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2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ’NDE AB MÜKTESEBATINA UYUM KONUSUNDAKİ SAPTAMALAR 
 
Düzenli olarak her yıl yayınlanan İlerleme Raporları, AB kriterlerine uyum yönünde kaydedilen gelişmeleri ve eksiklikleri ortaya koymaktadır. Bu yıl Türkiye için 
üçüncüsü yayınlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ise, kısa ve orta vadede üstlenilmesi beklenen temel yükümlülükleri içermektedir. Birincisi geçmişe dönük olarak son 
bir yılın değerlendirmesini, ikincisi geleceğe dönük hedefleri ortaya koyan bu iki belge birbirini tamamlamaktadır. Bu saptamadan hareketle, aşağıda yer alan 
tabloda İlerleme Raporu’nda son bir yıl içinde yapılan tespitler “ilerleme var, sınırlı ilerleme ve ilerleme yok” sınıflandırması ile özetlenmiştir. İlerleme Raporu’nda 
ortaya koyulan beklentiler ise KOB ile büyük ölçüde paralellik taşıdığından tekrardan kaçınmak amacıyla kapsama alınmamıştır. 
 

MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İLERLEME RAPORU  KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ 
MALLARIN SERBEST 
DOLAŞIMI 
 
 

Sınırlı İlerleme Uygunluk değerlendirme ve 
piyasa gözetim, denetim kuruluşlarının bildirimi  
İlerleme Yok Eski yaklaşım ve uyumlaştırılmamış 
alandaki karşılıklı tanıma 

Kısa Vade: Teknik ve idari engellerin kaldırılması; Piyasa gözetiminin 
sağlanması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi; Antlaşma’nın 28 ila 30 
maddelerine aykırı önlemlerin ve üye ülkelerin taşıyıcılarına koyulan tüm 
engellerin kaldırılması;* 
Teknik mevzuatta tam uyum ve uygulamanın temini; metrolojide yasal 
altyapının geliştirilmesi ve uygulanması  
Orta Vade: Yok 

İŞÇİLERİN SERBEST 
DOLAŞIMI 

İlerleme Yok Mevzuat uyumu, kurumsal kapasite 
ve uygulama 

Bu başlık yer almamaktadır. 

YERLEŞME HAKKI VE 
HİZMET SUNMA SERBESTİSİ 

İlerleme Yok AB gerçek ve tüzel kişilerinin 
yerleşme hakkı; sınır ötesi hizmet sunumu; posta 
hizmetlerinin serbestleştirilmesi; ulusal düzenleyici 
otorite kurulması ve mesleki niteliklerin karşılıklı 
tanınması 

Kısa Vade: Antlaşma hükümleriyle çelişen mevzuatın taranması; Mesleki 
yeterliliklerin karşılıklı tanınması ve idari kapasitenin oluşturulması ve 
uygulama; Posta hizmetleri müktesebatının uygulanması alanlarında yol 
haritaları belirlenmesi 
Orta Vade: Yerleşim hakkı ve sınır ötesi hizmet sunma serbestisi önündeki 
engellerin kaldırılması; Posta hizmetlerinde müktesebat uyumu ve  
serbestleşmenin  başlatılması ve ulusal düzenleyici otoritenin kurulması; 
Mesleki yeterliliklerin tanınmasında müktesebat uyumunda ilerleme 
sağlanması  

SERMAYENİN SERBEST 
DOLAŞIMI 

Sınırlı İlerleme AB gerçek ve tüzel kişilerinin gayri 
menkul alım ve yatırımları üzerindeki sektörel ve 
yapısal kısıtlamaların kaldırılması; kara para 
aklama ile mücadele 
İlerleme Yok: Ödemeler sistemi ve sınır ötesi 
transferler 

Kısa Vade: Tüm ekonomik sektörlerde AB kaynaklı doğrudan yabancı 
yatırımları etkileyen tüm kısıtlamaların kaldırılması 
 

KAMU ALIMLARI İlerleme Yok: Mevzuatta yapılan değişiklikler AB 
müktesebatından uzaklaştırıcı nitelikte 

Kısa Vade:Başta İmtiyazlar ve gözden geçirme süreçleri olmak üzere 
müktesebat uyumunun hızlandırılması; Kamu İhalesi Kurumu’nun 
kapasitesinin artırılması. 
Orta Vade: Kamu ihalesi kurallarının tüm sözleşme taraflarınca her düzeyde 
eylemsel araçları da içerecek şekilde etkin uygulanması ve idari 
kapasitelerinin artırılması; İhale prosedürlerinde elektronik yöntemlerin 
kullanımının teşvik edilmesi, bu amaçla kapsamlı bir ulusal stratejinin 
benimsenmesi. 
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ŞİRKETLER HUKUKU Sınırlı İlerleme Uluslar arası Muhasebe 
Standartları (IAS) dahil, Uluslararası Mali 
Raporlama Standartlarına (IFRS) uyum ve mali 
denetim sistemi 

Kısa Vade: Yok 
Orta Vade: Müktesebat uyumunun tamamlanması; muafiyetlerin tam 
anlamıyla kullanılarak, AB standartlarına uygun bir mali raporlama 
çerçevesi benimsenmesi; belgelerin açıklanmasına ilişkin koşulların 
güçlendirilmesi; Özellikle, denetlenen tüzel kişilerin ve konsolide edilmiş mali 
bildirimlerin, kamuya açık hale getirilmek üzere, şirketlerce dosyalanması ile 
ilgili genel bir koşul benimsenmesi; mali raporlama standartlarının izlenmesi 
ve uygulanmasında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi.  

