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KISALTMALAR

AB Avrupa Birliği
ABA Avrupa Birliği Antlaşması
ABAD Avrupa Birliği Adalet Divanı
ABİDA Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma
AET Avrupa Ekonomik Topluluğu
AFCOS Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi  

Anti-Fraud Coordination Service
AİA Avrupa İşletmeler Ağı
AMB Avrupa Merkez Bankası
AMBS Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
AP Avrupa Parlamentosu
Ar-Ge Araştırma - Geliştirme
AT Avrupa Topluluğu
BM Birleşmiş Milletler
 United Nations
BGUS Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi
CIP Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı  

Competitiveness and Innovation Framework Programme
COSME KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized 
Enterprises

COSO Treadway Komisyonu’nu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi  
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission

CRD Sermaye Gerekliliği Yönergesi  
Capital Requirements Directive

ÇED Çevre Etki Değerlendirmesi
ÇEP Çevre Eylem Programları
EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası   

European Bank for Reconstruction and Development
EFSF Avrupa Finansal İstikrar Fonu 
 European Financial Stability Facility
EIP Girişimcilik ve Yenilik Programı  

Entrepreneurship and Innovation Programme
ENTSO- E Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı   

European Network of Transmission System Operators for 
Electricity



EPB Ekonomik ve Parasal Birlik 
ERA Avrupa Araştırma Alanı
 European Research Area
ERP Ekonomik Reform Programı
ESA - 95 Avrupa Hesaplar Sistemi
 European System of Accounts
ESS Avrupa İstatistik Sistemi
 European Statistical System
ETS Emisyon Ticaret Sistemi
 Emission Trading System
FVO Gıda ve Veterinerlik Ofisi
	 Food	and	Veterinary	Office
GKRY Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
GSM Mobil İletişim İçin Küresel Sistem
 Global System for Mobile Communications
GSMH Gayrı Safi Millî Hasıla
GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası
ICT-PSP Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Politikaları Destek Programı 

Information and Communication Technologies – Policy 
Support Programme

IEE Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı
 Intelligent Energy Europe Programme
IMF Uluslararası Para Fonu
 International Monetary Fund
INDC Ulusal Katkı Beyanı
 Intended Nationally Determined Contribution
INTOSAI Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu 

International Organisation of Supreme Audit Institutions
IPA Katılım Öncesi Yardım Aracı
 Instrument for Pre-Accession
KDV Katma Değer Vergisi
KSEP KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 
KİMK Kamu İç Mali Kontrolü
KOBİ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı
MSR Pazar İstikrar Rezervi
 Market Stability Reserve



NACE  Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 
Sınıflaması

 Statistical	Classification	of	Economic	Activities	in	the	
European Community

NUTS İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
 Nomenclature of Territorial Units for Statistics
OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
 Organisation for Economic Cooperation and Development
OIE Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü
 World Organization of Animal Health
OLAF Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi
	 European	Anti-Fraud	Office
ÖTV Özel Tüketim Vergisi
PIF Konvansiyonu Avrupa Topluluklarının Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin 

Sözleşme
 Convention on the Protection of the European Communities’ 

Financial Interests
PPP Kamu - Özel Sektör İşbirliği
 Public - Private Partnership
RAPEX Gıda Dışı Ürünler için Acil uyarı Sistemi
 Rapid Alert System for Non-Food Dangerous Products
REACH Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması 

Registration, Evaluation, Authorization and Restrcition of 
Chemicals

RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SEVESO Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne 

İlişkin Yönerge
 Directive on the Control of Major-Accident Hazards Involving 

Dangerous Substances
TANAP Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
 Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCMB Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş
TEN Trans-Avrupa Ağları
 Trans-European Networks



TEN-E Trans-Avrupa Enerji Ağları
 Trans-European Energy Networks
TEN-T Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları
 Trans-European Transport Networks
TINA Ulaştırma Altyapı İhtiyaçları Değerlendirme Çalışması 

Transport Infrastructure Needs Assessment
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TSE Türk Standartları Enstitüsü
TTK Türk Ticaret Kanunu
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu



AB üyelik sürecinde 10’uncu yılını geride bırakan Türkiye, henüz müzakereleri 
tamamlayamamıştır. AB üyeliği ile sonuçlanması beklenen bu zorlu yolculuk 
siyasi sorunlardan kaynaklanan engellemelerden ve reform sürecindeki ak-
saklıklardan dolayı istenilen hızda ilerleyememektedir. Bu on yıllık süre zarfın-
da, 35 fasıldan yalnızca 15’i müzakereye açılabilmiş ve bunlardan yalnızca bir 
tanesi geçici olarak kapatılabilmiştir. Üstelik AB Konseyi’nin 2006 yılında al-
dığı kararla müzakerelerde sekiz faslın açılması ve tüm fasılların geçici olarak 
kapatılması engellenmiştir. 2007 yılında Nicolas Sarkozy liderliğindeki Fran-
sa’nın beş fasılda, 2009 yılında ise GKRY’nin altı fasılda müzakereleri askıya 
almasıyla Türkiye’nin katılım müzakereleri süreci durma noktasına gelmiştir. 

Son dönemde yaşanan bazı gelişmeler, Türkiye’nin katılım müzakerelerin-
de bir canlanmaya işaret etmektedir. Ciddi boyutlara ulaşan mülteci krizinin 
AB’nin bir numaralı gündem maddesi haline gelmesi ve krizin Türkiye ile ya-
kın işbirliğinde bulunulmadan ele alınmayacağının kavranması, AB’yi Türkiye 
ile ilişkileri yeniden canlandırmaya yöneltmiştir. Beşinci yılını geride bırakan 
Suriye Savaşı ve giderek çevre ülkeler ve Avrupa tarafından daha fazla hisse-
dilen insani boyutu Türkiye ve AB arasında işbirliğini öncelikli bir ihtiyaç ha-
line getirmiştir. Bu yeni gelişmeler ışığında, mülteci krizi ekseninde de olsa, 
Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği takviminin öne çekilmesi ve Türki-
ye’nin AB müzakere sürecinde yeni fasılların açılmasının gündeme gelmesi,  
Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri sürecinin yeniden hızlandığının önemli bir 
göstergesidir. Bunun yanında, 2012 yılında Fransa’da François Hollande’ın 
Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Nicolas Sarkozy döneminde bloke edilen fasıl-
lar üzerindeki engellemelerin ortadan kalkması mümkün olmuştur.

Son dönemde Kıbrıs’ta BM arabuluculuğunda sürdürülen yeniden birleşme 
müzakerelerinde yakalanan ivme, Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir şekilde 
çözüme kavuşturulması için umut verici bir ortam oluşmasını sağlamıştır. Kıb-
rıs meselesinin çözüme kavuşmasıyla, prensipte Türkiye’nin katılım müzake-
releri sürecindeki engellemelerin kalkmasının mümkün olacağı ve sürecin hız 
kazanacağı öngörülmektedir.

29 Kasım 2015’te AB ve Türkiye arasında kararlaştırılan Ortak Eylem Planı ve 
18 Mart 2016 Mülteci Anlaşması müzakerelerin canlandırılması imkânını doğur-
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muştur. Müzakerelerde yeni fasılların açılması yönünde AB tarafından girişim-
lerde bulunulması sevindirici bir gelişme olsa da, bu sürecin tamamlanması iki 
tarafta da güçlü bir siyasi irade olmasına bağlıdır. Katılım müzakere sürecini 
salt açılış/kapanış kriterlerinin karşılanmasına bağlı olarak fasılların açılıp kapan-
masıyla ilerleyen teknik bir süreç olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır. 
Müzakere sürecinde aday ülkelerden asıl beklenen AB norm ve standartlarını 
içselleştirmeleridir. Bu süreçte, Türkiye’nin AB yolunda siyasi, sosyal ve eko-
nomik reformları hayata geçirerek kararlı adımlarla ilerlemeye devam etmesi 
önem taşımaktadır. Fasıllara ilişkin kriterlerin karşılanması için hayata geçirilen 
düzenlemeler ve reformlar kadar, tarafların siyasi irade göstermeleri ve bu hu-
suslardaki toplumsal desteğin sağlanması da büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye’nin AB üyelik hedefi ve katılım müzakereleri sürecinin hem Türkiye 
hem de AB’nin kamuoyları tarafından daha fazla sahiplenilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. İKV olarak 2016 yılında hazırlattığımız kamuoyu araştırması 
sonuçları, Türkiye kamuoyunun yüzde 75,5’inin AB üyeliğini desteklediğini 
Türkiye’nin AB üyesi olacağına inananların oranının sadece yüzde 35,6 oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Bu tespitten yola çıkarak, her iki tarafın kamuoyla-
rının, müktesebat uyum çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin AB üyeliğinin ge-
tireceği kazanımlar hakkında bilgilendirilerek, Türkiye’nin AB üyelik sürecini 
benimsemelerinin sağlanması gerekmektedir.

1965 yılında Türkiye-AB ilişkileri alanında kurulan ilk ve tek ihtisas kurumu 
olarak Türkiye’nin AB ile ilişkilerini ve katılım müzakereleri sürecini yakından 
takip eden “Türkiye’nin AB Uzmanı” İKV, bu sürecin toplumun tüm kesimleri 
tarafından anlaşılması ve benimsenmesi için bilgilendirme faaliyetlerini sür-
dürmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında hazırladığımız bu ya-
yında, şu ana kadar çevre ve iklim değişikliği, fikri mülkiyet hukuku, ekonomik 
ve parasal politika, tüketicinin ve sağlığın korunması ile vergilendirme gibi 
birçok önemli alanda müzakereye açılan fasılların kapanış kriterlerini karşıla-
yabilmek için yapılan ve öngörülen uyum çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi-
leri bulacaksınız. Yayınımızın başta kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum ve 
akademiye olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine faydalı olmasını diliyoruz. 

İktisadi Kalkınma Vakfı



Aralık 1999’da Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin AB aday ülkesi ilan edilmesi 
ve Aralık 2004’te Brüksel Zirvesi’nde Türkiye’nin AB ile katılım müzakere-
lerine başlamasına onay verilmesinin ardından, 3 Ekim 2005 tarihinde Lük-
semburg kentinde düzenlenen Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye’nin 
AB’ye katılım müzakereleri Hırvatistan ile eşzamanlı olarak resmen başla-
tılmıştır.

Türkiye’yi AB üyeliğine hazırlayacak olan katılım müzakereleri süreci, esa-
sında, malların, işçilerin, sermayenin serbest dolaşımı, çevre, bilgi toplu-
mu, enerji, yargı ve temel haklar gibi birçok alanı kapsayan AB mükteseba-
tını, Türkiye’nin ne şekilde ve hangi takvim çerçevesinde kendi iç hukukuna 
aktarıp ve yürürlüğe koyacağının tespit edileceği bir süreçtir. Ayrıca, AB 
müktesebatı ile uyumlaştırma çalışmalarının etkin bir şekilde gerçekleşti-
rilmesini sağlayacak gerekli altyapının nasıl oluşturulacağı da bu süreçte 
belirlenmektedir.

Katılım müzakereleri süreci, AB’nin, kendi geçmiş deneyimleri kadar, her 
aday ülkenin kendine özgü dinamiklerinin de göz önünde bulundurulduğu 
bir sürece işaret etmektedir. Katılım müzakerelerinin ilk aşamasını “tarama 
süreci” (screening process)  oluşturmaktadır. Tarama süreci kapsamında, 
söz konusu aday ülke AB müktesebatı hakkında bilgilendirilmekte ve söz 
konusu fasıldaki, bir başka deyişle politika alanındaki, mevzuat farklılıkla-
rı belirlenerek, uyumun artırılması için atılacak adımlara yönelik genel bir 
takvim belirlenmektedir. Türk yetkililerin ve Avrupa Komisyonu yetkilileri-
nin katılımıyla Brüksel’de 20 Ekim 2005 tarihinde Bilim ve Araştırma faslı ile 
başlayan ve 13 Ekim 2006 tarihinde Yargı ve Temel Haklar faslı ile tamam-
lanan 66 “Tanıtıcı Tarama” ve “Ayrıntılı Tarama” toplantısında, Türkiye’deki 
mevzuat, AB müktesebatı ile karşılaştırılmıştır. 

