
 

 

2007 YILI ĐLERLEME RAPORU’NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 
2006 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI 

(ĐKV tarafından gerçekleştirilen resmi olmayan çeviri)1 

                                                 
1 Konunun bütünlüğünü korumak amacıyla orijinal metinde kullanılan ifadelere mümkün olduğunca sadık kalınmıştır. 

Fasıl 2006 Đlerleme Raporu 2007 Đlerleme Raporu 
1. Malların Serbest Dolaşımı  Đlerleme Var 

Zorunlu standartların kaldırılması; TSE’nin Avrupa 
standartlarını kabul etmesi; uygunluk 
değerlendirme sistemi; akreditasyon alanında çok 
taraflı anlaşmaların imzalanması; Teknik mevzuat 
uyumu ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
bildirimi. 
Sınırlı Đlerleme  
Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere 
uyum; meteoroloji ve ilgili idari yapının 
kurulması; piyasa gözetimi faaliyetlerinin 
koordinasyonu; jenerik ilaçların 
ruhsatlandırılması; Klasik Yaklaşım kapsamındaki 
yasal düzenlemelere uyum. 
Đlerleme Yok  
Uyumlaştırılmamış alandaki karşılıklı tanıma; 
Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması. 

Đlerleme Var 
Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere 
uyum; zorunlu standartların kaldırılması;   yatay 
önlemler; standardizasyon; uygunluk 
değerlendirmesi (onaylanmış kuruluşlar); 
akreditasyon alanında uluslararası anlaşmaların 
imzalanması; ürün mevzuatına ilişkin yeni 
yaklaşım alanında iç hukukun yönergelerle 
uyumlaştırılması. 
Sınırlı Đlerleme 
Piyasa gözetimine ilişkin olarak uygulama 
kapasitesi ile faaliyetlerin kapsamı ve eşgüdümü; 
Klasik yaklaşım kapsamındaki müktesebata uyum 
ve ticaretin önündeki teknik engellerin 
kaldırılması; usule ait önlemlere ilişkin 
uyumlaştırma. 
Đlerleme Yok 
Uyumlaştırılmamış alandaki karşılıklı tanıma; 
metroloji alanındaki yasal düzenlemelerin 
çıkarılması; Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız 
uygulanması. 

2. Đşçilerin Serbest Dolaşımı Đlerleme Var  
Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu; 
Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının 
genel sağlık sigortası kapsamına alınması. 

Đlerleme Var 
Đşgücü piyasasına erişim. 
Sınırlı Đlerleme 
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi; Kamu 



 

 

Sınırlı Đlerleme  
Đş ve Đşçi Bulma Kurumunun modernizasyonu; 
EURES kapsamında personel eğitimi. 
Đlerleme Yok 
Đşgücü piyasasına erişim; yabancı işçilerin ülke 
içinde çalışmasına ilişkin kısıtlamalar. 

Đstihdam Hizmetleri’nin kapasitesinin 
geliştirilmesi; sosyal güvenlik sistemlerinin 
eşgüdümünün sağlanması.  
Đlerleme Yok 
Avrupa Đstihdam Hizmetleri ağına katılım; Avrupa 
sağlık sigortası kartına ilişkin çalışmalar. 
 
 

3. Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma 
Serbestisi 

 

Sınırlı Đlerleme 
Sınır ötesi hizmet sunumu alanında meslek 
örgütlerine zorunlu üyelik şartının kaldırılması; 
esnaf ve sanatkarlara tüm ülkede faaliyette 
bulunma imkanının tanınması; kurallara 
bağlanmış meslekler alanında mesleki 
standartların yönetiminin yeni bir bağımsız 
otoriteye verilmesi. 
Đlerleme Yok 
Yerleşme hakkı alanında yabancıların çalışma 
izinleri ve şirketlerin tescili; belirli mesleklerin 
yabancı ülke vatandaşlarına kapalı olması; posta 
hizmetleri alanında müktesebatın uygulanması 
için bir yol haritasının hazırlanması. 

Sınırlı Đlerleme 
Mesleki yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınması. 
Đlerleme Yok 
Türk yasal düzenlemeleri çerçevesindeki cinsiyet, 
uyruk, yerleşik olma hakkı, dil gereklilikleri; 
halihazırda AB ülkelerinde kayıtlı firmalara yönelik 
mevcut kayıt, lisanslama ve yetkilendirme 
gereklilikleri; posta hizmetleri. 

4. Sermayenin Serbest Dolaşımı  Sınırlı Đlerleme 
Ödeme sistemleri ve sınır ötesi  transferler. 
Đlerleme Yok  
Türkiye’den dışarıya çıkan sermaye, kredi ve nakit 
muameleleri, bazı sektörlerde yabancı sermaye, 
özelleştirilmiş şirketlerde özel hükümet hakları ve 
yabancıların emlak ediniminde önemli kısıtlamalar 
bulunması; kara para aklanması alanında yasal 
uyum; emlak alanında yeni kabul edilen 
düzenleme geri adım niteliği taşımaktadır. 

Đlerleme Var 
Kara para aklama ile mücadelede, özellikle suç 
kaynaklı kazançların aklanmasının önlenmesine 
yönelik yasal çerçevenin kabul edilmesi; 
Sınırlı Đlerleme 
Sermaye hareketleri ve ödemeler; yabancıların 
gayrimenkul edinimi. 
Đlerleme Yok 
Ödeme sistemleri ve sınır ötesi  transferler; radyo 
ve televizyon yayıncılığı, elektrik, turizm, 
savunma, denizcilik, hava ve kara taşımacılığı, 
eğitim ve istihdam büroları gibi sektörel alanların 
yasal düzenlemelerinde, DYY’lere yönelik 



 

 

kısıtlamalar bulunması; yasal düzenlemelerin 
güçlendirilmesine yönelik ve bu başlıkta katılım 
müzakerelerinin temel unsuru olan bir eylem 
planının kabul edilmesi. 

5. Kamu Đhaleleri  Đlerleme Yok 
Genel ilkeler, sektörel kanunlar vasıtasıyla Kamu 
Đhale Kanunu’na getirilen istisnaların kaldırılması, 
Kamu Đhalesi verilmesi; idari kapasite alanında, 
Kamu Đhale Kurumu’nun etkinliğinin artırılması. 

Sınırlı Đlerleme 
Kamu sözleşmelerinin kararlaştırılması; idari 
kapasitenin geliştirilmesi; Kamu Đhale Kurumu 
çalışmalarında etkinlik; kamu ihaleleriyle ilgili 
politika koordinasyonu ve uygulamanın 
genelinden sorumlu bir birim bulunmaması; 
şikayetlerin azaltılmasına yönelik bir takım 
mevzuatın kabul edilmesi. 
Đlerleme Yok 
Yurtiçinden teklif sahiplerine %15 fiyat avantajı 
uygulaması.  

6. Şirketler Hukuku Sınırlı Đlerleme  
Türk Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK) 
idari kapasitesi; Uluslararası Muhasebe 
Standartları (IAS) dahil, Uluslararası Mali 
Raporlama Standartlarına (IFRS) uyum; Serbest 
Denetim Standartları’nın kabulü; Serbest Denetim 
Şirketlerinin anonim şirketlerle ilgili raporları 
bağlamında Sermaye Piyasası Kurulu’nun kalite 
kontrol incelemesine tabi tutulması. 
Đlerleme Yok  
Şirketler hukuku ve şirketlerin mali raporlaması 
konusunda mevzuat uyumu; Yeni Ticaret 
Kanunu. 