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İlerleme Var Telif hakkı ve sınai mülkiyet hakkı 
alanlarında mevzuat uyumu 
Sınırlı İlerleme İdari kapasite ve etkili uygulama; 
ilgili kamu kurumları arasındaki koordinasyon; 
geçici ve önleyici tedbirlerin uygulanması ve 
davaların süresi bakımından yargı kapasitesi 
İlerleme Yok Taklit ürünlerle mücadele 

Kısa Vade: Uygulamanın iyileştirilmesi; başta kitap ve diğer medya araçları 
olmak üzere, ticari markaların taklidinin önlenmesi; ilaç sektöründe 
beklemede olan jenerik başvuruları konusunda AB ile karşılıklı bir çözümde 
anlaşılması. 
Orta Vade: Uygulayıcı kurumlar ve adli teşkilat dahil olmak üzere, 
uygulama yapı ve mekanizmaları güçlendirilerek uyumun tamamlanması 
ve fikri mülkiyet haklarının uygulanması 
 

REKABET 
 
 
 
 
 
 

İlerleme Var Anti tröst ve şirket birleşmeleri 
konularında uyum ve uygulama; özellikle 
Rekabet Kurumu’nun özelleştirme sürecindeki 
çalışmaları 
Sınırlı İlerleme Devlet tekelleri ve münhasır 
haklara sahip firmalar konusunda mevzuata 
uyum 
İlerleme Yok Devlet yardımlarının denetiminden 
sorumlu bağımsız bir otoritenin kurulması;*özellikle 
çelik sektöründe verilen devlet yardımlarında 
AB’ye uyum 

Kısa Vade: Çelik gibi hassas sektörler de dahil olmak üzere müktesebata 
uyum sağlanması, bir ulusal devlet yardımları izleme kurumunun kurulması 
ve devlet yardımlarının sıkı biçimde denetlenmesi; rekabet ve devlet 
yardımlarında şeffaflık ve sürekli bilgi değişiminin sağlanması; Anti-tröst 
alanında ikincil mevzuata uyumun tamamlanması. 
Orta Vade:Tekeller ile özel ve münhasır haklara sahip teşebbüslere özel 
önem verilerek, anti-tröst ve devlet yardımları alanlarındaki uygulamanın 
güçlendirilmesi; çelik sektörünün kabul edilecek kapsamlı bir sektörel 
program dahilinde yeniden yapılandırılmasının takibi; Anti-tröst ve devlet 
yardımları kurallarına ilişkin bilgi sunumunun, tüm piyasa aktörleri ve teşvik 
verenler nezdinde artırılması.  

MALİ HİZMETLER İlerleme Var Bankacılık Yasası’nın ve Basel II’ye 
yönelik yol haritasının çıkarılması 
Sınırlı İlerleme BDDK’nın idari ve kurumsal 
kapasitesinin geliştirilmesi; ana işletmelere yönelik 
sınırlamaların kaldırılması; sigortacılık ve ek 
emeklilik sistemlerinin AB’ye uyumu 
İlerleme Yok Bankacılık dışı mali hizmetler 
sektöründe mevzuat uyumu ve idari kapasite 

Kısa Vade:Yeni Bankacılık Yasası’ndaki uygulama tedbirlerinin kabul 
edilmesi; kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye yeterliliğine 
ilişkin uygulanmada ilerleme sağlanması; gözetim yapılarının güçlendirilmesi 
dahil, bankacılık dışı mali hizmetler sektöründe ihtiyati standartların ve 
denetim standartlarının güçlendirilmesi. 
 
Orta Vade:Detaylı yol haritası doğrultusunda yeni sermaye yeterliliği 
çerçevesinin uygulanmasında ve bankacılık dışı mali hizmetler sektöründe 
müktesebatla uyumun sağlanmasında kapsamlı ilerleme kaydedilmesi. 
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BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Sınırlı İlerleme Elektronik haberleşme ve bilişim 

teknolojilerinin serbestleşmesi 
Kısa Vade: Tarifeler ve lisanslara ilişkin mevzuatın uygulanması; kiralık hatlar, 
erişim ve bağlantı, taşıyıcı (ön) seçimi ve numaranın taşınması alanlarında 
elektronik iletişime ilişkin uyumlaştırılmış mevzuatın kabul edilmesi; radyo 
televizyon düzenleyici kurumunun kapasitesinin ve bağımsizlığının artırılması; 
başta Sınır Tanımayan Televizyon Direktifi olmak üzere görsel-işitsel politika 
alanında mevzuat uyumuna devam edilmesi. 
Orta Vade:Telekomünikasyon alanındaki müktesebatın iç hukuka 
aktarımının tamamlanması ve piyasaların tam liberalizasyona hazırlanması; 
görsel-işitsel mevzuata uyumun tamamlanması ve bağımsız 
televizyon/radyo düzenleyici kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi 

TARIM VE KIRSAL 
KALKINMA 

Sınırlı İlerleme OTP mekanizmalarına uyum ve 
kırsal kalkınma stratejisinin tamamlanması; kırsal 
kalkınma planının hazırlanması 

Kısa Vade: AB kırsal kalkınma araçlarının işletilmesi için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması ve uygun idari yapıların oluşturulması. 
Orta Vade: Başta arazi parsel tanımlama sistemi olmak üzere,  
Bütünleştirilmiş İdare ve Denetim Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin 
çalışmaların devam ettirilmesi. 