Tarama toplantılarının ardından Avrupa Komisyonu tarafından her fasıla 
ilişkin hazırlanan “Tarama Sonu Raporu” (Screening Report), AB Konse-
yi’ne sunulmaktadır. Tarama sonu raporları, aday ülke tarafından sunulan 
bilgi ışığında, söz konusu faslın açılmaya hazır olup olmadığını değerlen-

GİRİŞ: NEDEN BÖYLE BİR YAYINA  
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1  Bu fasıllar; İşçilerin Serbest Dolaşımı; Balıkçılık; Ulaştırma Politikası; Enerji; Yargı ve Temel Haklar; Adalet, 
Özgürlük ve Güvenlik; Dış İlişkiler; Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası ile Mali ve Bütçesel Hükümler’dir.

dirmekte ve açılması için yerine getirilmesi gereken kriterleri (benchmarks) 
sıralamaktadır. Tarama sonu raporlarının AB Konseyi tarafından kabul edil-
mesini takiben, aday ülkeye; varsa açılış kriterleri (opening benchmarks) 
bildirilmekte; açılış kriteri yoksa AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nca mü-
zakerelere başlama daveti iletilmektedir. Bunun yanında, her fasıl için AB 
Konseyi tarafından kapanış kriterleri (closing benchmarks) belirlenmekte 
ve aday ülkenin bu kriterleri yerine getirme durumuna göre, söz konusu 
faslın geçici olarak kapatılması söz konusu olmaktadır. 

Türkiye’nin katılım müzakerelerinde, 9 fasıl1  için tarama sonu raporu, AB 
Konseyi’nde onay beklemektedir. Bazı Üye Devletlerin tek taraflı vetoları 
nedeniyle, söz konusu 9 fasılda tarama sonu raporlarının Türkiye’ye resmen 
iletilmemiş olması ise bu fasılların açılması için yerine getirmesi gereken 
muhtemel koşulların ve yol haritasının Türkiye’ye bildirilmemiş olması an-
lamına gelmektedir. Bu fasıllar arasında bulunan ve hukukun üstünlüğü ve 
temel haklar konularını kapsayan 23’üncü Yargı ve Temel Haklar ile 24’üncü 
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarında, Türkiye’nin AB tarafından eleşti-
rilmesi, buna karşılık Türkiye’ye yapması gerekenlere ilişkin bir yol haritası 
sunulmaması da bu duruma örnek teşkil etmektedir.

Katılım müzakerelerine Türkiye ile eşzamanlı olarak başlayan Hırvatistan, 
müzakereleri 30 Haziran 2011 tarihinde tamamlayarak 1 Temmuz 2013 tari-
hinde AB üyesi olurken, Türkiye’nin müzakere sürecinin henüz tamamlan-
mamış olup istenilen hızda ilerlemediği görülmektedir. Türkiye’nin katılım 
müzakereleri sürecinde, toplam 33 fasıldan2 oluşan AB müktesebatından 
günümüze kadar, sadece 15 tanesi açılmış ve bunlardan ancak bir tanesi 
geçici olarak kapatılmıştır. Henüz açılmamış olan fasılların büyük bölümü 
AB Konseyi tarafından Kıbrıs meselesi nedeniyle ve başta Fransa ve GKRY 
olmak üzere bazı Üye Devletlerin siyasi nitelikteki engellemeleri sebebiy-
le bloke edilmiştir. Bu koşullar altında, Türkiye’nin siyasi engel tanımadan 
müzakereye açılabileceği yalnızca üç fasıl bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; 
Kamu Alımları, Rekabet Politikası ile Sosyal Politika ve İstihdam fasıllarıdır. 
Söz konusu fasılların aday ülkelerin katılım müzakerelerinin son safhaların-
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da açmayı tercih ettiği ve AB’ye uyumun oldukça maliyetli olduğu alanlar 
olması, Türkiye açısından süreci daha da karmaşık hale getirmektedir. 

Hem AB bünyesi içinde, hem de Türkiye’de yaşanan iç ve dış siyasetteki 
yoğun gündem nedeniyle, uzun bir süredir Türkiye’nin AB müzakere sü-
recinin yavaşladığı inkâr edilemez. Fransa’da François Hollande’ın Cum-
hurbaşkanı seçilmesiyle Nicolas Sarkozy’nin kendi döneminde “üyelikle 
doğrudan ilişkili” olduğu gerekçesiyle bloke ettiği fasıllarda da açılım ya-
şanması mümkün olmuştur. Nitekim üç buçuk yıllık bir aradan sonra Kasım 
2013’te Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının mü-
zakereye açılması da Fransa’nın tutumunun değiştiğinin önemli bir göster-
gesidir. Bu gelişme sayesinde Türkiye-AB ilişkiler ve Türkiye’nin müzakere 
süreci yeniden canlanmıştır.

2015 yılına gelindiğinde, Suriye krizinin ağırlaşan insani maliyeti ve AB’nin 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi mülteci akınıyla karşı karşıya kal-
ması, Türkiye’nin jeostratejik önemi artmış ve durağanlığın hüküm sürdüğü 
katılım müzakereleri sürecinin de canlanmasına zemin hazırlamıştır. 

29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi’nde Türkiye’nin 
katılım müzakereleri sürecinin yeni fasılların açılması suretiyle canlandı-
rılması gündeme gelmiştir. Zirvede daha önce Fransa’nın blokajı altında 
bulunan Ekonomik ve Parasal Politika faslının açılması karara bağlanmış, 
Avrupa Komisyonu ek fasılların açılması için hazırlık çalışmalarını 2016 yılı-
nın ilk çeyreğinde tamamlamak üzere görevlendirilmiştir.

Söz konusu fasıllar arasında GKRY’nin 2009 yılında tek yanlı deklarasyon ile 
bloke ettiği Enerji; Yargı ve Temel Haklar; Adalet, Özgürlük ve Güvenlik; 
Eğitim ve Kültür ile Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası fasıllar bulunmak-
tadır.

Mülteci krizinin çözülmesi için yürütülen uzun müzakereler sonucunda, 18 
Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi kapsamında Türkiye 
ve AB liderleri arasında varılan anlaşma kuşkusuz Türkiye’nin AB müzakere 
sürecine de olumlu yansımaları bulunmaktadır. Mutabakat çerçevesinde, 
Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestliği takviminin öne çekilerek gerek-

2  AB müktesebatı katılım müzakerelerinde, 35 fasıl altında ele alınmaktadır. 33 fasılda müzakereler 
tamamlandıktan sonra 34’üncü Kurumlar ve 35’inci Diğer Konular fasılları müzakere edilmektedir.
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li koşulların sağlanması kaydıyla Haziran 2016 sonunda Türk vatandaşları 
için vize zorunluluğunun kaldırılması ve Türkiye’nin katılım müzakereleri 
sürecinin yeni fasılların açılması suretiyle hızlandırılması yönünde karar 
alınmıştır. Bu kapsamda 2016 yılının ilk yarısında Hollanda Dönem Başkan-
lığı sırasında daha önce Fransa tarafından bloke edilen fasıllar arasında 
yer alan Mali ve Bütçesel Hükümler faslının açılması karara bağlanmıştır. 
AB tarafı, ek fasılların müzakereye açılması için de çabalarını artıracağı yö-
nünde taahhütte bulunmuştur.

Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde kaydettiği ilerlemeyi sadece mü-
zakereye açılan fasıl sayısı ile değerlendirmek yanlış olacaktır. Türkiye’de, 
AB müktesebatına yönelik yürütülen uyumlaştırma çalışmaları kapsamın-
da gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve hayata geçirilen reformlar, esa-
sında katılım müzakereleri sürecinde dikkate alınması gereken gelişme-
lerdir. Bu nedenle, müzakere sürecinde fasılların açılması kadar, fasılların 
kapatılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar da bir o kadar önem taşı-
maktadır. Şöyle ki, fasılların müzakereye açılmasından sonra da, bu fasılları 
geçici olarak kapatabilmek için Türkiye’nin bu alanda yürüttüğü müktese-
bat uyum çalışmalarını sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Kaldı ki, AB 
müktesebatının her geçen gün hızla değiştiği ve yenilendiğini göz önüne 
bulundurulduğunda Türkiye’nin sürekli olarak AB’de yaşanan değişiklikleri 
yakından takip ederek, bunlara uyum sağlaması gerekmektedir. Nitekim 
bir yandan, AB’nin yaşadığı ekonomik ve mali kriz sonrasında, ekonomi 
yönetişimini güçlendirme diğer yandan da Avrupa 2020 Stratejisi çerçeve-
sinde belirlenen hedefleri karşılama çabaları kapsamında, AB önemli bir 
değişim sürecine girmiş durumdadır. AB ile katılım müzakereleri yürüten 
bir aday ülke olarak, Türkiye de bu süreci yakından takip etmektedir. Bu 
nedenle, söz konusu yayınımızda, Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecin-
de açılan fasıllarda, son dönemde AB içerisinde yaşanan gelişmeler, Türki-
ye’nin söz konusu fasılların kapanış kriterlerine uyum durumu ve kaydettiği 
ilerlemeler ele alınmaktadır. 

Her ne kadar bazı siyasi engeller sebebiyle günümüze kadar açılan fasılla-
rın geçici olarak kapatılmasına imkân tanınmamış olsa da, söz konusu fa-
sılların kapanış kriterlerinin karşılanması hedefi doğrultusunda Türkiye’de 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir.  
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Müzakere sürecinde AB müktesebatına yönelik çalışmalar kapsamında ka-
bul edilen yeni yasal düzenlemeler ve uygulamaya geçirilen yeni önlem-
ler, hiç kuşkusuz toplumun tüm kesimlerini doğrudan ya da dolaylı olarak 
etkilemektedir. Bu yeni düzenlemelerin, özel sektörün üretim ve yatırım 
süreçleri üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurulduğunda, iş dün-
yasının özellikle bu gelişmelerden nasıl etkilenebileceğinin daha iyi anlaşı-
labilmesi için bu sürecin işleyişinin ve reformların uygulamasının yakından 
takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu takip işlevinin, iş dünyamız 
tarafından olduğu kadar toplumun tüm kesimleri ve sivil toplum örgütle-
ri tarafından en etkin şekilde gerçekleştirilmesi, müzakere sürecine daha 
fazla katkıda bulunmalarına ve dolayısıyla olumlu sonuçlara ulaşabilmeye 
imkân verecektir.

Bu tespitlerden yola çıkarak, Türk kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, İKV 
Dergisi’nde 2014 yılı boyunca müzakerelere açılan fasıllarda kaydedilen 
gelişmelerin ele alındığı değerlendirmeleri bir araya getirerek 2015 yılında 
kamuoyuna aktarmıştık. Bu bağlamda, bir yandan Ekonomik ve Parasal 
Politika faslının müzakereye açılması ve Mali ve Bütçesel Hükümler faslının 
da 30 Haziran 2016 tarihine kadar müzakereye açılmasının öngörülmesi, 
öte yandan AB müktesebatının dinamik yapısı ve Türkiye’deki uyum çalış-
maları kapsamında yaşanan son gelişmeler ışığında “Açılan Fasıllarda Ne 
Durumdayız?” yayını güncelledik.

Bu güncelleme, özellikle Avrupa Komisyonu’nun 2015 Yılı İlerleme Ra-
poru’nu hazırlarken tekniğine getirdiği yenilikler sonucunda ortaya çıkan 
“Yeni Nesil İlerleme Raporlarının” ilk bulguları ve 2014 tarihli Yeni AB Stra-
tejisi kapsamında 64’üncü Hükümetin güncelleyerek kabul ettiği 2016-
2019 AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’ndaki unsurlar göz önünde bu-
lundurularak gerçekleştirilmiştir. 