Sınırlı Đlerleme  
Kurumsal muhasebe; TMSK’nın idari kapasitesi; 
denetleme sistemlerinin geliştirilmesi. 
Đlerleme Yok  
Türk Ticaret Kanunu’nun kabul edilmesi. 

7. Fikri Mülkiyet Hukuku Đlerleme Var  
Đdari kapasitenin geliştirilmesi kapsamında Türk 
Patent Enstitüsü’nün bilgi teknolojileri yapısı ve 
çevrimiçi hizmetleri; başvuru ücretlerinin 
azaltılması ve başvuru sürelerinin kısalması. 
Đlerleme Yok  

Đlerleme Var  
WIPO Telif Hakları ve Fonogram Antlaşmalarının 
onaylanması; Türkiye’nin, Yeni Bitki Çeşitlerinin 
Korunması Sözleşmesi’ne (UPOV) katılımı 
hakkında Kanun’un onaylanması; TPE’nin iç ve dış 
bilişim teknolojileri alt yapısını, çevrimiçi 



 

 

Zayıf idari kapasite, mevzuattaki sık ve belirsiz 
değişiklikler, fikri mülkiyet hakları üzerinde 
dernek idaresi; bölgesel korsanlıkla mücadele 
birimlerinin işleyişi; uzmanlaşmamış alt derece 
mahkemelerinin arama ve haciz kararlarının 
almasındaki zorluklar; mahkemelerin sayısı ve 
lojistik altyapıları;  hakimlerin eğitimi. 

hizmetlerini ve halkla ilişkilerini daha da ilerletmiş 
olması ve çevrimiçi marka başvuru sistemini 
kurması; TPE Endüstriyel Tasarımlar Dairesinin 
çalışmalarının hızı ve tutarlılığı; kamuya açık veri 
tabanlarında arama faaliyetlerinin kalitesi; Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nun tadil edilmesi. 
 
Sınırlı Đlerleme 
Telif hakları ve bağlantılı haklar; valilikler 
bünyesinde kurulan korsanla mücadele 
komisyonlarının çalışmaları. 
Đlerleme Yok  
Đdari kapasitenin yetersizliği; uygulama 
kapasitesinin eksikliği; marka uzmanlarının 
kararlarındaki tutarsızlık; kayıt sisteminin zayıflığı; 
fikri mülkiyet hakları alanında çeşitli meslek 
grupları arasında ve TPE ile aralarında bilgi 
değişiminin zayıflığı. 

8. Rekabet Politikası  Đlerleme Var 
Otomotiv sektörüne yönelik blok muafiyet 
tebliğinin çıkarılması; şirket birleşmeleri alanında 
idari para cezası getirilmesi;  Rekabet 
Kurumu’nun özelleştirme sürecindeki çalışmaları; 
çelik sektörü yeniden yapılandırma planının 
Komisyon’a sunulması. 
Sınırlı Đlerleme  
Çelik sektörüne verilen yatırım yardımlarının 
askıya alınması. 
Đlerleme Yok 
Devlet yardımlarının denetiminden sorumlu 
bağımsız bir otoritenin kurulması ve yasal 
çerçevenin yürürlüğe girmesi; Danıştay’ın idari 
kapasitesinin geliştirilmesi; kamu teşebbüsleri ile 
ilişkilerde şeffaflığın sağlanması. 

Đlerleme Var 
Anti tröst ve şirket birleşmeleri konularında uyum 
ve uygulama; yeni çıkarılan düzenleyici etki 
analizi yönetmeliğinde rekabet üzerine etkisi olan 
düzenlemelerde Rekabet Kurumu’ndan görüş 
alınması zorunluluğu getirilmesi. 
Sınırlı Đlerleme 
Demir-çelik sektöründeki yardımlar; Türkiye, 
Komisyon’a taslak bir Ulusal Yeniden 
Yapılandırma Planı iletmiştir. Bu sayede geçmişte 
verilen yardımların envanteri çıkarılabilmiştir. 
Đlerleme Yok 
Devlet yardımları; Türkiye yeni teşvikler vermeye 
devam etmiştir. 

9. Mali Hizmetler  Đlerleme Var  Đlerleme Var 



 

 

Bankacılık, sigorta ve ek emeklilik alanlarında yeni 
mevzuatın çıkarılması,  hisse senedi piyasası ve 
yatırım hizmetlerinin gelişmesi. 
 

 

Bankalar ve kredi kartları alanında uygulamaya 
yönelik yeni bir tüzük yürürlüğe girmiştir; 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca 
(BDDK) Bankacılık Yasasına ilişkin uygulama 
tüzükleri kabul edilmiştir; Bankalar Birliği 
tüketicilerle bankalar arasındaki anlaşmazlıkların 
çözümü amacıyla bir tahkim kurumu kurmuştur; 
Bankacılık Yasasına ilişkin uygulamaya yönelik 
mevzuat çıkarılmıştır. 
Sınırlı Đlerleme 
Yeni sigortacılık kanunu müktesebatla kısmen 
uyumludur; mecburi sigortacılık sektöründe tarife 
belirleme serbestisi sınırlandırılmıştır. Sektör ve 
politikaya ilişkin koşullar Hazine’nin onayına 
tabidir; hayat dışı sigorta anlaşmasının müşterek 
sigorta, kredi sigortası, mahkeme masrafları 
sigortası ve turist sigortası alanları; sosyal Sigorta 
ve ek emeklilik alanları. 

10. Bilgi Toplumu ve Medya  Đlerleme Var  
Geçiş Hakkına ilişkin Yönetmeliğin yayımlanması; 
altyapı lisansları dahil olmak üzere çeşitli 
lisansların verilmesi; bazı ara bağlantı tekliflerinde 
taşıyıcı seçimi ve taşıyıcı (ön) seçiminin dahil 
edilmesi;        Avrupa tek acil çağrı numarası 
112’nin uygulamaya koyulması; Bilgi Toplumu 
Stratejisi ve Eylem Planı’nın kabul edilmesi; Türk 
Telekom’un özelleştirilmesinin tamamlanması.    
Sınırlı Đlerleme  
Elektronik haberleşme ve bilgi teknolojilerinin 
serbestleşmesi; Telekomünikasyon Kurumu’nun 
idari kapasitesinin artırılması; görsel-işitsel 
mevzuata uyumun tamamlanması; radyo ve 
TV’de Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde 
yayıncılıkta tüm kısıtlamaların kaldırılması.  
Đlerleme Yok  

Đlerleme Var 
Elektronik haberleşme alanında ikincil mevzuatın 
çıkarılması. 
Sınırlı Đlerleme 
Telekom sektöründeki büyüme; 
Telekomünikasyon Kurumu’nun bağımsızlığının 
sağlanması; evrensel hizmet yükümlülüklerinin 
uygulanması.  
Đlerleme Yok 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun çıkarılması; 
mobil operatörlere uygulanan yüksek iletişim 
vergileri; TRT ve RTÜK’ün bağımsızlığının 
sağlanması. 



 

 

Yerel ağın paylaşıma açılması, numara 
taşınabilirliği ve maliyet muhasebesine ilişkin 
uygulamalar; piyasa analizinde uyumlaştırılmış 
mevzuatın kabul edilmesi; Ulaştırma Bakanlığı’nın 
idari kapasitesinin geliştirilmesi; iletişim 
vergilerinin yüksek olmaya devam etmesi; 
Elektronik ticaret ve şartlı erişim hizmetlerinde AB 
standartlarıyla uyum sağlanması; sanal suçlara 
ilişkin mevzuatın kabul edilmesi; RTÜK’ün idari 
kapasitesinin güçlendirilmesi. 
 