GIDA GÜVENLİĞİ, 
VETERİNERLİK, BİTKİ 
SAĞLIĞI 

İlerleme Var Gıda denetçilerinin sayısının 
artırılması ve bölgesel eğitimleri; hayvan 
sağlığına ilişkin teknik çalışmalar; kalıntı ve 
zoonoz konusunda mevzuat uyumu ve ulusal 
izleme planının hazırlanması; bulaşıcı bitki 
hastalıklarının kontrolü; UPOV’a katılım 
prosedürünün başlatılması  
Sınırlı İlerleme Gıda güvenliği müktesebatına 
uyum ve uygulama; hayvan sağlığına ilişkin 
çerçeve yasalar çıkarılması; bitki sağlığı 
politikasına uyum; bazı kirletici maddelerin 
kontrolüne ilişkin düzenlemeler; iyonize 
radyasyonla ilgili AB mevzuatına uyum; 
hayvanların kayıt ve tanımlanması; üçüncü 
ülkelerden yapılan ithalata ilişkin veterinerlik 
mevzuatına uyum; hayvan hastalıkları kontrol 
önlemleri; hayvan beslenmesine ilişkin 
düzenlemeler 
İlerleme Yok Tohumların kalitesinin artırılması; 
hayvan refahı; gıda katkı maddelerine ve 
genetik olarak değiştirilmiş organizmalar ile yeni 
gıda ürünlerine 
ilişkin AB müktesebatına uyum; AB  menşeli canlı 
hayvan ithalatına uygulanan yasak 

Kısa Vade: Büyükbaş hayvanların kayıt ve tanımlama sisteminin AB ile daha 
ileri düzeyde uyumlaştırılması; koyun ve keçilerin tanımlanması ve 
hareketlerinin kayıt altına alınması çalışmalarının başlatılması; başlıca 
hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir strateji kabul 
edilmesi; AB hijyen ve kamu sağlığı standartlarına uyum amacıyla gıda 
işleme tesislerinin modernizasyonuna yönelik bir program hazırlanması; 
kalıntı ve zoonoz denetim programlarının uygulanması. 
Orta Vade: Veterinerlik, gıda güvenliği ve bitki sağlığı mevzuatına uyum 
sağlanması ve uygulama için gerekli idari kapasitenin oluşturulması; koyun 
ve keçiler için AB ile uyumlu hayvan kayıt ve tanımlama sistemi 
oluşturulması; tarımsal gıda işleme tesislerinin AB gıda güvenliği standartları 
ve mevzuatına uygun şekilde iyileştirilmesi; süt çiftliklerinin modernizasyonu; 
gıda güvenliği denetim sistemlerinin uygulanması; kadavraların toplanması 
ve hayvan yan ürünlerinin işlenmesine yönelik bir sistem oluşturulması; 
başlıca hastalıkların ortadan kaldırılmasına yönelik planların uygulanması; 
bitki çeşitleri kayıt sisteminin AB ile uyumlaştırılması. 
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BALIKÇILIK İlerleme Yok Kaynak ve filo yönetimi, teftiş ve 
kontrol alanlarında AB mevzuatına uyum ve 
yapısal düzenlemeler  

Kısa Vade: Balıkçılık idare, denetim, pazarlama ve yapısal uyum 
mevzuatının müktesebat ile uyumlaştırılması ve idari kapasitenin 
güçlendirilmesi. 
Orta Vade: Ortak Balıkçılık Politikası’nı uygulayacak idari yapıların ve 
ekipmanın merkezi ve bölgesel düzeyde oluşturulmasının tamamlanması. 

ULAŞTIRMA 
 
 
 
 
 
 

İlerleme Var Karayolu taşımacılığında AB 
müktesebatına uyum 
Sınırlı İlerleme Karayolu taşımacılığında 
uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi; deniz ve 
havayolu taşımacılığında uluslar arası 
sözleşmelere uyumun AB müktesebatına uyum 
ile desteklenmesi; hava ve denizyolu 
taşımacılığında idari kapasitelerin 
güçlendirilmesi; denizyolu güvenlik hareket 
planının güçlendirilmesi; üç taşımacılık 
sektöründe de malların serbest dolaşımını 
engelleyecek üye ülkelere yönelik tüm 
kısıtlamaların kaldırılması 
 

Kısa Vade: Ğ.Kıbrıs bandıralı ve G.Kıbrıs adına çalışan gemilere getirilen 
kısıtlamaların ve üye ülkelerin nakliyecilerinin milliyetlerine göre ayrımcılık 
yaratan havacılık alanındaki anlaşma koşullarının ortadan kaldırılması; tüm 
taşımacılık araçlarında bu alandaki müktesebat ile uyumun sürdürülmesi*; 
özellikle bayrak devleti idaresinin ve Türk filosunun Paris Memorandumu’nun 
kara listesinden çıkarılması için güvenlik kayıtlarının geliştirilmesi; Türk 
taşımacılık filosunun AB teknik normlarına uyumunun sağlanması için bir 
program uygulanması. 
Orta Vade: Taşımacılığın tüm alanlarında yasal ve idari uyumun 
tamamlanması. Kara taşımacılığı için piyasaya giriş, yol güvenliği, araç 
muayenesi, otoyol kontrollerinin yanı sıra sosyal, mali ve teknik kuralların 
hedeflenmesi; deniz taşımacılığının denizyolu güvenliğini içermesi; kara, 
deniz ve hava  taşımacılığı (özellikle hava güvenliği ve hava trafiği 
yönetimi) alanlarında taşımacılık mevzuatının etkin yürütülmesi ve 
uygulanması, bu amaçla, sivil havacılık, karayolu taşımacılığı ve 
demiryollarıyla ilgili tüm kurumların uygulama ve yürütme kapasitesinin 
iyileştirilmesi; Devlet Demiryolları’nın yeniden yapılandırılmasının 
tamamlanması ve demiryolu piyasasının AB müktesebatına uygun olarak 
açılması; başta Türk deniz ve kara taşımacılığı olmak üzere Türk taşımacılık 
filosunun AB teknik normlarına uyumunun sağlanması için bir program 
uygulanması. 