Bu yayında yer alan değerlendirmeler, çalışma alanları doğrultusunda İKV 
uzmanları tarafından kaleme alınmış ve güncellenmiştir. Bu yayın; Çisel İLE-
Rİ, Sema Gençay ÇAPANOĞLU, Selen AKSES, Yeliz ŞAHİN, İlge KIVILCIM, 
Gökhan KİLİT, Büşra ÇATIR, Ahmet CERAN, Deniz SERVANTIE ve Mehmet 
POYRAZLI tarafından hazırlanmıştır.  Bu yayının ilk baskısında ise Feridun 
KARAKEÇİLİ ve Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖZKURT’un katkıları yer almıştır.
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Yayınımızda, AB katılım müzakereleri sürecinde Türkiye’nin bugüne kadar 
müzakereye açtığı fasıllarla ilgili olarak yapılan müktesebat uyum çalışma-
ları hakkında kapsamlı bilgiler sunulmaktadır. Her fasıl için ayrı olarak ha-
zırlanan değerlendirmelerde, söz konusu faslın kapsamı, ilgili alanda AB 
müktesebatında yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin bu alanda yürüttüğü 
uyum çalışmaları kapsamlı olarak ele alınmaktadır.
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TÜRKİYE-AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ: MÜZAKERE FASILLARI

Fasıl 1:   Malların Serbest Dolaşımı
Fasıl 2:  İşçilerin Serbest Dolaşımı
Fasıl 3:   İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
Fasıl 4:   Sermayenin Serbest Dolaşımı
Fasıl 5:   Kamu Alımları
Fasıl 6:   Şirketler Hukuku
Fasıl 7:   Fikri Mülkiyet Hukuku
Fasıl 8:   Rekabet Politikası
Fasıl 9:   Mali Hizmetler
Fasıl 10:  Bilgi Toplumu ve Medya
Fasıl 11:  Tarım ve Kırsal Kalkınma
Fasıl 12:  Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası
Fasıl 13:  Balıkçılık
Fasıl 14:  Taşımacılık Politikası
Fasıl 15:  Enerji
Fasıl 16:  Vergilendirme
Fasıl 17:  Ekonomik ve Parasal Politikası
Fasıl 18:  İstatistik
Fasıl 19:  Sosyal Politika ve İstihdam
Fasıl 20:  İşletme ve Sanayi Politikası
Fasıl 21:  Trans-Avrupa Ağları
Fasıl 22:  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Fasıl 23:  Yargı ve Temel Haklar
Fasıl 24:  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
Fasıl 25:  Bilim ve Araştırma
Fasıl 26:  Eğitim ve Kültür
Fasıl 27:  Çevre ve İklim Değişikliği
Fasıl 28:  Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Fasıl 29:  Gümrük Birliği
Fasıl 30:  Dış İlişkiler
Fasıl 31:  Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
Fasıl 32:  Mali Kontrol
Fasıl 33:  Mali ve Bütçesel Hükümler
Fasıl 34:  Kurumlar
Fasıl 35:  Diğer Konular
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Tablo 1: Türkiye-AB Üyelik Müzakere Sürecindeki Mevcut Durum  
(Mayıs 2016 itibarıyla)

Açılan Fasıllar

 Açılmayan Fasıllarda Durum

Türkiye’nin 
Müzakere Pozisyon 
Belgesi’ni Avrupa 
Komisyonu’na 
Sunduğu Fasıllar

Konseyde Tarama 
Sonu Raporu 
Onaylanan ve Açılış 
Kriteri Resmi Olarak 
Belirlenen Fasıllar

Tarama Sonu 
Raporu 
Onaylanmayan 
Fasıllar

25. Bilim ve 
Araştırma 
(geçici olarak 
kapatıldı)

20.  İşletme ve 
Sanayi Politikası

18.  İstatistik
32.  Mali Kontrol
21.  Trans - Avrupa 

Ağları
28.  Tüketicinin 

ve Sağlığın 
Korunması

6.   Şirketler Hukuku
7.   Fikri Mülkiyet 

Hukuku
4.   Sermayenin 

Serbest 
Dolaşımı

10. Bilgi Toplumu ve 
Medya

16. Vergilendirme
27. Çevre
12. Gıda Güvenliği, 

Veterinerlik ve 
Bitki Sağlığı 
Politikası

22. Bölgesel Politika 
ve Yapısal 
Araçların 
Koordinasyonu

17. Ekonomik ve 
Parasal Politika

26. Eğitim ve Kültür 1.   Malların Serbest 
Dolaşımı (Ek 
Protokol)

3.   İş Kurma Hakkı 
ve Hizmet 
Sunumu 
Serbestisi ( Ek 
Protokol)        

5.    Kamu Alımları
8.    Rekabet 

Politikası
9.   Mali Hizmetler                        

(Ek Protokol)
11. Tarım ve Kırsal 

Kalkınma ( Ek 
Protokol)

19. Sosyal Politika 
ve İstihdam

29. Gümrük Birliği                      
(Ek Protokol)

 

2.   İşçilerin Serbest 
Dolaşımı

13. Balıkçılık  
(Ek Protokol)

14. Taşımacılık 
Politikası  
(Ek Protokol)

15. Enerji
23. Yargı ve Temel 

Haklar
24.  Adalet, 

Özgürlük ve 
Güvenlik

30. Dış İlişkiler  
(Ek Protokol)

31. Dış, Güvenlik 
ve Savunma 
Politikası

33. Mali ve Bütçesel 
Hükümler

Not 1:  Kıbrıs (Ek Protokol) konusu 11 Aralık 2006 tarihli AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde alınan karar 
doğrultusunda yukarıda altı çizilen 8 fasıl için açılış kriteri, diğer tüm fasıllar için ise kapanış kriteri niteliği 
taşımaktadır.

Kaynak: T.C.	AB	Bakanlığı

TABLOLARLA TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ
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FASIL AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI

Bilim ve Araştırma
Avusturya 

(12 Haziran 2006)

İşletme ve Sanayi Politikası
Almanya 

(29 Mart 2007)

Mali Kontrol
Almanya 

(26 Haziran 2007)

İstatistik
Almanya 

(26 Haziran 2007)

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Portekiz 

(19 Aralık 2007)

Trans-Avrupa Ağları
Portekiz 

(19 Aralık 2007)

Fikri Mülkiyet Hukuku
Slovenya 

(17 Haziran 2008)

Şirketler Hukuku
Slovenya 

(17 Haziran 2008)

Sermayenin Serbest Dolaşımı
Fransa 

(18 Aralık 2008)

Bilgi Toplumu ve Medya
Fransa 

(19 Aralık 2008)

Vergilendirme
Çek Cumhuriyeti 
(30 Haziran 2009)

Çevre ve İklim Değişikliği
İsveç 

(21 Aralık 2009)

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
Politikası

İspanya 
(30 Haziran 2010)

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 
Koordinasyonu

Litvanya 
(5 Kasım 2013)

Ekonomik ve Parasal Politika
Lüksemburg

(14 Aralık 2015)

Mali ve Bütçesel Hükümler
Hollanda

(Haziran 2016’ta öngörülüyor)

Tablo 2: Açılan Fasıllar ve Dönem Başkanlıkları
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Tablo 3: Açılan Fasılların Yıllara Göre Dağılımı

FASIL YIL
AB KONSEYİ DÖNEM  

BAŞKANLIĞI

Bilim ve Araştırma 2006 Avusturya

İşletme ve Sanayi Politikası

2007

Almanya
 

Mali Kontrol

İstatistik

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
Portekiz

Trans-Avrupa Ağları

Fikri Mülkiyet Hukuku

2008

Slovenya
Şirketler Hukuku

Sermayenin Serbest Dolaşımı
Fransa

Bilgi Toplumu ve Medya

Vergilendirme
2009

Çek Cumhuriyeti 

Çevre ve İklim Değişikliği İsveç

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 
Politikası

2010 İspanya 

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 
Koordinasyonu

2013 Litvanya 

Ekonomik ve Parasal Politika 2015 Lüksemburg

Mali ve Bütçesel Hükümler
2016  

(öngörülen)
Hollanda
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Fasıl Adı Bilim ve Araştırma

Fasıl Numarası 25

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 20 Ekim 2005
Ayrıntılı Tarama: 14 Kasım 2005

Açılış Kriteri  -

Kapanış Kriteri -

Fasıl Açılma Tarihi 12 Haziran 2006

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi 12 Haziran 2006

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Avusturya

FASIL 25: BİLİM VE ARAŞTIRMA
Türkiye’nin AB müzakere sürecinde, Bilim ve Araştırma faslında müza-
kereler, 12 Haziran 2006 tarihinde başlamış ve aynı gün bu fasıl geçici 
olarak müzakereye kapatılmıştır. Türkiye’nin AB müzakere sürecinde açı-
lan ilk fasıl olan Bilim ve Araştırma, aynı zamanda müzakere sürecinde 
kapatılan ilk fasıl olmasıyla da dikkat çekmektedir. Bilim ve Araştırma 
faslında Üye Devletlerden, araştırma ve teknoloji geliştirme alanındaki 
Birliğin hedef ve aktivitelerine yönelik uygulama kapasitelerini sağlama-
ları beklenmektedir.

FASLIN KAPSAMI

Bilim ve Araştırma, Türkiye’nin AB müzakere sürecinde bugüne kadar açılıp, 
geçici olarak kapatılan tek fasıldır. Bilim ve Araştırma faslının, Türkiye’nin 
AB mevzuatının kendi ulusal yasalara aktarması gerektiren bir fasıl olma-
ması nedeniyle bu fasıla ilişkin açılış ve kapanış kriterleri bulunmamaktadır. 

Türkiye’nin Bilim ve Araştırma faslının AB ile uyumu incelenirken üzerinde 
durulan temel konu, Türkiye’nin, AB’nin çok uluslu araştırma ve teknoloji 
geliştirme projelerini destekleyen Programlara (örneğin AB Çerçeve Prog-
ramları ve Ufuk 2020) katılımıdır. Bu bağlamda, Türkiye’nin bu programlara 
etkin bir şekilde katılabilmesi için gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığı 
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değerlendirilmektedir. Bu programlara etkin bir katılım sağlayabilmek için, 
Türkiye’nin araştırma ve teknoloji geliştirme alanında gerekli uygulama ka-
pasitelerini oluşturması ve bunun için gerekli personeli istihdam etmesi 
gerekmektedir. Esasında bu programlara katılımı teşvik edilerek Türki-
ye’nin, Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleşmesi beklenmektedir. Bu ne-
denle, Bilim ve Araştırma faslı altında, Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı 
(ERA) ile entegrasyonunu sağlaması yönünde yapılan çalışmalar ve çabalar 
da dikkate alınmaktadır.

AB’DE BİLİM VE ARAŞTIRMA ALANINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

Türkiye’nin AB müzakere sürecinde, Bilim ve Araştırma faslının açıldığı ve 
geçici olarak kapatıldığı dönemde, Altıncı Çerçeve Programı yürürlüktey-
di. Altıncı Çerçeve Programı’nı takiben 2007-2013 döneminde yürürlükte 
olan Yedinci Çerçeve Programı kapsamındaki projeler ise AB’nin, dünya-
nın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline dayanan ekonomiye dönüş-
mesi hedefine yönelik olarak tasarlanmıştır. Yedinci Çerçeve Programı ile 
Avrupa bölgelerinin araştırma kapasitelerinin ve KOBİ’lere yönelik destek-
lerin artırılması önem kazanmıştır. Yedinci Çerçeve Programı ile getirilen 
diğer önemli yenilikler arasında, risk paylaşımını içeren yeni bir mali yapı 
düzenlemesine gidilmesi, bilimsel araştırma faaliyetlerine finansal destek 
sağlayacak Avrupa Araştırma Konseyi’nin (European Research Council) ku-
rulması ve araştırmaların teknoloji platformları aracılığıyla yürüten kamu 
ve özel kurumlar arasında yeni işbirliği imkânlarının sağlanması için Ortak 
Teknoloji Girişimleri’nin (Joint Technology Initiatives) oluşturulması yer al-
maktadır.

2014 yılında başlayan ve 2020 yılına kadar yürütülecek Ufuk 2020 Programı 
(Horizon 2020) kapsamında ise desteklenecek Ar-Ge faaliyetlerinin ve pro-
jelerinin, sanayilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pazara dönük nitelikte 
olmalarına özen gösterilmektedir. Yedinci Çerçeve Programı’nda olduğu 
gibi, Ufuk 2020 Programı kapsamında da başvuru süreci kolaylaştırılarak bu 
Programa erişimin artırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, örneğin ihale 
usulleri, proje yönetimi ve katılım sürecine ilişkin yeni kolaylıklar getirilmiştir.



23AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ?

AB’de bilimsel araştırma ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmek ve üye ül-
kelerin mevcut kapasitelerini bütünleştirmek amacıyla 2014 yılının sonuna 
kadar oluşturulması öngörülen Avrupa Araştırma Alanı henüz tamamlan-
mamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2014 ERA İlerleme 
Raporu’nda, söz konusu alanda ilerleme kaydedildiği ancak üye ülkele-
rin araştırma alanına ilişkin gerekli tüm reformları hayata geçirmeleri ge-
rektiği vurgulanmıştır3. 29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Rekabet 
Konseyi’nde ise 2015-2020 ERA Yol Haritası kabul edilmiştir. Bu çerçeve-
de AB Konseyi, üye ülkeler ve Komisyon’dan söz konusu yol haritasında 
belirlenen temel eylem önceliklerinin yürürlüğe konmasını talep etmiştir. 
2015-2020 ERA Yol Haritası kapsamında özellikle araştırma ve yenilikçilik 
politikalarının değerlendirilmesinin güçlendirilmesi, araştırma altyapıları-
na yönelik kamu yatırımlarının artırılması, araştırma pozisyonlarına ilişkin 
şeffaflık ilkelerinin uygulanması, araştırma kurumları ve karar alma merci-
lerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi amacıyla ulusal çapta-
ki mevzuatın değiştirilmesi ve toplumsal cinsiyet boyutunun tüm Ar-Ge 
politikaları, programlari ve projelere entegre edilmesi, bilimsel yayınlarına 
erişimin kolaylaştırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gibi bir-
çok öncelikler sunulmuştur4.