11. Tarım Đlerleme Var  
Kırsal kalkınma alanında ulusal kırsal kalkınma 
stratejisinin kabul edilmesi, IPARD yönetim 
otoritesi olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
belirlenmesi. 
Sınırlı Đlerleme  
Mevzuat uyumu alanında Tarım Kanunu’nun 
kabul edilmesi; Entegre Đdare ve Kontrol Sistemi 
(IACS) uygulanmasına yönelik adım atılması; 
ortak piyasa düzenlerine uyum sağlanması; kırsal 
kalkınma alanında IPARD programlamasının 
tamamlanması, IPARD Ajansı’ın kurulması; 
organik tarım  alanında eğitim programlarının 
başlaması, Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkeler 
listesine dahil edilmesi. 
Đlerleme Yok  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın idari kapasitesinin 
güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması; 
Tarımsal Muhasebe ve Veri Ağı (FADN) 
oluşturulması; Çiftçi Kayıt Sistemi;  sığır eti ve 
canlı büyükbaş hayvan ticareti önündeki teknik 
engeller; kalite politikası. 

Đlerleme Var  
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın idari kapasitesinin 
güçlendirilmesi; IACS’ın oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar; FADN oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar; Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi’nin 
uygulanması; Kırsal kalkınma alanında idari 
kapasite oluşturulması- IPARD Ajansı’nın 
kurulması hakkında kanunun kabul edilmesi; 
IPARD Ajansı’nın ulusal düzeyde akreditasyonuna 
yönelik çalışmalar; organik tarım alanında 
mevzuat uyumu ve idari kapasitenin geliştirilmesi. 
Sınırlı Đlerleme 
Ortak piyasa düzenlerine uyum. 
Đlerleme Yok 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden 
yapılandırılması; üretime bağlı tarım destek 
mekanizmalarının azaltılması; kalite politikası; 
organik tarımda Türkiye’nin üçüncü ülkeler 
listesine dahil edilmesi; canlı hayvan ve eti 
ticareti önündeki teknik engellerin kaldırılması. 
 

12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Đlerleme Var  Đlerleme Var  



 

 

Sağlığı Veterinerlik alanında büyükbaş hayvanların 
kimliklendirilmesi ve tescili ile hareketlerinin kayıt 
altına alınması, ulusal kalıntı izleme planının 
hazırlanması; bitki sağlığı alanında denetim 
rehberi hazırlanması, sınırlardaki denetimlerin 
benzer hale getirilmesi, bitki sağlığı enstitülerinin 
teşhis kapasitesinin artırılması ve AB standartları 
ile uyumlu hale getirilmesi, zararlı böcek risk 
analizinin uygulanmaya başlaması, eğitimler 
düzenlenmesi. 
Sınırlı Đlerleme Var 
Gıda ürünlerine ilişkin genel politika alanında AB 
müktesebatının Türk mevzuatına aktarılması ve 
uygulanması; veterinerlik alanında hayvan 
hastalıklarıyla mücadele; yemlere ilişkin spesifik 
kurallar alanında hayvan gıdaları, hayvan 
gıdalarında katkı maddelerinin kullanımı; bitki 
sağlığı 
Đlerleme Yok  
Müktesebata uyum alanında gıda, yem ve 
veterinerlik paketinin kabul edilmesi; gıda 
ürünlerine ilişkin genel politika alanında Gıda ve 
Yem Acil Uyarı Sistemi’ne katılım- acil durumların 
izlenmesindeki eksiklikler ile merkezi ve yerel 
birimler arasındaki bilgi ağının yetersizliği; 
veterinerlik politikası alanında mevzuat uyumu, 
BSE, hayvan yan ürünleri, koyun ve keçilerin 
kayıt altına alınması, veterinerlik denetimleri ve 
kontrollerinin finanse edilmesi, hayvan refahı; 
gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesine 
ilişkin kurallar; gıdaya ilişkin spesifik kurallar- 
GMO ve yeni gıdalara ilişkin müktesebatın 
aktarılması; bitki sağlığı alanında tohum kalitesi 
ve üretme materyalleri, bitki sağlığı, bitki koruma 
ve tarımsal karantina konularına ilişkin mevzuat, 

Ulusal Gıda ve Yem Acil Uyarı Sistemi’nin 
oluşturulması; veterinerlik müktesebatının 
uygulanması; sığır cinsi hayvanların tanımlanması 
ve kayıt altına alınması ve hareketlerinin 
izlenmesi; Türkiye’nin ilk veteriner sınır kontrol 
noktasının faaliyete geçmesi; kalıntı izleme 
planının gözden geçirilerek AB gereklilikleri ile 
uyumlu hale getirilmesi; resmi denetime ilişkin 
idari kapasitenin geliştirilmesi; bitki koruma 
ürünlerine ilişkin müktesebatın ulusal mevzuata 
aktarılması; Tohum Kanununun kabul edilmesi ve 
tohum çeşitlerine ilişkin ilk yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesi; denetçilerin teknik 
kapasitelerinin geliştirilmesi; Yeni Bitki Çeşitlerinin 
Korunmasına Đlişkin Uluslararası Birlik 
Sözleşmesi’nin onaylanması ve Birliğe Türkiye’nin 
üyeliğinin Bakanlar Kurulu tarafından kabul 
edilmesi 
Sınırlı Đlerleme 
Gıda güvenliği müktesebatının ulusal mevzuata 
aktarılması ve uygulanması; veterinerlik politikası 
alanında müktesebat uyumu; koyun ve keçilerin 
tanımlanması ve kayıt alına alınmasına yönelik 
çalışmalar. 
Đlerleme Yok  
Gıda, yem, veterinerlik, hijyen ve resmi 
kontrollere ilişkin kanunları kapsayan mevzuat 
paketinin kabul edilmesi; ithalat kontrol 
sistemlerine yönelik mevzuatın AB müktesebatı ile 
uyumlu hale getirilmesi; evcil hayvanların ticari 
olmayan hareketlerine müktesebata uyum; sığır 
eti ithalat yasağının kaldırılması; hayvan refahı ve 
zooteknik konular; gıda ve yemin piyasaya 
sunulması; hijyen paketinin ulusal mevzuata 
aktarılması; gıda işletmelerinin yeniden 



 

 

uluslararası anlaşmalar. yapılandırılması; hayvan yan ürünleri; yemlere 
ilişkin spesifik kurallar. 
 

13. Balıkçılık Sınırlı Đlerleme Var 
Piyasa politikası alanında beş balıkçılık ve balık 
yetiştirici birliğinin kurulması 
Đlerleme Yok  
Müktesebata uyum alanında Su Ürünleri Kanunu; 
kaynak ve filo yönetimi; denetleme ve kontrol; 
yapısal eylemler alanında müktesebatın 
uygulanması; piyasa politikası alanında pazara 
müdahale sistemi; devlet yardımları; uluslararası 
anlaşmalar. 

Đlerleme Var 
Su ürünleri bilgi sisteminin oluşturulması; 29 
balıkçılık liman ofisinin inşaatının tamamlanması; 
filo kayıt ve gemi izleme sisteminin 
geliştirilmesine yönelik teknik çalışmalar. 
Sınırlı Đlerleme 
Đdari kapasitenin geliştirilmesi 
Đlerleme Yok 
Su Ürünleri Kanunu’nun kabul edilmesi; farklı 
bakanlıklar ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 
farklı birimleri arasındaki yetki dağınıklığına son 
verilmesi; su ürünleri stok tespiti ve 
değerlendirilmesi araştırmaları; piyasa politikası, 
yapısal faaliyetler ve devlet yardımları; yeni 
uluslararası anlaşmaların imzalanması. 
 