ENERJİ İlerleme Var:Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve 
radyasyondan korunma önlemlerinin geliştirilmesi 
Sınırlı İlerleme: Enerji iç pazarının oluşturulması 
İlerleme Yok: Devlet yardımları ve etkin enerji 
kullanımı 

Kısa Vade: Elektrik, doğalgaz ve nükleer enerji ile ilgili düzenleyici kurumun 
bağımsız ve etkili çalıştırılması; elektrik ve doğalgaz direktiflerine uygun 
olarak, rekabetçi bir iç enerji pazarının oluşturulması; giderek bütünleşen bir 
bölgesel enerji pazarı oluşumunun desteklenmesi; sınır ötesi ticaret ve 
üçüncü şahısların pazara girişine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması; 
müktesebata uygun hukuki çerçevenin uygulanmasına yönelik bir enerji 
stratejisi geliştirilmesi; enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
ilişkin müktesebat uyum çalışmalarına başlanması ve idari kapasitenin 
geliştirilmesi. 
Orta Vade: Ulusal mevzuatın müktesebatla tam uyumunun sağlanması; 
idari ve düzenleyici yapıların daha da güçlendirilmesi; enerji tesislerinin 
yeniden yapılandırılması ve enerji piyasalarının müktesebata uygun olarak 
rekabete açılması; yüksek düzeyde bir nükleer güvenlik sağlanması; bir 
nükleer enerji üretme kapasitesi oluşturulduğunda lisanslar verilmeye 
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başlanmadan uygun bir süre önce, düzenleyici kurumun kapasitesinin, 
bağımsızlığının ve kaynaklarının güçlendirilmesi; çevre etki analizlerinin (EIA) 
ilgili direktife tamamen uygun olarak yapılmasının sağlanması. 

VERGİLENDİRME Sınırlı ilerleme Mevzuat uyumu, idari kapasite 
İlerleme Yok Vergi mevzuatında Dünya Ticaret 
Örgütü, Gümrük Birliği ve AB mevzuatı ile çelişen 
ayırımcı unsurların kaldırılması 

Kısa Vade: Başta uygulanan oranlar, vergiden muaf işlemlerin kapsamı ve 
vergi yapısına ilişkin olmak üzere KDV ve ÖTV’nin uyumlaştırma 
çalışmalarının sürdürülmesi ve ayrımcı muamelelere yol açabilecek vergi 
önlemlerinin kaldırılması; vergiden kaçınma ve vergi kaçırmanın 
önlenmesine ilişkin düzenlemelerin uygulanmasında üye ülkeler arasında 
bilgi alışverişine ilişkin hükümler de dahil, doğrudan vergilendirme alanında 
müktesebat uyumunun sürdürülmesi; işletmelerin vergilendirilmesine yönelik 
Davranış Kuralları ilkelerine uyum; vergi İdaresinin güçlendirilmesi ve 
modernizasyonu çalışmalarının yoğunlaştırılması; AB ve üye ülkeler arasında 
elektronik veri değişimini sağlayacak bilgi teknolojileri sistemlerinin 
geliştirilmesi çalışmalarının başlatılması. 
Orta Vade: İşletmelerin vergilendirilmesine yönelik Davranış Kuralları da 
dahil olmak üzere, KDV, ÖTV ve doğrudan vergilere ilişkin, vergilendirme 
alanındaki müktesebatla uyumun tamamlanması yönünde kapsamlı 
çalışmanın gerçekleştirilmesi; vergi idaresinin modernizasyonu ve 
güçlendirilmesi çalışmalarının ve AB ve üye ülkeler arasında elektronik veri 
değişimini sağlayacak gerekli BT sistemlerinin geliştirilmesi için hazırlıkların 
sürdürülmesi. 

EKONOMİK VE PARASAL 
POLİTİKA 

Sınırlı İlerleme Mevzuat uyumu, 
İlerleme Yok Merkez Bankası yasasının, kurumun 
her yönden bağımsızlığını güvence altına 
alacak şekilde gözden geçirilmesi 

Kısa Vade: Yok 
Orta Vade: Kamu sektörünün doğrudan finansmanının ve mali kurumlara 
imtiyazlı erişiminin yasaklanmasına ilişkin müktesebata uyumun 
tamamlanması.  

İSTATİSTİK Sınırlı İlerleme DİE ve Eurostat arasındaki uzlaşı Kısa Vade: AB ile uyumlu yeni istatistik yasasının kabulü ve yürürlüğe 
girmesine ilişkin prosedürlerin tamamlanması; Nüfus ve işgücü piyasası 
istatistikleri, bölgesel istatistikler, iş dünyası istatistikleri, tarımsal istatistikler gibi 
özellikle öncelikli alanlardaki istatistiklerin geliştirilmesine yönelik stratejinin 
güçlendirilmesi; bekleyen sınıflandırma sistemlerinin kabul edilmesi ve ilgili iş 
kaydı İstatistik Birimlerinin kullanılması; Ulusal Muhasebecilik metodolojisinin 
ESA 95’e uygun olarak iyileştirilmesi 
Orta Vade: İşletme kayıt sisteminin AB standartlarına getirilmesi; özellikle 
GSYİH tahminleri, uyumlaştırılmış tüketici fiyat indeksleri, kısa vadeli 
göstergeler, ödemeler dengesi ve işgücü istatistikleri olmak üzere makro 
ekonomi istatistiklerinin müktesebatla uyumlaştırılması;  Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün koordinasyon rolünün güçlendirilmesi. 
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SOSYAL POLİTİKA VE 
İSTİHDAM 