BİLİM VE ARAŞTIRMA FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

Bilim ve Araştırma faslının açıldığı dönemde yürürlükte olan Altıncı Çer-
çeve Programı’na Türkiye, resmi olarak ilk defa AB Üye Devletleriyle eşit 
koşullarda tam katılım sağlamıştır. Altıncı Çerçeve Programı kapsamında 
Türkiye, 2947 projeye başvurmuş ve bunların 454’ü kabul edilerek yüzde 
15,4’lük bir başarı oranı elde etmiştir. Bu Program altında desteklenen Tür-
kiye ortaklı projeler “Sürdürülebilir Kalkınma, Küresel Değişim ve Ekosis-
tem” ile “Bilgi Toplum Teknolojileri” alanlarında öne çıkmıştır.

3  Avrupa Komisyonu, “European Research Area Progress Report 2014”, COM(2014) 575 final, 15.09.2014.
4  AB Konseyi, “Council Conclusions on the European Research Area Roadmap 2015-2020”, 9351/15, 

29.05.2015. 



24 BİLİM VE ARAŞTIRMA

Yedinci Çerçeve Programı’na ilişkin son verilere göre Türkiye, Programa 
katılımında, sunulan ve başarılı bulunan projelerde artış kaydetmiş ve yüz-
de 16,2’lik bir başarı oranı elde etmiştir5. Türkiye, özellikle bilgi ve iletişim 
teknolojileri ve biyoekonomi (gıda, tarım ve biyoteknoloji), taşımacılık ve 
güvenlik gibi tematik alanlarda başarılı bulunurken, sağlık ve çevre alan-
larında zayıf kaldığına dikkat çekilmiştir6. Öte yandan, Türkiye’nin Marie 
Curie Eylemleri’ne7  katılımı yüksek iken, Fikirler Özel Programı’na8  katı-
lım oranı düşük seviyede kalmaktadır. Bir diğer önemli gözlem ise, Türki-
ye’den KOBİ’lerin katılımının iyi düzeyde bulunmasıdır. 

Ayrıca Türkiye’deki araştırmacılara, şirketlere ve araştırma kuruluşlarına 
ortaklık statüsü sağlayan Ufuk 2020 Programı’na Katılım Anlaşması 4 Ha-
ziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Böylelikle yaklaşık 80 milyar 
Avro’luk bir bütçeye sahip olan Ufuk 2020 Programı’na Türkiye, AB üye 
ülkelerle eşit koşullarda katılma imkânını elde etmiştir. Ayrıca 1 Ocak 2014 
tarihi itibariyle Türkiye’deki kuruluşların Programa geriye dönük olarak ka-
tılım imkânı verilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2015 Yılı 
İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin Ufuk 2020 programı çerçevesindeki faali-
yetlerine ilişkin tüm Ufuk 2020 Program Komiteleri ile iyi bir “Temas Nokta-
ları ve Temsilciler Ağı”nı kurduğu belirtilmiştir. Önümüzdeki yıllar içerisin-
de, Türkiye’nin Ufuk 2020 Programı’na aktif katılımını artırması ve program 
çerçevesinde farklı projelere katılımının teşvik edilmesi öngörülmektedir9.

Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı’na katılımı 
kapsamında, AB’nin Ortak Araştırma Merkezi (Joint Research Center) ile 
işbirliği çalışmaları da artmıştır. Bu kapsamda, TÜBİTAK ve Ortak Araştırma 
Merkezi arasındaki işbirliğini güçlendirmek için imzalanan Mutabakat Zap-
tı 2012 yılının sonunda yenilenmiştir. Bu anlaşma ile enerji ve temiz enerji, 
çevre ve iklim değişikliği, tarım ve gıda güvenliği, sağlık ve tüketiciyi koru-
ma,  bilgi toplumu ve siber güvenliği ile kriz ve risk yönetimi alanlarında iki 

5  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2014 Progress Report”, SWD (2014) 307 final, 08.10.2014.
6  T.C. AB Bakanlığı, “Türkiye Tarafından Hazırlanan 2012 Yılı İlerleme Raporu: Yapılan Çalışmalar ve 

Kaydedilen İlerlemeler”, Ocak 2013. 
7  Marie Curie Eylemleri kapsamında, araştırmacıların eğitimlerini ve kariyerlerini geliştirmek için destek 

sağlanmaktadır.
8  Fikirler Programı, riskli ve büyük bütçeli akademik araştırma projelerine mali destek sağlamaktadır.
9  T.C. AB Bakanlığı, “AB’ye katılım için Ulusal Eylem Planı: II. Aşama (Haziran 2015 – Haziran 2019)”. 2014.
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kurum arasında ortak çalışmalar desteklenmektedir. Ayrıca, Ortak Araştır-
ma Merkezi bünyesinde yer alan enstitülerde Türk araştırmacıların doktora 
ve doktora sonrası araştırmalarını yürütmelerine imkân tanınmaktadır. 

Araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirebilmek için Türki-
ye, geçtiğimiz yıllarda birçok önemli girişimde bulunmuştur. Aralık 2012’de 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2013–2017 dönemi için eylem planı ya-
yımlamıştır. Söz konusu dönem için bilginin korunması ve ekonomik katma 
değere dönüştürülmesi, sanayide teknolojik kapasitenin güçlendirilmesi, 
araştırma altyapısının geliştirilmesi, üniversite ve sanayi arasında işbirliği-
nin teşvik edilmesi, girişimcilik ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Bakanlı-
ğın kurumsal yapısı ile yönetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi, 
uluslararası düzeyde işbirliğinin geliştirilmesi ve AB normlarıyla uyumlu, 
güvenli, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve verimlilik düzeyi artan bir üretim 
ve piyasa yapısının oluşturması öncelikler arasında yer almaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin 2016 yılına kadar 16 Büyükşehir Bele-
diyesi’nde ve 2023 yılına kadar tüm illerde bilim merkezlerinin kurulması ön-
görülmektedir10. Bu kapsamda ilk bilim merkezi 2014 yılında Konya’da açıl-
mıştır. Konya’yı sırasıyla Kocaeli, Kayseri, Bursa ve Elazığ takip etmiştir. Ayrıca 
2012 yılında TÜBİTAK’ın Türkiye çapındaki Ar-Ge çalışmalarını desteklemek 
amacıyla yeni destek programları oluşturulmuştur. Bu kapsamda, KOBİ’lere 
yönelik olarak da önemli destekler sağlanmaktadır. Türkiye’nin araştırma ve 
teknoloji kapasitesini güçlendirme çabaları kapsamında ayrıca, Ar-Ge perso-
nel sayısı da artırılmıştır. 2013 ve 2014 yılları arasında Ar-Ge personel sayısı 
yüzde 2,19 oranında artış gösterirken, 2014 yılında tam zamanlı Ar-Ge perso-
nel sayısı 115 bin 444’e, araştırmacı sayısı ise 89 bin 657’ye ulaşmıştır11.

TÜİK verilerine göre, 2015 yılında Ar-Ge harcamalarının 5 milyar 850 mil-
yon Türk Lirası’na ve dolaylı Ar-Ge desteklerinin ise 1 milyarın üstene 
çıktığı belirtilmiştir. 2008 yılından beri kaydedilen istatistikler söz konusu 
harcamalarda istikrarlı bir artışın meydana geldiğini göstermektedir. Türki-
ye’de GSYİH’den Ar-Ge harcamalarının payı 2008 ve 2014 yılları arasında 

10  T.C. AB Bakanlığı, “Türkiye Tarafından Hazırlanan 2013 Yılı İlerleme Raporu: Yapılan Çalışmalar ve 
Kaydedilen İlerlemeler”, Ocak 2014. 

11  TÜİK, “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2014”, Sayı: 18661, 17.11.2015.
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yüzde 0,73’den yüzde 1,01’e yükselmiştir12. Buna karşın, 2014 yılında AB 
genelinde GSYİH’den Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 2,03’e ulaştığı göz 
önünde tutulduğunda, Türkiye’nin bu alandaki performansı AB’nin altında 
kaldığı anlaşılmaktadır13. 

Avrupa Komisyonu’nun 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin bilim 
ve araştırma alanında hazırlıklarının çok ileri düzeyde olduğu belirtilmek-
tedir14. Bu çerçevede, özellikle Türkiye’nin ulusal düzeydeki araştırma ve 
yenilik kapasitesini güçlendirmek ve Avrupa Araştırma Alanı ile bütünleş-
mesini hızlandırmak amacıyla 2014 yılında önemli ilerlemelerin kaydedil-
diğine işaret edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması ama-
cıyla Yenilikçilik Birliği  Skor Tahtası’ndaki (Innovation Union Scoreboard) 
sıralamasını iyileştirmesi için daha fazla finansal kaynağa ihtiyaç duyuldu-
ğuna da dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda yapılan sıralamalarda, Türki-
ye neredeyse tüm göstergelerde AB ortalamasının altında kalmakta olup, 
“mütevazı seviyede yenilikçi” olarak tanımlanmaktadır. Yenilikçilik Birli-
ği’ne de atıfta bulunan rapor, bu yönde Türkiye’nin önemli girişimlerinin 
olduğunu ve bu çerçevede akademisyenler ve sanayi arasındaki işbirliğini 
teşvik eden eylemlere imza atıldığı belirtilmektedir.

Rapor, Türkiye’nin 2016 yılında özellikle aşağıdaki alanlarda çalışmalarını 
yoğunlaştırmasını tavsiye etmektedir: 

- Sanayi ve KOBİ’ler ile işbirliğini artırarak, üniversitelerin araştırma ve 
yeniliğin organizasyonundaki rolünün güçlendirmesi;

- Ar-Ge’ye yönelik ulusal finansmanı artırması ve söz konusu kaynağın 
Avrupa Araştırma Alanı eylem ve ilkelerine uygun olarak tahsis edil-
mesi. 

Tüm bunların yanı sıra, raporda ayrıca, Türkiye’nin teknoloji transferlerini 
canlandırma ve desteklemeye yönelik adımları attığı, ancak söz konusu po-
litika eylemlerinin Avrupa Araştırma Alanı’nın ilke ve eylemleri ile uyumu-
nun artırılması için daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtilmektedir. 

12  A.g.e.
13  AB İstatistik Ofisi, “R&D expenditure in the EU stable at slightly over 2% of GDP in 2014”, News Release 

No:  209/2015, 30.11.2015. 
14  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015.
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GENEL DEĞERLENDİRME

Bilim ve Araştırma faslına ilişkin Türkiye’de iyi düzeyde ilerleme kaydedil-
diği ve ülkemizin bu alanda iyi konumda olduğu belirtilmektedir. Ancak 
Türkiye’nin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesinin güçlendirmesi 
için öncelikli olarak Ar-Ge ve eğitime yönelik yatırımların ve Ar-Ge perso-
nel ile araştırmacı sayısının artırılması, üniversite ve sanayi arasında bilgi 
akışının sağlanması, işbirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa ve küresel ağla-
rının geliştirilmesi önem teşkil etmektedir. Altıncı ve Yedinci Çerçeve Prog-
ramları altında edinilen tecrübeler ışığında da, Türkiye’nin başvuracağı ve 
ortak olacağı projeler ile Ufuk Programı’na katılımının daha da artması ve 
güçlenmesi beklenmektedir. 
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Fasıl Adı İşletme ve Sanayi Politikası

Fasıl Numarası 20

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 27-28 Mart 2006
Ayrıntılı Tarama: 4-5 Mayıs 2006

Açılış Kriteri  -

Kapanış Kriteri
Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesini 
amaçlayan kapsamlı ve güncel bir sanayi politikası 
stratejisinin sunulması.

Fasıl Açılma Tarihi 29 Mart 2007

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Almanya

FASIL 20: İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
29 Mart 2007 tarihinde müzakereye açılan İşletme ve Sanayi Politikası; 
malların serbest dolaşımı, dış ekonomik ilişkiler, enerji, sermaye, çevre, 
bilim ve araştırma, devlet yardımları ve rekabet, sosyal politika ve is-
tihdam gibi diğer politika alanlarıyla kesişen yatay bir politika alanıdır. 
AB’de daha önceki dönemlerde İşletme Politikası ve Sanayi Politikası ayrı 
ayrı ele alınırken, hedefleri ve uygulama alanlarının benzer olması nede-
niyle, günümüzdeki halinde, iki fasıl birleştirilerek tek çatı altında daha 
geniş ve bütünleşmiş bir politika alanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

FASLIN KAPSAMI
İşletme ve Sanayi Politikası, temel olarak genel politikaların belirlenerek re-
kabet edebilirliğin artırılabilmesi hedefine yönelik işletme politikası, sanayi 
politikası ve sektörlere yönelik tedbir ve politikaların yer aldığı politikalar-
dan oluşmaktadır. 