14. Ulaştırma Politikası  Đlerleme Var 
Karayolu taşımacılığında AB müktesebatına uyum, 
idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve ilgili 
makamlar arasında işbirliğinin artırılması 
hususundaki hazırlıklar; hava taşımacılığı alanında 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kanunla mali 
ve teknik özerklik verilmesi, ilgili yeniden 
yapılanmalar ve eleman alımları, uygulama 
yönergelerinin yayımlanması, otonom kaza 
araştırma kurulunun oluşturulması, slot 
koordinatörlüğünün, teknik ve değerlendirme 
komitelerinin oluşturulması; deniz taşımacılığı 
alanında mevzuata uyum, güvenlikle ilgili idari 
kapasitenin güçlendirilmesi, balıkçı gemilerinin 
güvenliği, deniz kazalarının tahkiki, denizcilerin 
eğitim kalitesinin artırılması ve denetlenmesi, yük 

Đlerleme Var 
Tüm profesyonel sürücülerin mesleki yeterlilik 
sertifikasyonu süreci; karayolu Taşıma Kanunu 
uyarınca iç pazarda faaliyet gösteren 
operatörlerin ruhsatlandırılması; Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün idari kapasitesi; Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü’nün idari kapasitesi; Paris 
Mutabakat Zaptı çerçevesinde kara listeden gri 
listeye geçilmesi. 
Sınırlı Đlerleme 
Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması; hava 
taşımacılığı; deniz taşımacılığı. 
Đlerleme Yok 
Demiryolu taşımacılığı; “Yatay havacılık 
anlaşması” müzakerelerinin başlaması; Hava 
Trafiği Yönetimi konusunda bölgesel işbirliği; bazı 



 

 

gemilerinin güvenli yükleme ve boşaltımının 
sağlanması, denizcilik ekipmanları ve liman 
kontrolleri konularındaki yasal düzenlemelerin AB 
müktesebatıyla uyumlaştırılması, deniz tahkik 
kurulu oluşturulması, bayrak devleti ve liman 
devleti denetçiliğinde idari kapasitenin 
güçlendirilmesi. 
Sınırlı Đlerleme 
Karayolu taşımacılığı alanında ulusal filonun 
ruhsatlandırılması, vergiler ve geçiş ücretlerine 
dair mevzuatın çıkarılması; deniz taşımacılığı 
alanında seyrüsefer güvenliğinin artırılması. 
Đlerleme Yok 
Karayolu taşımacılığı alanında dijital takometre 
uygulaması, hafif tonajlı otobüs ve hizmet 
taşıtlarında hız sınırlayan cihaz mecburiyetinin 
getirilmesi, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma 
kararı verdiği özelleştirilmiş yola uygunluk 
merkezlerinin durumu; demiryolu taşımacılığı 
alanında müktesebata uyum, temel fonksiyonların 
zorunlu ayrımı, güvenlik sertifikaları, 
görevlendirilmiş işleticinin idari özerkliği, 
demiryolu piyasasının oluşması için gerekli idari 
e-kurumsal tertibatın sağlanması; Hava 
taşımacılığı  alanında “yatay havacılık anlaşması”; 
Topluluk Tahsisi, Türk ulusal hava sahasını 
kullanmayı amaçlayan G. Kıbrıs hava araçlarına 
uygulanan kısıtlamaların kaldırılması, Türk ve G. 
Kıbrıs sivil havacılık makamları ve hava 
yönlendirme hizmet sunucuları arasındaki 
haberleşme kısıtlamalarının kaldırılması; deniz 
taşımacılığı alanında G. Kıbrıs bandıralı ve/veya 
işletimindeki deniz taşıtları ile son durağı G. Kıbrıs 
olan deniz taşıtlarının Türk limanlarına erişiminin 
sağlanması; devlet yardımlarını düzenleyecek 

uluslararası sözleşmelere (SOLAS-78, SOLAS-88, 
Load Line 88 ve Mar-Pol annex III ve IV) imzacı 
olma usulleri; piyasaya erişim ve gemi tesciline 
dair kurallar; taşımacılık alanındaki devlet 
yardımları; G. Kıbrıs bandıralı gemi ve uçaklar ile 
son durağı G. Kıbrıs olan taşıtlar da dahil olmak 
üzere Türkiye tarafından malların serbest 
dolaşımının önündeki tüm engellerin kaldırılması. 



 

 

kurum ve çerçevenin oluşturulması. 
15. Enerji Đlerleme Var 

Arz güvenliğinin sağlanması. 
Sınırlı Đlerleme 
Enerji iç piyasasının oluşturulması; yenilenebilir 
enerji kaynaklarının artırılması. 
Đlerleme Yok 
Çapraz sübvansiyonlar ve dikey entegrasyonun 
engellenmesi; Enerji Nakli Koordinasyon Birliği 
üyeliği; Enerji Topluluğu Antlaşması’nın 
imzalanması, Kömür sanayine yapılan devlet 
yardımlarının düzenlenmesi; enerji verimliliğinin 
artırılması; ‘Kullanılmış Yakıt Đdaresi Güvenliği ve 
Radyoaktif Atıkların Đdaresi Güvenliği’ne dair 
Birleşik Konvansiyona taraf olunması. 

Đlerleme Var 
Đç enerji piyasası 
Sınırlı Đlerleme 
Enerji arzı güvenliği; elektrik sektörü reformu ve 
özelleştirme stratejisi; iç doğal gaz piyasası; 
enerji verimliliği; nükleer enerji ve radyasyondan 
korunma 
Đlerleme Yok 
Yenilenebilir enerji alanında ulusal hedeflerin 
belirlenmesi; Kullanılmış Yakıt Đdaresi Güvenliği 
ve Radyoaktif Atıkların Đdaresi Güvenliği’ne Dair 
Birleşik Konvansiyon’a katılım. 

16. Vergilendirme  Sınırlı Đlerleme 
Dolaylı vergilendirme alanında KDV kapsamı ve 
oranlarının uyumlaştırılması; doğrudan 
vergilendirme alanında Kurumlar Vergisi 
Yasası’nın kısmen uyumlaştırılması; idari işbirliği 
ve karşılıklı yardım alanında yeni Gelir Đdaresi’nin 
işlerlik kazanması; vergilendirme alanında 
bilgisayarlı sisteme geçilmesi. 
Đlerleme Yok 
Tüketim vergileri alanında alkollü içecekler ve 
tütün mamüllerine yönelik Dünya Ticaret Örgütü, 
Gümrük Birliği ve AB mevzuatı ile çelişen tüm 
ayrımcı uygulamaların kaldırılması; tüketim 
vergilerinin yapı ve oranlarının uyumlaştırılması. 

Đlerleme Var 
Doğrudan vergilendirme alanında bazı ilerlemeler 
kaydetmiştir. Değiştirilen kurumlar vergisi 
kanunu, şirket bölünmesi, ayrılma ve transfer 
fiyatlama; idari kapasite ve bilgisayarlaşma 
alanında ilerleme kaydedilmiştir. 
Sınırlı Đlerleme 
Katma Değer Vergisi; Özel Tüketim Vergisi, tütün 
ürünlerindeki ÖTV oranları; alkollü içeceklerin 
vergilendirilmesi; idari işbirliği; Yarı özerk Gelir 
Đdaresi yeniden yapılandırılması ve kapasite 
geliştirme faaliyetlerine devam edilmesi. 
Đlerleme Yok 
Dolaylı vergilendirme alanında herhangi bir 
ilerleme kaydedilmemiştir. 
 