İlerleme Var İşyeri güvenliği ve sağlığı 
konusunda mevzuat uyumu 
Sınırlı İlerleme Sosyal diyalog, kadın erkek 
eşitliği,ayırımcılıkla mücadele alanlarında 
mevzuat uyumu; bu başlık altındaki tüm 
alanlarda uyum sağlanan mevzuatın 
uygulanması ve idari kapasitenin güçlendirilmesi 
İlerleme Yok kadın erkek eşitliği ve ayırımcılıkla 
mücadele alanlarından uygulama 

Kısa Vade: Uyumlaştırma giderlerinin ve kamu ve özel kaynakların gerçekçi 
tahakkukuna dayanan yatırımların finansmanı için yıllık planların 
hazırlanması; 
etkili bir sosyal diyalog ortamı için gerekli unsurların sağlanması, öncelikle 
sendikalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve sendikal hakların güvence 
altına alınması; sosyal tarafların kapasite yaratma çabalarının 
desteklenmesi, bu destek verilirken bağımsız sosyal diyalog ile istihdam ve 
sosyal politikayı hazırlama ve uygulamada gelecekte oynayacakları rolün 
göz önünde bulundurulması; çocuk işçi sorununun çözümü için çabaların 
sürdürülmesi; kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi.  
Orta Vade: AB mevzuatının iç hukuka aktarımının tamamlanması ve iş 
müfettişleri dahil olmak üzere ilgili idari ve denetleyici yapıların 
güçlendirilmesi; 
müktesebatın etkili uygulanmasının ve denetiminin sağlanması; Avrupa 
İstihdam Stratejisi’ne katılmaya yönelik olarak, Ortak İstihdam Politikası 
Değerlendirmesi’nin hazırlanması ve uygulanmasını da içeren ulusal 
istihdam stratejisinin hazırlanması, ve istihdam piyasasını ve sosyal 
gelişmeleri izlemeye yönelik kapasitenin geliştirilmesi; veri toplamayı da 
içerecek şekilde sosyal katılım için AB uygulamalarına uyumlu ulusal strateji 
hazırlanması; mali sürdürülebilirliği temin ederek sosyal güvenlik sistemine 
ilişkin reformların pekiştirilmesi ve sosyal güvenlik ağının 
güçlendirilmesi suretiyle sosyal korumanın daha ileri bir düzeye getirilmesi. 

İŞLETME VE SANAYİ 
POLİTİKASI 

İlerleme Var Sanayi stratejisi ve KOBİ politikası 
oluşturulması; KOBİ’lerin finansman imkanlarına 
ulaşımının güçlendirilmesi 
Sınırlı İlerleme KOBİ tanımının AB’ye 
uyumlaştırılması; özelleştirme, kamu bankalarının 
ve çelik sektörünün yeniden yapılandırılması; 
idari kapasitenin güçlendirilmesi; KOBİ stratejisi 
ve eylem planının uygulanmasına özel sektör 
katılımının artırılması 

Kısa Vade: Çelik sektörünün ekonomik ömrünü artıracak biçimde yeniden 
yapılandırılmasına kapsamlı bir ulusal program çerçevesinde devam 
edilmesi ve devlet yardımları konusunda AB kurallarına uyum sağlanması; 
yabancı yatırımın yaygınlaştırılması için bir strateji geliştirilmesi ve 
uygulanması 
Orta Vade: KOBİ’ler için iş ortamının iyileştirilmesine devam edilmesi ve KOBİ 
tanımının AB’de kullanılan tanımla uyumlu hale getirilmesi. 

TRANS-AVRUPA AĞLARI İlerleme Yok Ulaştırma alt yapısı ihtiyaçları 
değerlendirme çalışmasının tamamlanması; 
Temel Trans-Avrupa ağ bağlantılarının 
genişletilmesine ilişkin üst düzey çalışma grubu 
faaliyetlerinin izlenmesi, Trans-Avrupa ağlarının 
ulusal planlama kapsamına alınması 

Kısa Vade: Yok 
Orta Vade: Ulaştırma Altyapı İhtiyaçları Değerlendirmesi altında belirlenen 
ve Avrupa Topluluğu TEN- Taşımacılık İlkeleri ile uyumlu öncelikli projelerin 
uygulanması; Avrupa Topluluğu TEN- Enerji İlkeleri’nde ortak çıkar projeleri 
kapsamında yer alan Türkiye’deki projelerin uygulanmasının desteklenmesi. 
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BÖLGESEL POLİTİKA VE 
YAPISAL FONLARIN 
KOORDİNASYONU 

Sınırlı İlerleme Kamu yönetiminin adem-i 
merkeziyetçi hale getirilmesi yönünde çerçeve 
mevzuatın oluşturulması; mali yönetim ve 
kontrole ilişkin mevzuat uyumu; merkezi ve 
bölgesel düzeyde idari kapasitenin 
güçlendirilmesi  
İlerleme Yok Arazi düzenlemesi ve 
programlanması 

Kısa Vade: Bölgesel farklılıkları azaltmayı amaçlayan, ekonomik ve sosyal 
uyuma yönelik stratejik çerçevenin geliştirilmeye devam edilmesi; AB’nin 
katılım öncesi fonlarını sindirebilmek için gerekli yasal ve idari çerçevenin 
oluşturulması 
Orta Vade: Bölgesel politikanın hem merkezi hem bölgesel düzeyde 
uygulanması için idari kapasitenin güçlendirilmesine devam edilmesi; 
bölgelerdeki kamu yatırımları için öncelik kriterlerini belirleyen çok-yıllı 
bütçeleme usullerinin oluşturulması. 