Bu fasıla ilişkin mevzuat, teknik mevzuattan ziyade Avrupa Komisyonu 
tebliğleri, önerileri ve AB Konseyi zirve kararları ile ortaya koyulan politika 
prensiplerinden oluşmaktadır. Politika prensipleri, yapısal uyumun sağlan-
ması, işletmelere yönelik en iyi iş ortamının yaratılması, iç ve dış yatırımların 
artırılması, KOBİ’lerin geliştirilmesi, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik faali-
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yetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. İşletme ve Sanayi Politikası’nın 
nihai hedefi ise AB’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak 
işletmelerin kurulabileceği, faaliyet gösterebileceği ve girişimcilik ruhunun 
geliştirilebileceği iş ortamının oluşturulması ve işletmelerin rekabet gücü-
nün artırılmasıdır.

AB’DE İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

İşletme ve Sanayi Politikası’nın temel önceliklerinden biri, işletmelerin ve 
özellikle de tüm işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’lerin faaliyet 
gösterdikleri ortam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu kapsamda KOBİ’lerin 
ölçekleri nedeniyle yaşadıkları sorunlar hatırlandığında finansmana erişim-
lerinin kolaylaştırılması, mevzuatın daha anlaşılır ve etkin hale getirilmesinin 
yanı sıra işletme kültürünün geliştirilmesi önemli hale gelmektedir. 

2008 yılında kabul edilen Küçük İşletmeler Yasası, mevzuattan kamu hizme-
tine kadar pek çok alanda politika oluşturma sürecinde “Önce Küçük Olanı 
Düşün” prensibiyle hareket ederek, girişimciliğe yönelik genel politika yak-
laşımını iyileştirmeyi ve KOBİ’lerin gelişmesini engelleyen diğer sorunları 
çözmekte yardımcı olacak mekanizmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. 
On ilkeden oluşan Yasa, ayrıca, AB ve Üye Devletler düzeyinde kapsamlı 
bir KOBİ politika çerçevesi çizmektedir. KOBİ’lerin AB ekonomisinde mer-
kezi bir rol oynadığının kabul edilmesi amaçlanırken, ekonomik büyüme 
ve istihdamın artırılması için KOBİ’lerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
Bu bağlamda, kabul edildiği 2008 yılından 2010 yılına kadar idari engel-
leri azaltmak, finansmanı kolaylaştırmak amacıyla Küçük İşletmeler Yasası 
çerçevesinde pek çok girişimde bulunulmuştur. 2011’de gözden geçiri-
len Küçük İşletmeler Yasası’na AB’de ekonomik krize karşı önlem alınması 
amacıyla yeni eylemler eklenmiştir. Söz konusu eylemler dört öncelikli alan 
etrafında şekillenmektedir. Bunlar; iş dünyasının yüklerinin hafifletilmesi, 
finansmana erişimin kolaylaştırılması, piyasalara erişimin artırılması ve giri-
şimciliğin geliştirilmesidir. 

Diğer taraftan, 2007-2013 döneminde, Lizbon Stratejisi ve Avrupa 2020 
Stratejisi hedeflerini yansıtan Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçe-
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ve Programı (CIP) yürütülmüştür. Söz konusu program ile özellikle bilişim 
teknolojileri, çevre teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanılmasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. KOBİ’leri hedef alan bu progra-
mın; yenilikçilik faaliyetlerini desteklemesi, finansman kaynaklarına erişim 
olanaklarını iyileştirmesi ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunması 
öngörülmüştür. Toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan CIP, üç alt programa 
ayrılırken bu programlar, her biri kendine ait hedefleri ile işletmelerin re-
kabet gücüne ve bilgi iletişim teknolojileri ya da sürdürülebilir enerji gibi 
kendi alanlarını ilgilendiren konularda yenilikçilik kapasitelerine katkı sağ-
lamayı amaçlamıştır. Söz konusu alt programlar, Girişimcilik ve Yenilikçilik 
Programı (EIP); Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı 
(ICT-PSP); Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı’dır (IEE). CIP altındaki 
EIP ile işletmelerin rekabet edebilirlik ve yenilikçilik kapasitelerinin güçlen-
dirilmesine yönelik önlemlerin alınmasının desteklenmesi amaçlanmıştır. 
Bu program ile özellikle KOBİ’lerin gelişmesinin ve yenilik yaratmalarının 
desteklenmesi hedeflenmiştir. 

CIP’in ardından, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı 
(COSME) devreye girmiştir. Toplam bütçesi 2,5 milyar Avro olan bu prog-
ram 2014-2020 dönemi için planlanmıştır. COSME, KOBİ’lerin finansmana 
erişimini kolaylaştırmak ve yeni işletmelerin kurulması da dâhil olmak üzere 
girişimcilik kültürünü desteklemek,  işletmelerin sürdürülebilir rekabet güç-
lerinin artırılması, işletmelerin kurulması ve büyümeleri için uygun ortam 
oluşturmak, KOBİ’lerin uluslararasılaştırılmasını ve piyasalara erişimlerini 
sağlamak gibi amaçları içermektedir.

2007’de kabul edilen “Küçük, Temiz ve Rekabet Edebilir” başlıklı Tebliğ15  
ile KOBİ’lerin çevre mevzuatına uyum sağlayabilmelerinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır. 2009’da kabul edilen, Kamu-Özel Sektör İşbirliği’nin (PPP) 
geliştirilmesine ilişkin Tebliğ ile Avrupa Komisyonu, PPP önündeki engelle-
ri ortaya koymuş ve PPP’nin harekete geçirilmesinin, aynı zamanda AB’de 
ekonomik krizden çıkış ve uzun vadeli yapısal dönüşüm açısından önem 
taşıdığını belirtmiştir.

15  Avrupa Komisyonu, “Small, clean and competitive - A programme to help small and medium-sized 
enterprises comply with environmental legislation”, COM(2007) 379 final, 08.10.2007. 
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2011’de kabul edilen, Ticari İşlemlerde Geç Ödemelerin Önlenmesine Yö-
nelik Yönerge kapsamında ise AB ülkelerinde işletmelerin birbirleri arasın-
da veya kamu ve diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki ücret karşılığında 
gerçekleştirilen mal veya hizmet sağlamalarını içeren ticari faaliyetlere iliş-
kin ödemelerin sürelerine sınırlama getirilmiştir. Böylece KOBİ’lerin korun-
masına yönelik olarak, ödeme sürelerinin Birlik düzeyinde belli bir ortala-
mada tutularak yeknesaklaştırılması, geç ödemeye teşvik edici düzenleme 
ve uygulamaların bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. İlk olarak 2000 yılında 
çıkarılan Yönerge, geç ödeme alışkanlıklarının Yönerge’ye rağmen Avru-
pa’da hâlâ yaygın bir şekilde devam ettiğinin görülmesi ve kamu kesimi 
sözleşmelerinin ortalama ödeme sürelerinin özel sektör sözleşmelerine 
göre çok daha uzun olduğunun gözlemlenmesi üzerine 2011’de gerekli 
düzenlemeler yapılarak tekrar çıkarılmıştır. 

2010’da Avrupa Komisyonu tarafından ortaya koyulan, “Tüketiciler ve İş 
Çevreleri için Avrupa Sözleşme Hukuku’nda İlerleme Sağlanmasına Yönelik 
Politika Seçeneklerini Ortaya Koyan Yeşil Kitap”16, Avrupa Sözleşme Huku-
ku’nun tutarlı olması amacıyla çözüm seti ortaya koymaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun “Daha İyi Mevzuat Düzenlemesi Gündemi” kap-
samında, işletmelerin karşı karşıya oldukları idari maliyetlerin azaltılması 
için, maliyetlerin beş yıl içinde yüzde 25 azaltılması hedefiyle AB’de İdari 
Yüklerin Azaltılmasına İlişkin Eylem Planı 2007’de sunulmuştur. 2009’da Ko-
misyon, 2012’de öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla 13 öncelikli 
alan belirleyerek, idari yüklerin azaltılmasına yönelik sektörel azaltım plan-
ları belirlemiştir.

AB mevzuatından kaynaklanan idari maliyetlerin, işletmelerin rekabet gü-
cünü sınırladığı ve şirketler hukuku, muhasebe ve denetime ilişkin mevzu-
atların, işletmelerin faaliyet ortamına uygun şekilde olmadığı gerçeğinden 
hareketle, 2007’de Avrupa Komisyonu AB yönergelerinin yeniden gözden 
geçirilmesini önermiştir. Şirketler hukuku, muhasebe ve denetim alanların-
da iş ortamının basitleştirilmesine ilişkin de bir tebliğ yayımlamıştır. 

16  Avrupa Komisyonu, “Green Paper: European Contract Law for consumers and businesses”, COM(2010) 
348 final, 01.07.2010.
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Avrupa Komisyonu ayrıca ekonomide dinamizmin de sağlanabilmesi için 
faaliyetlerinde sorun olan işletmelerin kolaylıkla tasfiye olabilmeleri ve bu 
durumun işletmeler için başarısızlık olarak değerlendirilmemesi konusunda 
bir tebliğ yayımlamıştır.

2001’de kurulmuş olan Birlik Çevre Yönetimi ve Denetimi Mekanizması, AB 
içinde ya da dışındaki kuruluşların katılımına açık olup, bütün sektörler ve 
ekonomik faaliyetler alanlarında kuruluşların çevreye uyum performansları-
nın sürekli olarak geliştirilmesi amacını içermektedir. Söz konusu mekaniz-
ma, 2009’da yayımlanan tüzükle yeniden düzenlenmiştir.

Son yıllarda küreselleşme ve yükselen ekonomilerden kaynaklanan reka-
bet, AB’de sanayinin yapısal değişimlere ayak uydurmasını zorunlu kılmıştır. 
AB’de sanayinin rekabet gücünün artırılması amacıyla, yatay bir yaklaşımla, 
çeşitli stratejik alanlarda ve sektörlerde çerçeve koşulların desteklenmesi 
hedeflenmiştir. 

Avrupa Komisyonu tarafından, 2009’da Anahtar Teknolojiler için “Ortak 
Strateji Geliştirilmesi” başlığıyla bir Tebliğ17  yayımlanarak AB’nin sanayi ve 
yenilikçilik kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Avrupa 2020 Stratejisi’nde de ortaya koyulduğu gibi sanayi, AB ekonomisi 
için yeni büyüme modelinin merkezinde yer almaktadır. 2010’da yayımla-
nan, “Küreselleşme Dönemi İçin Rekabet Gücü ve Sürdürülebilirliği Esas 
Alan Bütünleşmiş Sanayi Politikası”18 başlıklı Tebliğ ile sanayi politikasına 
yeni bir yaklaşım getirilerek, rekabet gücünü artıran, büyüme ve istihdam 
yaratan, düşük karbonlu ve kaynakları verimli kullanan bir sanayi politikası 
öngörülmüştür. Avrupa Komisyonu 2010’da ortaya koyduğu sanayi strateji-
sini yeniden gözden geçirerek 10 Ekim 2012 tarihinde “Büyüme ve Ekono-
mik Toparlanma için Daha Güçlü Bir Sanayi” başlıklı belgeyi kabul etmiştir 
ve üye ülkeler ve sanayi arasında üç ayaklı yeni bir işbirliği ortaya koymuş-
tur. Gözden geçirilmiş strateji ile yenilikçi yatırıma, daha iyi piyasa koşulları-
na, güçlü sermayeye, insan kaynakları ve becerilerine erişim hedeflenmiştir.

17  Avrupa Komisyonu, “Preparing For Our Future: Developing A Common Strategy for Key Enabling 
Technologies in the EU”, COM(2009) 512 final, 30.09.2009.

18 Avrupa Komisyonu, “An Integrated Industrial Policy for the Globalized Era Putting Competitiveness and 
Sustainability at Center Stage”, COM(2010) 614, 17.06.2014.
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AB’nin ekonomik krizden çıkışını sağlamak ve büyümeyi artırmak amacıy-
la sanayisini güçlendirmesi gerektiğini ortaya koyan Avrupa Komisyonu, 
2010’da belirlediği bütünleşik sanayi stratejisi ve 2012’de buna ilişkin gün-
cellemeleri ışığında 22 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı tebliğ ile “Sanayi 
Rönesansı” başlığı altında yeni bir strateji benimsemiştir19. Bu çerçevede 
AB, sanayi politikası için yürütülmekte olan politika ve eylemlerin gözden 
geçirilmesi sonucunda birtakım yeni eylemler belirleyerek hedeflere ulaşıl-
masını hızlandırmayı amaçlamıştır. Bu amaç için, AB genelinde sanayi poli-
tikasının tam ve etkili bir şekilde uygulanması ve bunun kolaylaştırılmasının 
gereğine vurgu yapılarak üye ülkelerin, sanayinin rekabet gücünün gelişti-
rilmesi için öngörülen reformların uygulanmasında temel rol oynaması esas 
alınmıştır. Bu tebliğ ile Komisyon ayrıca şu hedeflerin gerçekleştirilmesinin 
hızlandırılması amacıyla yeni eylem planları amaçlamıştır: AB ekonomisi-
nin rekabet gücünün sürdürülebilir hale gelmesine yönelik diğer politika 
alanlarında rekabet gücünün sürdürülebilirliğinin sağlanması; İç Pazar’ın 
potansiyelinin artırılması; yenilikçilik, beceri ve girişimciliğin desteklen-
mesi; yatırımların artırılması amacıyla kritik öneme sahip girdilere erişimin 
geliştirilmesi ve küresel değer zincirlerine AB şirketlerinin katılmasının ko-
laylaştırılması.