17. Ekonomik ve Parasal Politika Đlerleme Var 
Mevzuat uyumu. 
Đlerleme Yok  

Đlerleme Var 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali 
politika alanında idari kapasitenin artırılması; 



 

 

Merkez Bankası yasasının, kurumun her yönden 
bağımsızlığını güvence altına alacak şekilde 
gözden geçirilmesi. 

düzenleyici etki analizine uygulanabilir 
yönlendirici ilkelerin hazırlanması.  
Sınırlı Đlerleme 
Ekonomik politika oluşturulması ve 
uygulanmasında sorumlu kurumlar arasındaki 
işbirliği. 
Đlerleme yok 
Merkez Bankası’nın AB’ye üyelikle birlikte Avrupa 
Merkez  Bankaları sistemine dahil olmasına ilişkin 
kural ve yapılar; kamunun parasal finansmanının 
yasaklanması ve kamunun finans piyasasına 
imtiyazlı erişimi. 

18. Đstatistik    
Đlerleme Var 

Đstatistik altyapısı alanında yeni Đstatistik 
Kanunu’nun kabul edilmesi; TÜĐK tarafından 
çeşitli alanlarda sınıflandırmalar yapılması ve 
sektörel istatistiklerin hazırlanması. 

Sınırlı Đlerleme 
TÜĐK’in idari kapasitesinin güçlendirilmesi; 
işletme istatistikleri, kamu mali istatistikleri, tarım 
istatistiklerinin hazırlanması; ESA 95’in 
uygulanması için milli muhasebe yönteminin 
gözden geçirilmesi.      

Đlerleme Var 
Đstatistik altyapısı; 2007-2011 dönemi Resmi 
Đstatistik Programı’nın kabul edilmesi; sektör 
istatistikleri; sınıflandırma ve kayıt  
Sınırlı Đlerleme 
Đdari kapasite alanında iç karar mekanizmasının 
oluşturulması; Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı 
gibi önemli veri sağlayıcı kurumlarla işbirliğinin, 
idari veri ve idari verinin en etkili şekilde kullanımı 
ve mükerrerliğin önlenmesi; Türksat ve başlıca 
diğer veri sağlayan kurumların personelinin 
eğitimi; bölgesel istatistik bürolarının rolü; yapısal 
iş istatistikleri anketlerinin hazırlanması ve 
yayımlanması;       Eurostat’a düzenli bilgi akışı ve 
AB standartlarıyla uyumlu tam bir milli hesaplar 
sisteminin kurulması.      

19. Sosyal Politika ve Đstihdam Đlerleme Var 
Đşyeri güvenliği ve sağlığı konusunda mevzuat 
uyumu; Ortak Đstihdam Değerlendirme Belgesinin 
(JAP) hazırlanması; Ortak Đçerme Belgesinin  
(JIM) hazırlanması; engellilerin işgücü piyasasına 
katılmasına ilişkin eylem planının hazırlanması; 
sosyal koruma alanında mevzuat uyumunun 

Đlerleme Var 
Çocuk işçiliğinin önlenmesi; iş yeri sağlığı ve 
güvenliği. 
Sınırlı Đlerleme 
Sosyal diyaloğun geliştirilmesi (özellikle sendika 
ve sendika yönetimlerine üyelik konuları); 
kapsamlı bir istihdam politikasının geliştirilmesi; 



 

 

sağlanması ve idari kapasitenin arttırılması.  
Sınırlı Đlerleme 
Đdari kapasitenin güçlendirilmesi; çocuk işçiliği 
alanında mevzuatın uygulanması; işyeri güvenliği 
ve sağlığına ilişkin çerçeve direktifi kapsamının 
tüm işçileri kapsayacak şekilde genişletilmesi ve 
bu başlık altındaki tüm alanlarda uyum sağlanan 
mevzuata ilişkin eğitimlerin verilmesi, mevzuatın 
uygulanması; istihdam politikasına ilişkin 
mevzuatın uygulanması; Avrupa Sosyal Fonuna 
ilişkin yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve 
idari kapasitenin arttırılması.   
Đlerleme Yok  
Đşçi Kanunu alanında mevzuat uyumunun 
sağlanması; sosyal diyalog alanında mevzuat 
uyumunun sağlanması; kadın-erkek eşitliği ve 
ayırımcılıkla mücadele alanlarında mevzuat 
uyumu ve uygulama. 

sosyal içerme, sosyal koruma, ayrımcılıkla 
mücadele ve kadın–erkek eşitliği konularından 
uygulamanın takip edilmesi. 
Đlerleme Yok 
Đş Kanunu ve uygulama alanları; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın idari kapasitesinin 
geliştirilmesi. 

20. Đşletme ve Sanayi Politikası  Đlerleme Var 
Đşletme ve sanayi politikası ilkeleri; ortak KOBĐ 
tanımının kabul edilmesi; işletme ve sanayi 
politikası araçlarına (programlarına) katılım; 
sektör politikaları; Türkiye son planlama ve 
programlama belgelerinde sektörlere yönelik 
öncelikler belirlemiştir; ancak sektörlere özgü 
strateji bulunmamaktadır. 

Đlerleme Var 
Đşletme ve sanayi politikası ilkeleri; Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı’nın çalışmalarına 
başlaması. 
Sınırlı Đlerleme 
Kurumsal yönetişim ilkelerine ilişkin 
“düzenlemelerin etki analizleri”nin 
uygulanmasının genelleştirilmesi; işletme ve 
sanayi politika araçlarına ilişkin KOSGEB için yeni 
bir bütçe düzenlemesinin kabul edilmesi; sektörel 
politikalar alanında Yüksek Planlama Kurulu’nun 
Türkiye yeni turizm strateji belgesini ve turizm 
stratejisi eylem planını (2007-2013) kabul etmesi.  
Đlerleme Yok 
2000/35 sayılı ticari işlemlerde geç ödeme ile 
mücadeleye ilişkin AT Yönergesi’ne uyum;   
Türkiye’nin sanayi stratejisi ve KOBĐ strateji 



 

 

belgelerini güncellemesi. 
21. Trans-Avrupa Ağları  Sınırlı Đlerleme Var:  

Ulaşım altyapı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, 
“TEN-T” ile aynı özellikleri taşıyan muhtemel 
ulaşım ağlarının belirlenmesi için güvenilir ve 
yüksek kalitede trafik öngörüleri sunulması, 
Türkiye-Yunanistan doğal gaz bağlantı hattının 
inşası; Nabucco doğal gaz boru hattının inşası. 

Đlerleme Var 
Ulaşım ağları konusunda, ulaşım altyapı ihtiyaçları 
değerlendirmesi (Transport Infrastructure Needs 
Assessment-TINA); Türkiye-Yunanistan doğal gaz 
bağlantı hattı; Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru 
hattı. 
Sınırlı Đlerleme 
Đdari kapasitenin geliştirilmesi. 

22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 
Koordinasyonu   

Đlerleme Var  
Bölgesel istatistiki verilerin  hazırlanması; DPT’nin 
sektörel ve bölgesel bölümleri arasındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesi; Adana ve Đzmir’de 
kalkınma ajanslarının kurulması; DPT tarafından 
izleme ve değerlendirme çerçevesinin kabul 
edilmesi.      
Sınırlı Đlerleme  
Düzey-2 bölgelerine karşılık gelen Đstatistiki bölge 
birimlerinin sınıflandırılmasının geliştirilmesi; 
Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına ilişkin Kanunun 
yürürlüğe girmesi, ancak kalkınma ajanslarının 
kurulması için yönetmelik yayımlanmaması; 
DPT’de teknik bakanlıklara ve bölgesel yapılara 
yetki devrinin sağlanması; Kalkınma Ajanslarının 
idari kapasitesinin geliştirilmesi; IPA’nın 
uygulanmasına yönelik programlama belgelerinin 
hazırlanmasının hızlandırılması.    
Đlerleme Yok   
Koordinasyon birimlerinin  oluşturulması; IPA’nın 
bölgesel kalkınma bileşkesinin uygulanmasına 
yönelik yönetim makamlarının kurulması. 