ADLİ KONULAR VE TEMEL 
HAKLAR 

İlerleme Var Temel hakların güçlendirilmesi ve 
bu alanda çıkarılan yeni yasalar 
Sınırlı İlerleme Yargının bağımsızlığının 
güçlendirilmesi, iddia ve savunma makamları 
arasında denge sağlanması; tüm vatandaşların 
adli imkanlardan yararlanması; yolsuzlukla 
mücadele önlemleri 
İlerleme Yok Yabancıların mülk edinimi hakkı 

Bu başlık yer almamaktadır 

ADALET, ÖZGÜRLÜK VE 
GÜVENLİK 

Sınırlı İlerleme Mevzuat uyumu 
İlerleme Yok Göç ve iltica konusundaki 
mevzuatın uyumlaştırılması için ulusal hareket 
planının uygulanması; AB ile yasadışı göç ve 
kaçakçılıkla mücadele konularında sıkı işbirliği 
geliştirilmesi; organize suçla mücadele için bir 
uluslar arası strateji geliştirilmesi; kara para 
aklanmasına ilişkin yasal çerçevenin 
hazırlanması; kurumlararası işbirliği ve 
koordinasyonun iyileştirilmesi. 

Kısa Vade:Tüm yasa uygulayıcı kurumların AB standartlarıyla 
uyumlaştırılması ve güçlendirilmesine devam edilmesi; Polis Etik Kanunu’nun 
kabul edilmesi; polis ve jandarmanın hesap verebilirliğini artırmak için daha 
bağımsız ve etkili bir şikayet mekanizmasının oluşturulması; modern 
soruşturma tekniklerinin kullanımının ve suç önleme stratejilerinin 
geliştirilmesi; Adli Polis’in kapasitesinin artırılması; Göç ve İltica Ulusal Eylem 
Planı’nın uygulamaya başlanması; yasadışı göçle mücadele ve AB ile 
yeniden kabul anlaşmasının sonuçlandırılması çabalarının sürdürülmesi; 
Profesyonel sivil sınır koruma birimleri oluşturulması ve sınır mayınlarının 
temizlenmesi suretiyle Sınır Yönetimi Ulusal Eylem Planı’nın uygulanmasına 
başlanması; Organize Suç Ulusal Stratejisi’nin kabul edilmesi ve 
uygulanması; Organize suç, uyuşturucu, insan kaçakçılığı, sahtecilik, 
yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadelenin güçlendirilmesi; AB 
Uyuşturucu Stratejisi ve Eylem Planı’na uygun olarak Ulusal Uyuşturucu 
Stratejisi’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına başlanması; Müktesebat ile 
uyumlu kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasanın kabul edilmesi ve 
bağımsız bir denetim birimi oluşturulması; Euro para biriminin kalpazanlığa 
karşı korunması amacıyla yetkili bir birimin belirlenmesi. 
Orta Vade: Jandarmanın statü ve işlerliğinin AB standartlarıyla 
uyumlaştırılması; vize mevzuatı ile uygulamasının müktesebat ile uyumunun 
izlenmesi; Sığınma alanında, Cenevre Anlaşması’na koyulan coğrafi 
çekincenin kaldırılarak müktesebat ile uyum çalışmalarının sürdürülmesi; 
sığınmaya yönelik sistemin güçlendirilmesi ve sığınmacılara yönelik sosyal 
desteğin ve bütünleşme önlemlerinin geliştirilmesi; uyuşturucu alanında, 
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Ulusal Odak Noktası’nın güçlendirilmesine devam edilmesi; Gümrük 
hizmetlerinin geliştirilmesine devam edilmesi; veri korunması alanında, 
bağımsız bir denetim otoritesinin oluşturulması; yasa dışın göçün önlenmesi 
için müktesebatın ve en iyi uygulamaların kabul edilmesi; Sınır Yönetimi 
Ulusal Eylem Planı’na uygun olarak müktesebat ve en iyi uygulamalarla 
uyumun sürdürülmesi, böylece Schengen Müktesebatına tam uyumun 
hazırlanması; yolsuzluk, uyuşturucuyla mücadele, organize suç, kara para 
aklama, cezai ve medeni konularda adli işbirliği, Euro para biriminin ve 
Topluluk mali çıkarlarının korunmasına ilişkin ceza yasası alanlarında 
müktesebatın kabul edilmesi ve uygulanması. 

BİLİM VE ARAŞTIRMA İlerleme Var AB’nin araştırma ve geliştirme 
çerçeve programlarına tam katılım 
İlerleme Yok TUBİTAK’ın idari kapasitesinin 
artırılması ve konumuna yasal belirginlik 
kazandırılması 

Kısa Vade: Bütünleştirilmiş bir araştırma stratejisinin hazırlanması ve 
uygulanmasına başlanması. 

EĞİTİM VE KÜLTÜR İlerleme Var AB’nin eğitimle ilgili üç programına 
katılım 
İlerleme Yok Somut ve kapsayıcı bir yaşam boyu 
eğitim stratejisi geliştirilmesi; kültürel çeşitlilik 
konusundaki AB politikalarının BM çerçevesi de 
dahil olmak üzere tamamen benimsenmesi 

Kısa Vade: Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik Programlarına katılımı 
güçlendirmek amacıyla Ulusal Ajans’ın işleyişinin kolaylaştırılması; Kültür 2000 
Programı’na katılımın teşvik edilmesi 
Orta Vade: Kültürel çeşitliliğin korunması konusunda, UNESCO Kültürel 
Çeşitlilik Sözleşmesi’ni de dikkate alarak AB politikalarına uyum sağlanması  

ÇEVRE 
 
 
 

Sınırlı İlerleme Atık yönetimi, doğanın korunması 
ve gürültü kirliliği ile mücadele alanlarında AB 
mevzuatına uyum 
İlerleme Yok Uyumlaştırılan mevzuatın 
uygulanması; sınır ötesi konular ve uluslar arası 
sözleşmelere katılım ve onay; çevre korumasının 
tüm politika alanlarına entegre edilmesi; idari 
kapasitenin ve ilgili kurumlar arası koordinasyon 
mekanizmasının güçlendirilmesi; tüm yeni yatırım 
projelerinde AB çevre müktesebatının dikkate 
alınması.  

