nin AB’nin Đran’a uyguladığı 
yaptırımlara katılmamasına rağmen, Tüpraş’ın 
Đran’dan petrol ihracatını yüzde 20 oranında 
azaltması; 
Çift kullanımlı malzemeler alanında nükleer transfer 
uyarı ve nükleer çift kullanım listelerinin 
güncellenmesi. 
 
Đlerleme yok  
Türkiye’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü’nü 
imzalamaması; 
Türkiye’nin Đsrail’le ilişkilerinin aşağı seviyede 
seyretmesi ve askeri anlaşmaların askıya alınışının 
sürmesi; Türkiye’nin Đsrail’in yerleşim faaliyetlerini 
kınamaya devam etmesi ve Filistin yönetimi ile yakın 
ilişki içerisinde olması; 
Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik 
2009 yılında imzalanan protokollerin halen 
onaylanmamış olması; 
Türkiye’nin GKRY Dönem Başkanlığı süresince AB’nin 
uluslararası kuruluşlarda yayımlayacağı deklarasyon 
ve açıklamalara uyum sağlamama niyetini ifade 
etmesi; 
Türkiye’nin ve Çift Kullanımlı Malzemelerin Đhracat 
Kontrolü konusunda Konvansiyonel Silahlar ve Çift 
Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin Đhracat 
Kontrolüne Đlişkin Wassenaar Düzenlemesine ve Füze 
Teknolojisi Kontrol Rejimi’ne üyelik konusundaki 
tutumunun AB pozisyonuna uyum sağlamaması; 



  
Güvenlik önlemlerine ilişkin özel bir gelişme olmaması; 
“Berlin Artı düzenlemeleri”nin ötesinde AB üyesi tüm 
devletleri kapsayacak AB-NATO işbirliği meselesinin 
çözüme kavuşturulmamış olması. 

32.MALĐ KONTROL Đlerleme var 
Dış denetim konusunda önemli ilerleme, 
gözden geçirilmiş Sayıştay Kanunu’nun Aralık 
2010’da çıkarılması. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Kamu Đç Mali Kontrolü alanında sınırlı 
ilerleme; Đç Denetim Koordinasyon 
Kurulu’nun 2011-2013 Kamu Đç Denetim 
Stratejisi yayımlaması; 
AB’nin mali çıkarlarının korunması konusunda 
sınırlı ilerleme; 
Avro’nun sahteciliğine karsı koruma alanında 
sınırlı ilerleme; 
Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) ve 
Başbakanlık Teftiş Kurulu ve diğer ilgili 
kurumlar arasında operasyonel işbirliği. 
 
Đlerleme Yok 
2002 tarihli kamu iç mali kontrol politika 
kitapçığının mevcut zorluklarla baş 
edememesi; kitapçığın ve eylem planının 
güncelleştirilmemiş olması; Bütçe denetiminin 
sağlanması için gerekli kurumsal yapının 
kurulmaması; Avrupa Topluluğun Mali 
Çıkarlarının Korunması Sözleşmesi ve 
protokollerinin uygulamaya geçirilmemesi. 