Đlerleme Var 
Bölgesel istatistik ofislerinin kurulması; IPA 
kapsamında DPT’nin koordinatör olması; 
programlamaya ilişkin çalışmalar (Stratejik Uyum 
Belgesi’nin onaylanması ve Operasyonel 
Programların hazırlanması). 
Sınırlı Đlerleme 
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi (Bakanlıklar-
arası bir komite oluşturulmaması). 
Đlerleme Yok 
Bölgesel düzeyde idari kapasitenin geliştirilmesi 
(Kalkınma Ajanslarının kurulmasına ve işleyişine 
ilişkin çalışmalar); izleme ve değerlendirmeye 
ilişkin çalışmalar. 

23. Yargı ve Temel Haklar Đlerleme Var 
Yargının tarafsızlığının korunması, yargının 
profesyonelleştirilmesi ve yeterliliğinin artırılması; 

Đlerleme Var 
Elektronik araçların kullanımı ve parasal desteğin 
artması sayesinde yargının etkinliğinin artması; 



 

 

hakim, savcı ve avukatların yeni Ceza Kanununa 
ilişkin eğitimleri; yargı reformu; yaşam hakkı ve 
ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin uluslararası 
sözleşmelerin onaylanması; işkenceyle 
mücadeleye ilişin çıkarılan yeni yasalar; dernek 
kurma özgürlüğü ve barışçı toplantı hakkına ilişkin 
iyileştirmenin sürmesi; başta kızlar olmak üzere 
eğitime katılım; kadın hakları ve kadın-erkek 
eşitliği; ücretsiz savunma hakkı; mahkeme 
sırasında çevirmen ve bilirkişi bulundurulması. 
Sınırlı Đlerleme 
Yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi, iddia ve 
savunma makamları arasında denge sağlanması; 
yargının etkinliği; yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 
çıkarılan yeni yasalar; temel hakların 
güçlendirilmesi; çocuk hakları. 
Đlerleme Yok 
Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin genel bir strateji ve 
eylem planının oluşturulması; Kamu Mali Yönetim 
ve Kontrol Kanunu’nun uygulanması; ülkenin 
güneydoğusunda insan hakları ihlalleri; kişilerin 
dokunulmazlığı; kişisel bilginin korunması; din ve 
vicdan özgürlüğü kapsamında gayrimüslim dini 
azınlıklar ve Alevi cemaatinin tanınması ve 
haklarına saygı gösterilmesi; vicdani ret hakkının 
tanınması; şiddet içermeyen düşüncelerini ifade 
eden kişilerin yargılanması ve TCK 301. maddenin 
kısıtlayıcı yorumlanması; toplu gösterilerde 
güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanması; 
yabancıların mülk edinimi hakkı; ayrımcılıkla 
mücadeleye ilişkin yasal düzenlemeler; tüm 
vatandaşların adli imkanlardan yararlanması ve 
adil yargılanma; gözaltına alınanlara ilk 24 saatte 
adli destek sağlanması ve avukatın bulunmadığı 
zaman verilen ifadenin mahkemede delil olarak 

cinsiyet eşitliği ve kadın hakları; 
Sınırlı Đlerleme 
Adalet Bakanlığı’nın yargıç, savcı ve diğer 
personel için eğitim düzenlemesi, yargının 
profesyonelliği; yolsuzluk ile mücadele (Bilgiye 
erişim ve şeffaflık konusunda gelişme olsa dahi 
yasal ve kurumsal düzeyde ilerleme yok); temel 
haklara ilişkin yasama faaliyetleri ve uygulama. 
Đlerleme Yok 
Yargının bağımsızlığının sağlanması; yargısal 
reform; insan hakları denetim ve teşviki ile yetkili 
kurumların bağımsızlıkları; din özgürlüğü, 
gayrimüslim toplulukların mülkiyet hakları ve 
vicdani red ile ilgili sorunların çözülmesi; TCK 
301, madde başta olmak üzere medya ve ifade 
özgürlüğünün sağlanması; özgürlük, güvenlik ve 
adil yargı hakkında merkezi çeviri sistemi ve adli 
yardım sisteminin kapsamının genişletilmesi; 
azınlık hakları ve kültürel haklarda uluslararası 
standartların uygulanması; AB vatandaşlarının 
hakları. 



 

 

kullanılmaması; azınlık hakları; Avrupa 
vatandaşlarının hakları.  

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Đlerleme Var 
Dış sınırlar ve Schengen alanında Ulusal Eylem 
Planı’nın kabul edilmesi; vize alanında, pozitif vize 
listesi konusunda müktesebata uyum sağlanması; 
iltica alanında Đltica ve Göç’e ilişkin Ulusal Eylem 
Planı’nın uygulanması; insan kaçakçılığı alanında 
müktesebata uyum sağlanması, Terörle mücadele 
alanında mevzuat uyumu; Gümrük işbirliği 
alanında personel eğitimi ve iş ahlakı; gümrük 
idareleri arasında karşılıklı ortaklık ve işbirliği 
sözleşmesinin uygulanmasına yönelik hazırlıkların 
tamamlanması. 
Sınırlı Đlerleme 
Vize alanında başta 17 AB üyesi olmak üzere 35 
ülke vatandaşlarının sınırda vize almasına izin 
verilmesinde değişikliğe gidilmesi; Türk 
Konsolosluklarının sahte belgelerin belirlenmesi 
konusunda eğitimlerinin güçlendirilmesi; göç 
alanında müktesebata uyum sağlanması ve 
uygulamaya yönelik idari kapasitenin 
güçlendirilmesi; iltica alanında kabul 
merkezlerinin kapasitesinin artırılması ve 
yönetiminin kurumsal sorumluluğunun açıklığa 
kavuşturulması; polis işbirliği alanında modern 
altyapı ve teçhizatın oluşturulması; yasa 
uygulayıcı makamlar ve savcılar arasında  işbirliği, 
iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi; insan 
kaçakçılığı alanında idari kapasitenin 
güçlendirilmesi; kara para aklamayla mücadele 
alanında müktesebata uyum sağlanması; 
uyuşturucuyla mücadele alanında müktesebata 
uyum sağlanması, idari kapasite ve birimler arası 
işbirliğinin güçlendirilmesi; Gümrük işbirliği 

Đlerleme Var 
Genel anlamda Müktesebata ve ülke 
uygulamalarına uyum; vize politikasında verilen 
yeni talimatlar ve pozitif liste değişikliği; organize 
suç ile mücadele konusunda ulusal strateji ve 
mevzuat düzenlenmesi; insan kaçakçılığına 
konusunda adli uygulama ve danışma hattı 
faaliyetleri; terör faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili 
yasama faaliyetleri; uyuşturucu ile mücadele. 
Sınırlı Đlerleme 
Göç konusunda Ulusal Programın uygulanması; 
iltica usullerinde merkezi sistemin kaldırılması ve 
kabul koşullarının iyileştirilmeleri; dış ülke sınırları 
ve Schengen konusunda Ulusal Programın 
uygulanması; uluslararası antlaşmalar 
çerçevesinde polis gücü işbirliği fakat mevzuat 
eksikliği; gümrük işbirliği. 
Đlerleme Yok 
Yabancı mahkemelerin kararlarının tanınmaması 
ve ret sebeplerinin sınırlandırılmaması; çifte 
suçluluğun fesh edilmemesi; terörle mücadele 
müktesabatına uyum.  