Kısa Vade: Müktesebatın aktarımı ve uygulanması için revize edilmiş bir 
programın kabul edilmesi; yatırımların finansmanı için bir plan geliştirilmesi; 
Çerçeve mevzuatı, uluslararası çevre anlaşmaları ve doğanın korunması, su 
kalitesi, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü, atık yönetimine ilişkin 
müktesebatın aktarımına ve uygulanmasına devam edilmesi; Düzeltilmiş 
Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi’nin uygulanması ve yürütülmesi; diğer 
sektörel politikaların çevresel gerekliliklere entegre edilmesinin izlenmesi; 
Çevre mevzuatının idari kapasitesinin, uygulanmasının ve yürütülmesinin 
güçlendirilmesi için bir planın geliştirilmesi; Su çerçeve Direktifi ile Topluluğun 
taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun olarak sınır ötesi su işbirliğinin 
geliştirilmesinin takip edilmesi. 
Orta Vade: Müktesebat uyumuna devam edilmesi ve kurumsal, idari ve 
izleme kapasitesinin veri toplama dahil çevresel korumayı sağlamak 
amacıyla güçlendirilmesi; sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin sektörel 
politikaların tanım ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi; Düzeltilmiş Stratejik 
Çevresel Değerlendirmeye ilişkin direktife tam uyum ve aşamalı 
uygulamanın sağlanması; Ulusal atık yönetimi planının kabul edilmesi ve 
uygulanması 
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TÜKETİCİNİN VE 
SAĞLIĞININ KORUNMASI 

İlerleme Var  Tüketici mahkemelerinin sayısının 
artırılması 
Sınırlı İlerleme Tütün kullanımının kontrolü ve 
bulaşıcı hastalıkların gözetimi konularında AB 
mevzuatına uyum; tam ve işleyen bir piyasa 
gözetim sistemi oluşturulması ve tüketici 
korumasının tüm ülkede yaygınlaştırılması; 
uygulama ve idari kapasitelerin güçlendirilmesi 

Kısa Vade: Müktesebata uyumun, özellikle gıda mevzuatı ve gıda güvenliği 
alanlarında sağlanması; kurumsal yapıların, özellikle piyasa gözetiminin ve 
tehlikeli ürünlerin ulusal düzeyde bildirim sistemlerinin daha da geliştirilmesi, 
bu bildirimlerin TRAPEX veya diğer ilgili sistemler aracılığıyla uluslararası 
düzeyde paylaşma olanaklarının değerlendirilmesi. 
Orta Vade: Yok 

GÜMRÜK BİRLİĞİ 
 
 

İlerleme Var Gümrük Birliği ilişkisinin kapsadığı 
alanlarda gümrükler konusunda AB’ye uyum; 
gümrük ofislerinin ve gümrük kontrolü 
sistemlerinin modernizasyonu 
Sınırlı İlerleme Gümrük kodunun AB’ye tam 
uyumu; fikri mülkiyet haklarının korunması 
İlerleme Yok Serbest bölgeler konusundaki AB 
mevzuatına uyum 
 

Kısa Vade. Gümrük kurallarının, tercihli menşe kuralları da dahil olmak üzere 
ilgili mevzuata daha fazla yakınlaştırılması amacıyla yeni bir gümrük 
kodunun kabul edilmesi; serbest bölgelere ilişkin yasal düzenlemelerin 
(özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetiminde) uyumu ve uygulanması; 
Gümrük idarelerinin idari ve işlevsel kapasitelerinin güçlendirilmesi ve iç 
usullerin AB standartlarına yaklaştırılması; AB ve üye ülkelerle, öncelikle 
transit ve tarife alanlarında olmak üzere, elektronik verilerin değişimini 
sağlayacak gerekli BT sistemlerinin geliştirilmesi hazırlıklarına başlanması. 
Orta Vade: Özellikle serbest bölgelere, yeniden kullanılabilir mallara ve 
teknolojilere, sahte ve korsan ürünlere ilişkin gümrük yasal düzenlemelerinin 
yakınlaştırılması; gümrük kontrollerinin modernize edilmesi çabalarının 
sürdürülmesi ve tüm gümrük noktalarının BT altyapısıyla donatılmasının 
temini; BT sistemlerinin AB ile bağlantısına ilişkin hazırlıkların devam etmesi. 