2008 yılında faaliyete başlayan Avrupa İşletmeler Ağı AB’de büyümenin ve 
istihdamın artırılması stratejisine katkı sağlanması ve KOBİ’lerin faaliyetleri-
ne destek olunması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2007 
yılında “İş Dünyasını ve Yenilikleri Destekleyen Hizmetler” konulu ağ çağrısı 
kapsamında kurulan Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), uzun yıllar faaliyette olan 
Avrupa Bilgi Merkezleri ve Yenilik Aktarım Merkezleri’nin birleştirilmesi ile 
oluşturulmuştur. Faaliyet alanı AB sınırlarını aşan AİA, yaklaşık 600 kurum ve 
kuruluşun oluşturduğu 100’den fazla konsorsiyum ile 50 ülkede, 3000’den 
fazla uzmanla faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta KOBİ’ler olmak üzere iş-
letmelere “tek durak destek merkezi” olarak hizmet veren AİA, üye ülke-
lerden iş ortakları bulma, finansman kaynaklarına erişim imkânları sunma, 
AB mevzuatı ve standartları konusunda bilgi verme, KOBİ’lerin piyasalara 
erişebilme ve Tek Pazar’ın sağladığı faydalardan yararlanabilme olanakları-

19 Avrupa Komisyonu, “For a European Industrial Renaissance”, COM(2014) 14 final, 22.01.2014.
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nı sağlamaktadır. AİA ayrıca KOBİ’lere yenilikçilik alanında kendilerini geliş-
tirmeleri amacıyla özellikle teknoloji transferi hizmeti vermektedir. CIP’den 
sonra COSME ortaklığında desteklenen AİA, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre 
şekillendirilmiştir. COSME aynı zamanda bütün işletmeler, üniversiteler ve 
araştırma kurumlarına da destek vermektedir. 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de işletmelerin yüzde 99’unu ve istihdamın yüzde 78’ini oluşturan 
KOBİ’lerin geliştirilmesine ilişkin ulusal politikalar ile araçların etkin şekilde 
çalışması ve rekabet gücünü etkileyen makro ortamın KOBİ’lerin ihtiyaçla-
rına duyarlı hale getirilmesi temel ilke olarak benimsenmektedir. İşletme 
ve Sanayi Politikası’nın AB ile uyumlaştırılmasından sorumlu olan kuruluş, 
Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’dır. Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müste-
şarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Özelleştirme İdaresi, KOSGEB, TÜBİTAK, 
TSE, Rekabet Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu da bu sürecin içinde 
yer almaktadır. 

29 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Hükümetlerarası Konferans ile fasla 
ilişkin müzakereler açılmıştır. Bu başlıkta bir adet teknik kapanış kriteri be-
lirlenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı’nın Ağustos 2003’te yayımladığı “AB 
Üyeliğine Doğru Türkiye Sanayi Politikası” başlıklı Türkiye Sanayi Strateji 
Belgesi’nin Lizbon Stratejisi ve 9. Kalkınma Planı göz önünde bulunduru-
larak revize edilmesi faslın teknik kapanış kriterini oluşturmaktadır. Sanayi 
Stratejisi Belgesi’nin revize edilmesine yönelik çalışmalar Nisan 2007’den 
itibaren fasıl koordinatörü olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorum-
luluğunda yürütülmüş ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB 
Üyeliğine Doğru) başlıklı belge 7 Aralık 2010 tarihinde Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından onaylanmış ve 27 Ocak 2011 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır. 2011-2014 yılları arasında uygulanan Türkiye Sanayi Strateji 
Belgesi 2015-2018 yılları için 10. Kalkınma Planı ve Avrupa 2020 Stratejisi 
çerçevesinde yenilenmiştir. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018), 25 
Haziran 2015 tarihli ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Faslın teknik kapanış kriteri karşılanmış durumdadır.
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Avrupa Komisyonu’nun 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda20  İşletme ve Sanayi 
Politikası faslına ilişkin olarak politika oluşturma konusunda bazı ilerlemeler 
kaydedildiği belirtilmektedir. Faslın teknik kapanış kriterinin bir parçasını 
teşkil eden ve Ulusal Eylem Planı’nda da atıfta bulunulan sektör stratejile-
rinin hazırlanması kapsamında sınai tasarım, fikri mülkiyet hakları, coğrafi 
işaretler, biyoteknoloji, tekstil, hazır giyim ve deri ürünler, tıbbi ilaçlar, bilgi 
toplumu ve geri dönüşüme ilişkin stratejiler kabul edilmiştir.  Türkiye Sanayi 
Strateji Belgesi’nin (2015-2018) yanı sıra Girişimcilik Stratejisi (2015-2018), 
Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) yayımlanmıştır. 

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP),  ilk kez Katılım Ortaklığı Belgesi’nde 
KOBİ’lerle ilgili “Avrupa Küçük İşletmeler Şartı ve İşletme ve Girişimcilik 
için Çok Yıllı Programı ile Uyumlu bir ulusal KOBİ Stratejisi’nin geliştirilmesi 
ve uygulanması” hükmü çerçevesinde hazırlanmış ve Yüksek Planlama Ku-
rulu’nun 10 Kasım 2003 tarih ve 2003/57 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlü-
ğe girmiştir. KSEP’in koordinasyonu ve uygulanması görevi KOSGEB’tedir. 
KSEP 2007-2009 yılında, iki yıl yürürlükte olmak üzere revize edilmiştir. Pla-
nın 2011 yılı sonrasında geçerli olabilecek şekilde gözden geçirilmesi çalış-
maları sonucunda 2011-2013 dönemini içeren plan uygulanmış ve ardından 
2015-2018 dönemini kapsayan KSEP yürürlüğe girmiştir. 

2015-2018 dönemi KSEP’in genel amacı “küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı 
iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde artırılması 
ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi” 
olarak belirlenmiştir. Bu genel amaca ulaşmak üzere 5 stratejik alan ve 15 
stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedeflerin belirlenmesi süreçle-
rinde, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve 10. Kalkınma Planı esas alınarak, önce-
likle odaklanılması gereken temel sorunlar belirlenmiştir. Bu sorunlar grup-
landırılarak stratejik alanlara, sorunlara ilişkin çözüm yöntemleri ise stratejik 
hedeflere dönüştürülmüştür. 

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri, 5 Haziran 2011 tarihinde Baş-
bakanlık Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Böylelikle tüm kamu kurumlarının 
çalışmalarında bu prensiplerin dikkate alınması konusunda talimat veril-
mesiyle, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Türkiye’de uygulanması daha 

20  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015. 
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bağlayıcı hale getirilmiştir. Hâlihazırda Türkiye Küçük İşletmeler Yasası’nı 
değerlendirme çalışmasında yer almaktadır. Öte yandan “Avrupa Küçük İş-
letmeler Yasasının Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Uygulanmasının İzlen-
mesi Projesi” izlenmekte ve katkı sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde 
Türkiye’nin özellikle, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası sürecinin sonuçlarını ve 
kısa bir süre önce kabul edilen stratejiler ile eylem planlarının gözden geçi-
rilmesini takiben politika uyumunu artırması gerektiğine işaret edilmektedir. 

2015 yılında yayımlanan Ulusal Eylem Planı II. Aşama’da fasla yönelik atıl-
ması gereken adımlar kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın so-
runluluğunda yürütülmesi öngörülen, “AB uygulamaları ile uyumlu Koo-
peratifçilik İşletme Modelinin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması 
Çalışmaları” kapsamında kooperatifçilik eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. 
Yine aynı Ulusal Eylem Planı’nda belirtilen “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası 
Prensipleri Doğrultusunda Yeniden İş Kurmanın Teşvik Edilmesi İçin Düzen-
leme Yapılması” eylemi kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen çalışmalar devam etmektedir. 

Türkiye, 2007-2013 dönemini kapsayan “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Prog-
ramı” Çerçeve Programı’nın 3 alt bileşeninden 2’sine, EIP ve ICT-PSP’ye 
katılmıştır. EIP alanındaki sorumluluğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ICT-PSP alanındaki sorumluluğu Kalkınma Bakanlığı üstlenmiştir. CIP’in sona 
ermesinden sonra AB’nin 2014-2020 dönemini kapsayan COSME’ye Türkiye 
de katılım için başvuruda bulunmuş ve Avrupa Komisyonu arasında 16 Ekim 
2014 tarihinde imzalanan anlaşma ile COSME’ye resmen katılmıştır. 

Ayrıca ülkemiz, 2007-2013 döneminde CIP kapsamında oluşturulan KOBİ’le-
rin uluslararası pazarlarda rekabetini ve büyümesini destekleyen önemli bir 
araç olan AİA’ya 7 konsorsiyum ile katılım sağlamıştır. EIP kapsamında çıkı-
lan “İş Dünyasını ve Yenilikleri Destekleyen Hizmetler” (Services in Support 
of Business and Innovation) konulu 2007 tarihli Ağ Çağrısı çerçevesinde, 
KOSGEB, üniversiteler ve çeşitli illerde bulunan sanayi ve ticaret odaların-
dan oluşan 7 adet konsorsiyum ile KOBİ’lere ücretsiz danışmanlık ve bil-
gilendirme destekleri sağlanmak amacıyla AİA’ya dâhil olmuştur. Toplam 
25 kuruluşun dâhil olduğu konsorsiyumların başlıca hizmetleri AB ile ilgili 
konularda bilgi sağlama, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda uzmanlık 
isteyen konularda danışmanlık hizmetleri, işletme işbirliği veri tabanı yarat-
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ma, yenilik, teknoloji ve bilginin transferine yönelik hizmetlerdir. Ağın ulusal 
koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir. Türkiye’nin 2014-2020 
döneminde COSME’ye katılmasıyla birlikte yeni dönemde açılan AİA Proje 
teklif çağrısı sonucu KOBİ’lerin AB nezdindeki çalışmalara erişimini ve işbir-
liklerini artırmak için toplam 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyum ile AİA’ya 
devam edilmektedir.

Diğer yandan, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen yeni Türk Ticaret Ka-
nunu’nda AB Geç Ödemeler Yönergesi’ne uyum kapsamında alacaklının 
korunmasına dair hükümler yer almıştır. Bunlara ilave olarak, KOBİ’lerin 
menkul kıymetler borsasına girebilmeleri için, 2009 yılında, Gelişen İşlet-
meler Piyasası KOBİ Destek Programı adını taşıyan yeni bir destek progra-
mı oluşturulmuştur.

İşletme ve Sanayi Politikası araçlarına ilişkin olarak, Şubat 2013’te yayımla-
nan İş Meleklerine İlişkin Yönetmelik, prosedürlerin netleştirilmesi ve yeni 
işlere yatırım yapılmasına yönelik vergi teşviklerinin sunulması yoluyla KO-
Bİ’lerin iş kurmaları yönünde finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı amaç-
lamaktadır. 

Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşları TÜBİTAK 
ile KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
tarafından çeşitli kamu destek programları ile sanayi ve teknoloji geliştir-
me bölgelerine destek verilmektedir. Avrupa Komisyonu 2015 Yılı Türkiye 
İlerleme Raporu’nda söz konusu programların kapsamlı bir çerçevede yer 
almadığı yönünde eleştiri getirmektedir. 