 

 

alanında idareler arası  ilişkilerin yakınlaştırılması; 
cezai ve hukuki konularda adli işbirliğinin 
güçlendirilmesi, müktesebata uyum sağlanması.  
Đlerleme Yok 
Dış sınırlar ve Schengen alanında kara kuvvetleri, 
polis,  jandarma ve sahil güvenlik arasında yetki 
paylaşımın açıklığa kavuşması; makamlar arası 
işbirliği ve idari kapasitenin güçlendirilmesi; 
negatif vize listesi alanında müktesebata uyum 
sağlanması; AB güvenlik standartları alanında 
müktesebata uyum sağlanması; iltica konusunda 
Göç ve Đltica’ya ilişkin Eylem Planı’nın 
uygulanmasına yönelik ad hoc forumun 
oluşturulması; polis işbirliği alanında verilerin 
korunmasına ilişkin müktesebata uyum 
sağlanması; organize suçlarla mücadele alanında 
ulusal bir stratejinin kabul edilmesi. 

25. Bilim ve Araştırma Đlerleme Var 
Araştırma ortamını ve AB ile araştırma alanında 
işbirliğini geliştiren faaliyetler, araştırma ve 
geliştirme bütçelerinde artış sağlanması; 
TÜBĐTAK’ın idari kapasitesinin artırılması. 
Sınırlı Đlerleme 
Özel sektörün ve KOBĐ’lerin araştırma 
faaliyetlerine ve 6. Çerçeve Program’a katılımı. 
Đlerleme Yok 
Bilim Konseyi’nin üyelerinin görevlendirilmelerini 
düzenleyen kanunlarda ahiren yapılan 
değişikliklerin anayasaya uygunlukları konusunda 
hukuki açıklık olmaması. 

Đlerleme Var 
Araştırma politikası; 6. Çerçeve Program’a 
katılım; Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’na 
entegrasyonu. 
Sınırlı Đlerleme  
7. Çerçeve Program’a katılım. 

26. Eğitim ve Kültür Politikası Đlerleme Var  
Topluluk programlarına başvuru sayılarında artış, 
yeni programlarda yer alma niyeti;  2010 Eğitim 
ve Öğretim Çalışma Programı Koordinasyon 
Grubu’na katılım; Avrupa Kredi Transfer 

Đlerleme Var  
Leonardo da Vinci, Sokrates ve Gençlik Topluluk 
programlarına başarılı katılımın sürdürülmesi ve 
bu programların devamı niteliğinde olan 
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programlarına 



 

 

Sistemi’nin kabulü; Kültür 2000 Programı’nda yer 
alma. 
Sınırlı Đlerleme  
Tüm eğitim seviyelerinde katılımın artırılması; 
niteliklerin belirlenmesi için ulusal çerçevenin 
oluşturulması; Hayatboyu Öğrenme stratejisi. 

kolay geçiş sağlanması; 2006 yılında Türk Ulusal 
Ajansı’nın üç Topluluk Programı kapsamında 
sağlanan fonların %98’ini kullanması; muhtemel 
faydalanıcıların sayısının yükseltilmesi amacıyla 
Erasmus öğrencileri için ek fonlar sağlanması ve 
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programlarına 
mali katkının artırılması; Mesleki Eğitim ve 
Öğretimde Kredi Transfer Sistemi hakkında bir 
çalışma grubu oluşturulması.  
Đlerleme Yok 
Kültürel Anlatım Yollarının Çeşitliliğinin Korunması 
ve Teşvik Edilmesine Dair UNESCO Sözleşmesi’nin 
onaylanması. 

27. Çevre Đlerleme Var 
Yatay mevzuat alanında yeni Çevre Kanunu’nun 
kabul edilmesiyle halkın katılımına ilişkin mevzuat 
uyumu; hava kalitesi alanında, eşleştirme 
projesinin yürütülmesi, 36 ilde gözlem istasyonları 
ağının kurulması, benzin ve dizel yakıt kalitesi ile 
bazı sıvı yakıtlarda sülfür oranının düşürülmesine 
ilişkin yönergeye uyum; atık Yönetimi alanında 
Atık Çerçeve Direktifi ile Tehlikeli Atıklar 
Direktifine uyum; su kalitesi alanında, kentsel atık 
su arıtımı ve yüzme suyu kalitesi direktiflerine 
uyum; gürültü kirliliği alanında mevzuat uyumu.  
Sınırlı Đlerleme 
Su kalitesi alanında, mevzuat uyumu; doğanın 
korunması alanında, mevzuat uyumu; kurumsal 
kapasitenin güçlendirilmesi; gürültü kirliliği 
alanında mevzuatın uygulanması. 
Đlerleme Yok  
Yatay mevzuat alanında Kyoto Protokolü’nün 
onaylanması; Emisyon Ticaretine ilişkin 
Yönergenin kabul edilmesi; Bilgi Edinme 
Yönergesine uyum sağlanması;  Çevresel Etki 

Đlerleme Var 
Entegre Uyum Stratejisinin geliştirilmesi; atık 
yönetiminde müktesebata uyum sağlanması; idari 
Kapasite alanında uzman eğitimi düzenlenmesi. 
Sınırlı Đlerleme 
Yatay mevzuat düzenlenmeleri ve uluslararası 
standartlara uyum; doğanın korunması için 
yasama faaliyetlerinin artması ve yaşam 
alanlarının kaybedilmesinin engellenmesi; 
kimyasalların kontrolüne ilişkin mevzuat 
düzenlenmesi; hava kalitesinin geliştirilmesi; atık 
yönetimi müktesebatına uyum.  
Đlerleme Yok 
Su kalitesi yönetiminde su havzası düzeyinde 
kurumsal yapılanma sağlanması; Sanayi kirliliği ve 
risk yönetimi alanlarında müktesebata uyum 
sağlanması; Genetik Olarak Değiştirilmiş 
Organizmalar ile ilgili düzenleme yapılması; 
gürültü haritaları ve eylem planı geliştirilmesi; 
Ulusal Çevre dairesi kurulması. 



 

 

Değerlendirmesinin sınır ötesi danışma koşullarını 
kapsaması; Espoo ve Aarhus Sözleşmelerine taraf 
olunması; stratejik çevresel değerlendirme 
yönergesine uyum; Hava kalitesi; Uçucu Organik 
Bileşenlere ilişkin Yönergeye, Ulusal Emisyon 
Sınırlarına ilişkin Yönergeye uyum sağlanması, 
atık Yönetimi alanında, Atık Yönetimi Ulusal 
Planı’nın oluşturulması; su kalitesi alanında, mali 
planlamanın oluşturulması; Su Çerçeve 
Yönergesine uyum sağlanması, sınır ötesi 
işbirliğinin geliştirilmesi; kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesi; endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk 
yönetimi alanında mevzuat uyumu ve mali 
kaynakların aktarımı; kimyasallar alanında 
mevzuat uyumu ve idari kapasitenin 
güçlendirilmesi;  Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar alanında, mevzuat uyumu; 
ormancılık alanında mevzuat uyumu ve 
mevzuatın uygulanması.  

28. Tüketicinin Korunması ve  
Kamu Sağlığı 

Đlerleme Var 
Bulaşıcı hastalıklar alanında uyum; Bakanlıkların 
piyasa gözetimi alanındaki çalışmaları. 
Sınırlı Đlerleme 
Tüketicilerin korunması alanında kredi kartı 
kullanımına ilişkin yasa çıkarılması; tütün 
kullanımının kontrolüne ilişkin yasanın yürürlüğe 
girmesi.  
Đlerleme Yok  
Yeni ürün güvenliği tüzüğünün uyumlaştırılması; 
CE işareti; tehlikeli ürünler. 