DIŞ İLİŞKİLER 
 
 

İlerleme Var Gümrük Birliği ilişkisinin kapsadığı 
alanlarda dış ticaret politikasının AB’ye uyumu 
Sınırlı İlerleme Ortak Ticaret Politikası, Rekabet ve 
Malların Serbest Dolaşımı başlıklarında gümrük 
birliği ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin 
tamamlanması 

Kısa Vade: Yeni GTS rejimi de dahil olmak üzere AB tercihli rejimlerine uyum 
sağlamak suretiyle AB Ortak Ticaret Politikasına tam uyumun 
tamamlanması; üçüncü ülkeler ile eksik kalan Serbest Ticaret 
Anlaşmalarının neticelendirilmesi çabalarının sürdürülmesi; AB’nin ve üye 
ülkelerin üçüncü ülkelere karşı politikalarına ve uluslararası örgütlerdeki 
tutumlarına, tüm AB üye ülkelerinin ilgili örgütlerdeki ve Wassenaar gibi 
düzenlemelerdeki üyeliği de dahil olmak üzere aşamalı olarak uyum 
sağlanması.1* 
Orta Vade: Yok 

DIŞ GÜVENLİK VE 
SAVUNMA POLİTİKASI 

İlerleme Var Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta 
Doğu’da barışın korunması ve komşuluk 
ilişkilerinin iyileştirilmesi  
Sınırlı İlerleme Ermenistan ve Yunanistan ile 
ilişkilerin geliştirilmesi 
İlerleme Yok G.Kıbrıs ve Malta’nın AB-NATO 
stratejik işbirliğine ve G.Kıbrıs’ın Wassenaar 

Bu başlık KOB’da Dış İlişkiler başlığı ile birleştirilmiştir. 

                                                 
1
 3 Ekim 2005 tarihli Konsey rızasıyla yayımlanan Başkanlık açıklamasına bakınız: Müzakere Çerçevesi’nin, ilgili tüm uluslararası örgütleri kapsayan 7. Paragrafı, söz 

konusu örgütlerin, bu örgütlerin üyelerinin ya da Avrupa Birliği üye ülkelerinin karar alma özerkliğine halel getirecek şekilde yorumlanamaz. 
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Anlaşması’na katılımına yönelik yaklaşım; 
Uluslararası Ceza Mahkemesi tüzüğünün kabulü  

MALİ KONTROL Sınırlı İlerleme AB mali çıkarlarının korunması için 
idari yapıların güçlendirilmesi ve adem-i 
merkeziyetçi bir uygulama sistemi oluşturulması; 
yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi için 
OLAF ile işbirliği yönünde temaslar yapılması 
İlerleme Yok Kamu maliyesi yönetimi ve 
kontrolüne ilişkin kanunun uygulanması 

Kısa Vade: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasasının zamanında 
uygulanmasının sağlanması; Uluslararası Yüksek Denetim Kuruluşları 
Organizasyonu kurallarına ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Yasasına 
uyumlu olarak yeni bir yasal düzenlemeyle Sayıştay’ın bağımsızlığının 
sağlanması; Katılım öncesi mali yardıma ilişkin yolsuzluklara ve kuşkulanan 
yolsuzluk vakalarına müdahale edilmesiyle ilgili etkili yöntemler geliştirilmesi 
ve bunların etkili bir şekilde Komisyon’a bildirilmesinin sağlanması; Topluluk 
mali yardım fonlarının yönetimiyle ilgili uygulamanın güçlendirilmesi ve 
katılım öncesi araçların gelişimine paralel uygulanması; AB fonlarının etkili 
ve ilgili AB mekanizmalarıyla benzer şekilde korunması ve Avrupa 
Komisyonu Sahtecilikle Mücadele Bürosu (OLAF) ile işbirliği için gereken 
idari yapıların oluşturulması; 
Orta Vade: Merkezi Olmayan Yapılanma kapsamındaki Topluluk mali 
yardımları ile ilgili tüm kurumların yönetim ve kontrol kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve Genişletilmiş Merkezi Olmayan Yapılanma Sistemi için 
akredite olmaya hazırlanması; yolsuzlukla mücadelede işlevsel bağımsızlığa 
sahip bir birimin oluşturulması için hazırlık yapılması; AT’nin mali çıkarlarının 
korunması için oluşturulan idari yapıların güçlendirilmesi 

MALİ VE BÜTÇESEL 
HÜKÜMLER 

İlerleme Var Öz kaynaklar alanındaki  AB 
politikalarının ilke ve kurumlarına uyum 
Sınırlı İlerleme Bu konu açısından önemli olan 
Gümrük Birliği, Vergilendirme, İstatistik ve Mali 
Kontrol başlıklarında AB müktesebatına uyum; 
uygulamanın ve koordinasyon yapılarının 
güçlendirilmesi;  

Bu başlık yer almamaktadır 

KURUMLAR Bu başlık yer almamaktadır Bu başlık yer almamaktadır 

DİĞER Bu başlık yer almamaktadır Bu başlık yer almamaktadır 
 
*Malların Serbest Dolaşımı, Ulaştırma, ve Dış İlişkiler/Dış ve Güvenlik Politikası başlıkları Ankara Anlaşması’nı yeni üyelere genişleten Ek Protokol ile 
ilişkilendirilmektedir. Siyasi kriterlerin yanı sıra, söz konusu başlıkların tümünde Katılım Ortaklığı Belgesi’nin kısa vadeli öncelikler bölümünde yer alan bu konuda 
Türkiye’nin bir-iki yıllık dönemde gerekli düzenlemeleri yapması beklenmektedir. Müzakere Çerçeve Belgesi’nde de yer alan bu hususların KOB’da bir çok başlık 
altında vurgulanması konunun AB tarafından hassasiyetle izleneceğini göstermektedir. Önümüzdeki sürecin en temel sorunu olacağı anlaşılan bu konunun, ilgili 
müzakere başlıkların açılmasında “kıyas noktası” olarak belirlenme ihtimalinin yanı sıra, konuyla ilgili ilerleme sağlanmamasının tüm süreci etkileme tehlikesi 
bulunmaktadır. Türkiye’nin tek taraflı gayretleri ile çözümlenmesi mümkün olmayan bu konuda AB’nin de yapıcı çaba göstermesi gereklidir.  