Yüksek teknolojili kamu alımlarında yerli sanayiye iş payı verilerek, yerli sa-
nayinin iş yapabilme yeteneğine ve teknoloji yoğunluğunun artırılmasına 
yönelik bir teknoloji transfer mekanizması olan Sanayi İşbirliği Programı’na 
ilişkin yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde ha-
zırlanarak 15 Şubat 2015 tarihli ve 29298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır. 7,5 milyon Avro’yu aşan kamu alımlarında offset imkânı sunan bu 
uygulamanın yabancı teklif sahiplerinin ortak üretim ve yatırımlarda Türk 
şirketleri ile işbirliği kurmasını veya Türk şirketlerinin kendi tedarik zincirleri-
ne entegrasyonunu zorunlu kılması sebebiyle AB sanayi politikası ilkeleriyle 
uyumlu olmadığı ifade edilmektedir.
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Avrupa Komisyonu’nun son İlerleme Raporu’nda dikkat çekilen diğer bir 
husus da KOBİ’lerin aldığı kredilerin toplam krediler içindeki payının 39’unu 
oluşturması ve bu oranın halen ekonomideki paylarına göre düşük düzeyde 
kalmasıdır. Girişim sermayesine olan ilgi ise düşük düzeyde olmakla birlikte 
artış göstermektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye, İşletme ve Sanayi Politikası alanında oldukça hazırlıklıdır. Diğer fa-
sıllarla etkileşim içinde olan ve mevzuat düzenlemelerinin büyük bir kısmı 
ilgili fasıllarda yer alan İşletme ve Sanayi Politikası’na ilişkin olarak, Türkiye, 
politika ilkeleri ve araçları konularında ilerleme kaydetmiş ve bu fasılda ye-
terli düzeyde uyum sağlamış durumdadır. Önümüzdeki dönemde ise Tür-
kiye’nin, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası sürecinin sonuçlarını ve kısa bir 
süre önce kabul edilen stratejiler ile eylem planlarının gözden geçirilmesini 
takiben politika uyumunu artırması gerekmektedir.
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Fasıl Adı İstatistik

Fasıl Numarası 18

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 19-20 Haziran 2006
Ayrıntılı Tarama: 17-18 Temmuz 2006

Açılış Kriteri  -

Kapanış Kriterleri

1. Çiftlik kayıtlarının oluşturulmasındaki ilerlemenin 
ayrıntılı bir tanımı ile istatistiklerin toplanmasına ilişkin 
öngörülen metodolojinin yanı sıra organizasyon 
modelinin Komisyon’a (Eurostat) iletilmesi;
2. Türkiye tarafından ESA-95’e (ESA-2010) uygun şekilde, 
temel ulusal hesaplar göstergelerinin (GSYİH- ile GSMG 
ve temel bileşenleri) kullanılan metodolojilerin detaylı bir 
açıklaması ile birlikte Komisyon’a (Eurostat) sunulması.

Fasıl Açılma Tarihi 26 Haziran 2007

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Almanya

FASIL 18: İSTATİSTİK
Toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda mevcut durumlarını 
görebilmesi, gerçekleşen olaylar hakkında doğru kararlar verebilmesi ve 
geleceğe ilişkin sağlıklı planlar yapabilmesinde doğru, güvenilir ve zama-
nında üretilen istatistiki verilerin önemi büyüktür. Bireylerin, toplumların 
ve kurumların özellikle doğru ve çabuk karar almaları için gerekli bilgi ve 
verileri sağlamaları günümüz bilgi çağının da önemli bir gereğidir. Tüm 
bu açılardan güçlü bir istatistik ve bilgi sistemi altyapısının oluşturulması 
ve sürdürülmesi önem arz etmektedir.

FASLIN KAPSAMI

İstatistik faslının içeriğini Türk istatistik siteminin AB istatistik sistemiyle 
uyumlaştırılması oluşturmaktadır. Fasıl, istatistiksel altyapı, sınıflandırmalar 
ve kayıtlar ile sektör istatistiklerini içermektedir. Sektör istatistiklerine konu 
olan sektörler ise Dış Ticaret İstatistikleri, Tarım ve Balıkçılık İstatistikleri, 
İşgücü, Gelir Dağılım ve Sosyal Güvenlik İstatistikleri, Turizm, Telekomü-
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nikasyon, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Taşımacılık, Ekonomik ve Parasal 
Politika, Fiyat İstatistikleri, Satın Alma Gücü Paritesi, Yapısal İş İstatistikleri, 
Enerji İstatistikleri, Bölgesel İstatistikler, Sağlık İstatistikleri, Çevre İstatis-
tikleri, Eğitim ve Kültür İstatistikleri, Ormancılık İstatistikleri ve Demografik 
İstatistikler olarak düzenlenmiştir.

İstatistik faslı; tarafsızlık, güvenirlik, şeffaflık, kişisel bilgilerin gizliliği ve res-
mi istatistiklerin dağıtılması ile ilgili temel ilkelere uyumu gerektirmektedir. 
İstatistiğe ilişkin müktesebat da makroekonomik istatistikler, fiyat istatistik-
leri, iş istatistikleri, ulaştırma istatistikleri, dış ticaret istatistikleri, demogra-
fik ve sosyal istatistikler, tarım istatistikleri, çevre istatistikleri, bilim ve tek-
noloji istatistikleri ile bölgesel istatistikler gibi çeşitli alanlarda veri toplama 
usulleri, bu verilerin sınıflandırılması ve metodolojiyi içermektedir. 

AB’DE İSTATİSTİK ALANINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER

AB politikalarına ilişkin kararlar ile söz konusu politikaların planlanması ve 
uygulanmasının, güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılması 
büyük önem taşımaktadır. AB, politikalarını AB İstatistik Kurumu Eurostat 
ve Avrupa İstatistik Sistemi (ESS) aracılığıyla uygulamaktadır. 

Eurostat’ın temel görevi, üye ülkeler ve AB’de bölgeler arasında karşılaş-
tırma yapılabilmesi amacıyla istatistik temin etmektir. AB çapında kararların 
alınması ve değerlendirmelerin yapılabilmesi, AB düzeyinde istatistiklerin 
temin edilmesini gerektirmektedir. Avrupa Komisyonu’nun genel müdürlük-
lerinden biri olarak istatistik alanında faaliyet gösteren Eurostat diğer genel 
müdürlüklere, Avrupa Komisyonu’na ve diğer AB kurumlarına istatistiki veri 
temin etmektedir. Eurostat ulusal istatistik kurumlarıyla irtibat halinde olarak, 
topladığı ulusal verileri uyumlaştırarak birleştirmekte ve karşılaştırılabilir hale 
getirmektedir. Günümüzün koşullarına göre değişen Eurostat’ın rolü kapsa-
mında, AB’nin Ekonomik ve Parasal Politikası için veri temin edilmesi ve aday 
ülkelerin istatistik sistemlerinin geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. 

AB düzeyinde karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesi amacıyla kurulmuş 
olan ESS, Eurostat ve üye ülkelerde ulusal istatistik kurumları ile istatistikle-
rinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu diğer otoriteler arasın-
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daki ortaklıktan oluşmaktadır. ESS, Eurostat’ın ulusal istatistik kurumları ile 
yakın işbirliği içinde istatistiklerin uyumlaştırılmasına öncülük ettiği bir ağ 
olarak faaliyette bulunmaktadır. ESS, görevlerini yerine getirmek amacıyla 
üye ülkeler, aday ülkeler ve çeşitli kurumlar ile koordinasyon içinde çalış-
maktadır. ESS’nin beraber çalıştığı kurumların başında Avrupa Komisyonu 
ve genel müdürlükleri, diğer AB kurumları ve AMB, OECD, IMF, BM ve 
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar gelmektedir.

AB’de halen istatistik faaliyetleri beş yıllık programlar halinde yürütülmek-
tedir. İstatistiklerin üretimi, geliştirilmesi ve dağıtımına ilişkin çerçeveyi 
düzenleyen programlardan 2008-2012 dönemi İstatistik Programı 2007’de 
kabul edilmiştir. 2012-2016 dönemi Resmi İstatistik Programı da Bakanlar 
Kurulu’nun 23 Aralık 2011 tarihli kararından sonra 5 Ocak 2013 tarihli ve 
28164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa Komisyonu, dünya ekonomisinin küresel hale gelmesi ve iş dünyası 
üzerindeki yüklerin azaltılmasına ilişkin baskıların artmasıyla ve yeni tekno-
lojilerin de desteğiyle, iş dünyasına yönelik istatistiklerin üretilmesinde yeni 
yöntemler geliştirilmesi için 2008 yılında Avrupa İşletmeleri ve Ticarete İlişkin 
İstatistiklerin Modernizasyonu başlığı ile bir program kabul etmiştir21. 2009’da 
ise AB’de istatistik alanında işbirliğine ilişkin yeni bir tüzük kabul edilmiştir.   

Küresel mali kriz, AB’de genel anlamda ve özellikle politika yapıcılar için, 
başta makroekonomik göstergeler ve kamu mali hesapları olmak üzere 
istatistiğin önemini ortaya koymuştur. Bu kapsamda, AB üye ülkeleri ara-
sında kamu kurumlarının bankalar ve piyasaya yönelik diğer destekleme 
işlemlerinin istatistiki sonuçlarına ilişkin olarak, koordineli ve uyumlu bir 
yaklaşım izlemesi ve uluslararası ortaklarla mali krizin istatistiki sonuçla-
rı hakkında yakın işbirliği içinde çalışılması noktasında Eurostat’ın önemi 
daha da artmaktadır. Eurostat ayrıca mali krizin finansal piyasalar ve reel 
ekonomiye etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli temel göstergeler 
yayınlamaktadır.

21  Decision No 1297/2008/EC of the European Parliament and of the Council on a Programme for the 
Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (MEET), Official Journal of the European 
Union, L 340/76, 19.12.2008.
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2008 yılında sunulan ESS İstatistiki Eylem Planı’yla, talep edilmesi halinde 
istatistiki bilgilere hızlı erişimin sağlanması ve bankalar ve piyasaya yöne-
lik diğer destek işlemlerinin istatiksel olarak değerlendirilmesinde ortak 
bir yaklaşım benimsenmektedir22. Finansal ve ekonomik krize karşı AB’de 
makroekonomik, bütçesel ve yapısal gözetimlere yönelik çalışmalar 2010 
yılından itibaren hız kazanmıştır. Eurostat ve ESS İstikrar ve Büyüme Paktı 
ile bağlantılı olarak kamu mali hesaplarının koordinasyonu, geliştirilmesi ve 
izlenmesi açısından önemli rol oynamaktadır. 

Küresel mali kriz sonrası, üye ülkelerde hükümetlerin, kurtarma operasyon-
ları kapsamında mali krize karşı müdahale ettikleri görülmüştür. Eurostat, 
ESS’nin ortaklarıyla işbirliği çerçevesinde, üye ülkelerin söz konusu kamu 
müdahalelerini, aşırı açık prosedüründeki ulusal hesaplar ve kamu maliye-
si açısından izlemektedir. Diğer yandan, küresel mali krizde Yunanistan’ın 
istatistiki verilerine ilişkin sorunların ortaya çıkması üzerine Eurostat’ın aşırı 
açık prosedüründe kullanılan verileri kontrol gücü 2010 yılında kabul edi-
len bir tüzükle artırılmıştır23. Bu gelişmelere ilave olarak, AB’nin büyüme ve 
uluslararası rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen Avrupa 2020 Strate-
jisi’nin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bütçesel, yapısal ve makroeko-
nomik gözetim süreci çalışmaları da devam etmektedir. 

AB Konseyi 13 Temmuz 2015 tarihinde, İspanya’nın Valencia Özerk Bölge-
si’nin bütçe verilerinin yanlış aktarılmasının tespit edilmesi üzerine, toplam 
18,93 milyar Avro tutarında ceza kesmiştir. Temmuz 2014’te Avrupa Komis-
yonu tarafından açılan soruşturma sonucunda, Valencia Özerk Bölgesi’nin 
bölgesel teftiş bürosunun, özellikle sağlık giderlerini kayıt altına almadığı 
ve “ciddi ihmal” gösterdiği dile getirilmiştir. Bu nedenle 2012 yılında, İs-
panya’nın bütçe verilerinin yanlış bir şekilde raporladığı tespit edilmiştir. 
Ekonomik kriz sonrası istatistiki veriye önem veren AB, 1173/2011 sayılı Tü-
zük uyarınca ilk defa AB üyesi bir ülkeye ceza kesmiştir. 

22  Avrupa Komisyonu, “ESS Action Plan”, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/382295/382392/FINAN-
CIAL+TURMOIL+-+ESS+ACTION+PLAN.pdf, Erişim tarihi: 10.01.2015.

23 Council Regulation No 679/2010 of 26 July 2010 amending Regulation (EC) No 479/2009 as regards the 
quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure, Official Journal of the European 
Union, L 198/1, 30.07.2010.



45AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ?

Son olarak, AB’de istatistiklerin modern ve etkin yöntemlerle hazırlanması 
amacıyla 2009 yılında ortaya koyulan Eurostat Vizyonu çalışması, yeniden 
ele alınarak Mayıs 2014’te “Avrupa İstatistik Sistemi 2020” başlığı ile gün-
cellenmiştir.