Đlerleme Var 
Tüketicinin korunması; idari kapasitenin 
artırılması; bulaşıcı hastalıklar konusunda izleme 
ve kontrole ilişkin uygulama kanunu çıkarılması. 
Sınırlı Đlerleme 
Ürün güvenliği dışındaki konular. Kamu sağlığı, 
ruh ve akıl sağlığı, kan ve kan ürünleri ile ilgili 
mevzuat. 
Đlerleme Yok 
Tüketici hareketinin zayıf olması; ürün güvenliği. 
 

29. Gümrük Birliği  Đlerleme Var 
Gümrük Müsteşarlığı’nın idari ve uygulama 
kapasitesinin güçlendirilmesi; gümrük ofislerinin 
ve gümrük sistemlerinin modernizasyonu. 
Sınırlı Đlerleme 

Đlerleme Var 
Gümrük Müsteşarlığı’nın idari ve uygulama 
kapasitesinin güçlendirilmesi; gümrük ofislerinin 
ve sistemlerinin modernizasyonu ve personelin 
eğitimi. 



 

 

Gümrük kurallarının uyumu; gümrük 
memurlarının öğretim kalitesinin geliştirilmesi. 
Đlerleme Yok 
Serbest bölgeler konusundaki AB mevzuatına 
uyum. 

Sınırlı Đlerleme 
Gümrük mevzuatına uyum; personel eğitiminin 
tüm bölgelere yaygınlaştırılması. 
Đlerleme Yok 
Gümrük muafiyeti mevzuatına uyum (özellikle 
gümrüksüz satış mağazalarının kaldırılması ve 
serbest bölgelerle ilgili mevzuat); Gümrük 
Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması. 

30. Dış Đlişkiler Đlerleme Var  
AB kalkınma ve insani yardım politikasına uyum. 
Sınırlı Đlerleme 
Ortak Ticaret Politikası; üçüncü ülkeler ile eksik 
kalan Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
neticelendirilmesi. 
Đlerleme Yok 
Koruma önlemlerinin kullanımı; DTÖ bünyesinde 
AB ile uyumlu tutum sergilenmesi. 
 

Đlerleme Var  
Kalkınma politikası ve insani yardım konularında 
AB uyumu. 
Sınırlı Đlerleme 
Ortak ticaret politikasına uyum; üçüncü ülkelerle  
STA’ların akdedilmesi ve imzalanan STA’ların 
yürürlüğe girmesi. 
Đlerleme Yok 
Gümrük Birliği kurallarına yönelik ihlallerin 
kaldırılması; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin 
(GTS) AB ile uyumlaştırılması; koruma 
önlemlerinin ve ilave menşe belgesi 
uygulamasının kaldırılması; DTÖ ve OECD gibi 
uluslararası örgütler bünyesinde AB ile uyumlu 
tutum sergilenmesi; şirketlere yönelik uzun vadeli 
ihracat kredileri; çift kullanımlı mallar. 

31. Dışişleri, Güvenlik ve Savunma 
Politikası 

Đlerleme Var 
AB’nin kalkınma ve insani yardım politikasına 
uyum. 
Sınırlı Đlerleme 
Ortak Ticaret Politikası; üçüncü ülkeler ile eksik 
kalan Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
neticelendirilmesi. 
Đlerleme Yok 
Koruma önlemlerinin kullanımı; DTÖ bünyesinde 
AB ile uyumlu tutum sergilenmesi. 
 

Đlerleme Var  
Đran nükleer programı; Türkiye’nin, Ortak Dışişleri 
ve Güvenlik Politikası (ODGP) ile uyumu; Türk 
Dışişleri Bakanlığı’nın idari kapasitesi. 
Sınırlı Đlerleme 
Ermenistan ile, üst düzey Ermeni ve Türk 
yetkililer arasında resmi görüşmeler yapılması;  
Ermenistan ile kara sınırının kapalı tutulması. 
Đlerleme Yok 
AB yaptırımları ve sınırlayıcı önlemlerine uyum ve 
uygulamanın henüz tamamlanmaması; AB-NATO 



 

 

işbirliğinde Türkiye’nin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” 
(GKRY) ve Malta’nın Berlin Plus Anlaşması 
temelinde AB-NATO stratejik işbirliği içerisinde 
yer almasına karşı çıkması; Wassenaar 
Anlaşması'na üyeliğe yönelik AB pozisyonu ile 
uyum sağlanmaması; Türkiye’nin Uluslararası 
Ceza Mahkemesi statüsünü imzalaması.  
 

32. Mali Kontrol  Đlerleme Var  
Kamu dahili mali kontrolü; Bütçe ile ilgili Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun yanı sıra 
Anayasa’nın ilgili maddesinin Aralık 2005’de 
değiştirilmesi; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü 
Kanunu’nun bütçe yönetimine ilişkin olanlar da 
dahil olmak üzere tüm hükümlerinin 1 Ocak 2006 
itibariyle yürürlüğe girmesi; 2007 sonunda tam 
olarak uygulanacak olan kanunun uygulama 
düzenlemesinin bir bölümünün tamamlanması; 
AB mali çıkarlarının korunması; Ulusal 
Yetkilendirme Görevlisi’nin yetkisi dahilinde ilgili 
AB-Türkiye anlaşmalarıyla uyumlu bir AB fonları 
denetleme mekanizması oluşturulması; Avro’nun 
sahteciliğe karşı korunmasında uzmanlık.  
Sınırlı Đlerleme 
2004’de kurulan Đç Denetim Koordinasyon 
Kurulu’nun faaliyete geçmesi. 
Đlerleme Yok 
Dış denetim. 

Đlerleme Var  
Kamu muhasebesine ilişkin bazı yasal 
düzenlemelerin çıkarılması; yerel yönetimlerin 
bütçeleme ve muhasebesine ilişkin tüzüğün Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na yerel 
düzeyde uyum sağlaması. 
Sınırlı Đlerleme  
Kamu iç mali denetimine ilişkin Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) için 
uygulama tüzüğünün kabul edilmesi (tüzük tam 
olarak uygulanmamaktadır); Avrupa 
Toplulukları’nın Mali Çıkarlarının Korunmasına 
Đlişkin Sözleşme ve protokolleri  ile uyumun 
tamamlanması için yasal değişiklikler; AB mali 
çıkarlarının korunması konusunda, Avrupa 
Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ile işbirliği. 
Đlerleme Yok 
Dış denetim; Gözden geçirilen Sayıştay 
Kanunu’nun onaylanmaması; Avro’nun sahteciliğe 
karşı korunması; sahtecilik izleme sistemi, bir 
ulusal analiz merkezi, ulusal madeni para analiz 
merkezi ve bir ulusal merkezi büronun 
kurulmamış olması; kamu iç mali denetimi 
standartları ve ilkelerinin daha da geliştirilmesi 
için 2002 tarihli Kamu Đç Mali Denetimi Politika 
Belgesi’nin güncellenmesi ve ilgili yasal 
düzenlemelerin gözden geçirilmesi. 



 

 

 

33. Mali ve Bütçesel Hükümler Sınırlı Đlerleme 
AB öz kaynaklar sisteminin uygulanması.  
Đlerleme Yok 
KDV ve gümrük vergileri alanında yolsuzlukla 
mücadele önlemlerinin artırılması. 

Đlerleme Yok 
AB öz kaynaklar sisteminin uygulanması ile ilgili 
kurallar ve eşgüdüm için gerekli yapıların 
oluşturulması; KDV ve gümrük vergileri alanında 
yolsuzlukla mücadele önlemlerinin artırılması. 
 