Đlerleme Var 
Đç Denetim Koordinasyon Kurulu’nca Đç Denetim Kalite 
Güvence ve Geliştirme Programının yayımlanması; 
Kasım 2011’de Başbakanlık Teftiş Kurulunun kurucu 
mevzuatında değişiklik yapılması ile Başbakanlık Teftiş 
Kurulunun Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yolsuzlukla 
Mücadele Bürosu (OLAF) ile koordinasyondan sorumlu 
Türkiye’nin Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi 
olması ve yetkilerinin artırılması; Başbakanlık Teftiş 
Kurulu’nca AB fonlarını kapsayan düzensizlikleri 
incelenmesi sürecine ilişkin rehberler yayımlanması; 
OLAF ve ilgili kurumlarla operasyonel işbirliğinin 
sürmesi; 
2010 tarihli gözden geçirilmiş Sayıştay Kanunu 
kapsamındaki uygulama mevzuatının yayımlanmasının 
tamamlanması, Sayıştay’ın Düzenlilik Denetimi El 
Kitabını onaylaması ve Performans Denetimi ve 
Performans Göstergelerinin Denetimine ilişkin el 
kitapları hazırlaması; 
Türk Ceza Kanunu’nun Avrupa Topluluklarının Mali 
Çıkarlarının Korunmasına Đlişkin Konvansiyon (PIF 
Konvansiyonu) ile yeterli düzeyde uyumlaştırılması;  
Avro’nun sahteciliğe karşı korunması alanında ileri 
düzeyde ilerleme (Türkiye’nin Pericles Programına 
katılım sağlaması; Sahte Para Đzleme Sistemi’nin 
kullanılması; Temmuz 2012 itibarıyla sahte yerli ve 
yabancı parayı tedavülden kaldırmayan tüzel kişilere 
yönelik yaptırımların bulunması; yargı hizmetlerinin 
etkinliğinin artırılmasına ilişkin kanunla sahte paraları 
tedavülden kaldırmayan kredi kurumlarına cezalar 
getirilmesi). 



  
 
Sınırlı Đlerleme 
Kamu Đç Mali Kontrolü konusunda bazı ilerlemeler 
(Maliye Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu’na yeni bir 
politika belgesi taslağı sunması; Maliye Bakanlığı’nın 
Avrupa Komisyonu’na sunduğu politika belgesinde, 
yönetsel hesap verebilirlik, çeşitli teftiş hizmetlerinin 
işleyişi, kontrol, denetim ve teftiş görevlerinin 
tanımlanması ve iç denetim için daimi bir merkezi 
uyumlaştırma biriminin kurulması ve Đç Denetim 
Koordinasyon Kurulunun yeniden yapılandırılması 
konularına yer verilmesi gerekliliği); 
Türk kurumlarının Europol ile Operasyonel Đşbirliği 
Anlaşmasını yürürlüğe koymak ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile Europol arasında işbirliğini güçlendirmek için bir yol 
haritası hazırlamış olması, ancak yol haritasında 
öngörülen gerekli adımların atılması gerekliliği. 
 
Đlerleme yok 
Merkez ve taşra teşkilatlarında iç denetçi atamalarının 
henüz tamamlanmamış olması; iç denetim işlevinin 
kamu kurumlarının kurucu mevzuatında açıkça ifade 
edilmemesi;  Temmuz 2012’de Sayıştay Kanununda 
yapılan değişiklikle Sayıştay’ın yetkilerini kısıtlaması ve 
uyum düzeyini Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları 
Teşkilatı ve en iyi AB uygulamaları standartlarının 
altına çekilmesi. 

33.MALĐ VE BÜTÇESEL 
HÜKÜMLER 

Sınırlı Đlerleme 
AB öz kaynaklar sisteminin uygulanması için 
ilgili fasıllarda (tarım, gümrükler, 
vergilendirme, istatistik ve mali kontrol) 
uyumlaştırma çalışmalarının sürmesi;  
 
Đlerleme Yok 
Öz kaynaklar sisteminin uygulanması için 

Sınırlı Đlerleme 
Türk finansal ve istatistiki verilerinin Avrupa Hesaplar 
Sistemi ile daha fazla uyumlu hale getirilmesi. 
 
Đlerleme Yok 
AB öz kaynaklar sisteminin uygulanmasına yönelik 
hazırlıklar konusunda gelişme kaydedilmemiştir. KDV 
kaynağı ve istatistiki KDV matrahını hesaplayan idari 



  

 

gerekli idari ve kapasite ve altyapıda ilerleme 
kaydedilmemiştir. 

kapasitenin oluşturulması konusundaki hazırlıklar 
henüz başlamamıştır. Türkiye’nin, öz kaynaklarının 
doğru tahsil edilmesi, muhasebesi, izlenmesi, 
ödenmesi, kontrol edilmesi ve bunların AB’ye 
raporlanmasına yönelik koordinasyon yapılarını ve 
uygulama kurallarını oluşturması gerekecektir. 
 

   