İSTATİSTİK FASLINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

TÜİK, müzakere sürecinde Türkiye İstatistik Sistemi’nin baş aktörü ve ko-
ordinatörü olarak, istatistik alanındaki AB müktesebatına uyumun sağlan-
masından sorumludur. TÜİK’in ESS’ye uyum çalışmalarında resmi anlamda 
muhatabı Eurostat’tır. TÜİK, uyum çalışmalarını Eurostat ile çok yakın bir 
işbirliği içinde yürütmektedir. AB’ye uyum kapsamında, istatistik alanında 
kaydedilen gelişmeler, İstatistik faslının müzakerelere açılması açısından 
önemlidir. Öte yandan İstatistik faslı; Malların Serbest Dolaşımı, Tarım ve 
Kırsal Kalkınma, Sosyal Politika ve İstihdam, Çevre ve İklim Değişikliği, Eği-
tim ve Kültür gibi müzakerelere konu olan diğer fasıllarda kaydedilecek 
ilerlemelerin ifade edilmesinde referans olarak kullanılacak sayısal verilerin 
Türkiye İstatistik Sistemi çıktısı durumundadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma faslına ait açılış kriteri ile İstatistik faslına ait ka-
panış kriterinin karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Tarım İstatistikleri 
Strateji Belgesi Ağustos 2008’de Avrupa Komisyonu’na iletilmiştir. Mart 
2009’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, revize edilen Tarım İstatistik-
leri Strateji Belgesi’ni, Avrupa Komisyonu’na iletilmek üzere Dışişleri Ba-
kanlığı’na göndermiştir. Avrupa Komisyonu, ikinci taslak belge hakkında 
görüş ve önerilerini Haziran 2009’da iletmiştir. Belge, 2010 yılı sonunda 
kurulum çalışmaları başlatılan ve alan çalışması Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılan Tarımsal İşletme 
Kayıt Sistemi’nin tamamlanma durumu ve Komisyon görüşleri de dikkate 
alınarak Haziran 2011’de yeniden güncellenmiştir. Böylece, Tarım İstatistik-
leri Strateji Belgesi’nin üçüncü versiyonu Komisyon’a iletilmiş ve Temmuz 
2012 tarihinde de Brüksel’de İstatistik faslı kapanış kriterlerine ilişkin olarak 
bir çalışma grubu toplantısı yapılmıştır. Tarım İstatistikleri Strateji Belge-
si’ne ilişkin Avrupa Komisyonu yorumları, Kasım 2012 tarihinde alınmış ve 
ardından taslak Belge, Komisyon yorumları da dikkate alınarak güncellen-
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miştir. Strateji belgesinin 2016 yılı içerisinde Komisyon’a iletilmesi hedef-
lenmektedir.

Fasla uyum kapsamında Türkiye, 2007-2011 Resmi İstatistik Programı kabul 
edilmiştir. Program; standartları, veri derleme metodolojilerini ve yayımla-
ma zamanlarını tüm resmi istatistik sağlayıcılar için tanımlamaktadır. Nüfus 
istatistikleri ve toplumsal istatistikler alanlarında ise Türkiye ilk kez, 2007 
nüfus sayımı için adrese dayalı bir nüfus kayıt sistemini tamamlamıştır. TÜİK, 
AB’deki ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflandırmasının Türkçe tercüme-
sini yayımlamıştır. TÜİK internet sitesi aracılığıyla sınıflandırma sağlayıcısı, 
AB ve uluslararası sınıflandırmalar hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır.

TÜİK’in koordinasyon görevi ve idari kapasitesinin geliştirilmesi konusunda 
ilerleme kaydedildiği görülmektedir. Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kanu-
nu 2012 yılında revize edilmiştir24. TÜİK Kanunu’nda değişiklik getiren ilgili 
Kanun, tüm istatistikî paydaşların TÜİK’e veri sağlaması yükümlülüğünü dü-
zenlemekte; bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda idari para cezala-
rın verilmesine ilişkin yeni hükümler öngörmektedir. Kanun’da yer alan bir 
başka hükümle, dış ticaret verilerinin dağıtımı konusunda pasif gizlilik ilkesi 
getirilmiştir. Ayrıca TÜİK, Sağlık Bakanlığı ile sağlık hizmetleri memnuni-
yet araştırması çalışması yürütülmesi, Yükseköğretim Kurulu ile de merkezi 
bilgi sistemi ve akademik veri tabanı çalışmaları için işbirliği protokolleri 
imzalamıştır. 

Diğer yandan, AB’de uygulanan Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflama-
sı’nda, NACE Rev.2 sistemine geçiş çalışmaları yapılmıştır. Ekonomik alan-
daki verilerin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Eurostat 
tarafından oluşturulan NACE’nın gözden geçirilmiş 6 basamaklı sınıflaması 
olan NACE Rev.2’ye uygun olarak, Türkiye’de de yeni kısa dönemli gösterge-
ler yayımlanmaya başlanmış ve kısa dönemli iş istatistikleri de geliştirilmiştir. 
TÜİK, tüm sınıflandırmalar için uyum çalışmalarını nihai hale getirmiş ve yeni 
NACE Rev.2’ye göre veri yayımlamıştır. Bu kapsamda, NACE Rev.2’ye göre 
üretici fiyatları endeksi ve çeyrek dönem ulusal hesaplar yayımlanmıştır.

24  29 Haziran 2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun.
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Ayrıca nüfus ve göç istatistikleri konusunda, yıllık bazda nüfus verileri ya-
yımlanmaya başlanmış ve milli eğitim veri tabanı oluşturulmuştur. Halk 
sağlığı istatistiklerinde, ölüm sebepleri istatistiklerinin kalitesini iyileştirmek 
için yeni bir ölüm belgesi şablonu kabul edilmiştir.

Bu fasıldaki katılım müzakereleri için kilit öneme sahip olan makroekonomik 
istatistiklerde, Türkiye, ulusal hesaplarını Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesap-
lar Sistemi (ESA-95) ile büyük oranda uyumlaştıran büyük çaplı güncelleme 
çalışmalarını tamamlamıştır. Ulusal Hesaplara yönelik olarak ise, 2007-2010 
yıllarına ilişkin ESA-95 Genel Devlet Hesapları ve AB Mali Bildirim Tablola-
rıyla ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

Hâlihazırda TÜİK, 2016 yılı sonuna kadar ESA 2010’a uygun ulusal hesaplar 
envanterinin Komisyon’a iletilmesini planlamaktadır. Ayrıca ulusal hesaplar 
konusu altında ele alınan ve hazırlanan arz-kullanım tablolarına ilişkin çalış-
malar TÜİK tarafından sürdürülmektedir. 2012 yılına ait arz-kullanım tablo-
larının 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

TÜİK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
yeni işbirliği protokolleri imzalamıştır. Böylece işletmelerle ilgili idari verileri 
tutan kurumlar arasındaki işbirliği alanında önemli ilerleme kaydedilmiştir. 

Faslın açılmasının ardından gelişen süreçte, TÜİK, iş kayıtları sistemini ge-
liştirmiştir. TÜİK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, istatistiki çiftlik 
kayıtlarının oluşturulmasıyla ilgili çalışmalara başlamış ve bu amaçla bir pi-
lot çalışmayı yürürlüğe koymuştur. Diğer yandan, il bazında temel işgücü 
göstergelerini ve dönemsel veriler yayımlanmaya başlanmıştır. TÜİK, dış ti-
caret istatistiklerinde dolaylı tanınma ile gizlilik kapsamına giren gizlilik hü-
kümlerini düzenlemek amacıyla, veri gizliliği ve gizli veri güvenliğine ilişkin 
yönetmeliği revize etmiştir. Resmi İstatistik Programı’nın, istatistiki veri sağ-
layıcıların görev ve sorumluluklarını değişen metodolojiler, sınıflandırmalar 
ve veri dağıtım ilkeleri ışığında güncellenen üçüncü revizyon çalışması da 
yayımlanmıştır. Ayrıca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine dayanan 2010 yılı 
nüfus verileri yayımlanmıştır. 

İstatistiki altyapı konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. TÜİK, 2012-
2016 dönemine ait Resmi İstatistik Programı’nı yayımlamış ve istatistik 
üretim süreci, ESS vizyonuyla uyumlu bir şekilde yürütülmeye başlanmış-
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tır. TÜİK, Mayıs 2011’deki emsal tarama faaliyetinin uygulanmasından 
elde edilen önerilerle, istatistiki bilgiyi daha kullanılabilir hale getirme 
yolunda atılan önemli bir adım olan mikro veriye erişim için yeni kurallar 
geliştirmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda; Ulusal İstatistik Kuru-
mu ve diğer istatistik sağlayıcılar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, 
Komisyon’a milli gelir hesaplanmasında kullanılan etmenlerin bildirilmesi 
ve tarım, göç ve sığınmacılara ilişkin istatistiklerin geliştirilmesi gibi konular, 
fasıl kapsamında Türkiye’den beklenen ev ödevleri arasında yer alıyor25.

İstatistik faslında kapanış kriterlerinden biri olan, istatistiki çiftlik kayıtlarının 
oluşturulması hususunda kaydedilen ilerleme ve tarım istatistiklerinin top-
lanması için öngörülen metodoloji ve organizasyon hakkında ayrıntılı bir 
açıklama yapılmasını öngören kriterin yerine getirilmesi amacıyla, tarımsal 
istatistiklere ilişkin strateji taslağı, Avrupa Komisyonu’na sunulmuştur. Söz 
konusu stratejinin gözden geçirilmesi çalışmaları halen sürdürülmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Birçok alanda veri temini ve ekonomik değerlendirmelerin yapılmasına 
destek sağlayan İstatistik faslı, gerek Türkiye gerekse AB için oldukça önem 
teşkil etmektedir. Doğru, güvenilir, tarafsız ve zamanında veri temini, da-
ğıtımı ve değerlendirilmesi küresel dünyada her ülke ve birey için önem 
taşımaktadır. 

İstatistik faslında AB müktesebatıyla uyum düzeyi için 2015 Yılı İlerleme 
Raporu’nda kısmen hazırlıklı yorumu yapılmaktadır. Bununla birlikte ulusal 
hesaplar, tarımsal istatistikler ve bölgesel istatistikler konularında daha faz-
la ilerleme sağlanması beklenmektedir. Birçok alanda bölgesel istatistikler 
mevcut değil ya da ciddi gecikme ile yayımlanabilmektedir. Söz konusu fa-
sıla ilişkin olarak, TÜİK ve temel veri sağlayıcıları arasındaki işbirliğinin güç-
lendirilmesi de önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak 

25  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015.
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üzere, temel veri sağlayıcıları ile TÜİK arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Türkiye’nin, İstatistik faslının kapanış kriterlerinde belirtilen 
ve kilit öneme sahip olan temel ulusal hesap göstergelerini ve gerekli me-
todolojiyi kullanılan kaynaklar ile birlikte AB’ye sunması gerekmektedir. 
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Fasıl Adı Mali Kontrol

Fasıl Numarası 32

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 18 Mayıs 2006
Ayrıntılı Tarama: 30 Haziran 2006

Açılış Kriteri  -

Kapanış Kriterleri

1. KİMK mevzuatı ve ilgili politikaların kabulü, 
uygulanması ve yeterli uygulama kapasitesi ile 
desteklenmesi;
2. Sayıştayın INTOSAI standartları ve kurallarına göre 
görevini yerine getirmesinin sağlanması için politikaların 
ve mevzuatın uygulanması;
3. Türk Ceza Kanunu’nun PIF Konvansiyonu ve 
Protokollerine uyumunun sağlaması;
4. Avro’nun sahteciliğe karşı korunması için gerekli 
önlemleri ortaya koyan 1338/2001 sayılı Konsey Tüzüğü’ne 
yasal ve idari uyumun, en geç Birliğe katılımın ilk günü 
itibarıyla uygulamaya başlanması;
5. AT’yi Kuran Antlaşma’nın 280/3’üncü Maddesi’nden 
(hâlihazırda ABİDA’nın 325’inci Maddesi) kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Komisyon tarafından 
yürütülen yerinde kontrol ve teftişlere ilişkin 2185/96 sayılı 
Tüzük hükümlerinin uygulanmasını garanti altına alan 
etkin ve verimli koordinasyon hizmetinin kurulması;
6. 2182/2004 sayılı Konsey Tüzüğü’ne yasal ve idari 
uyumun sağlanarak en geç katılımın ilk günü itibarıyla 
uygulamaya başlanması. 

Fasıl Açılma Tarihi 26 Haziran 2007

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Almanya

FASIL 32: MALİ KONTROL
Katılım müzakerelerinin 32’nci faslındaki AB müktesebatı, sınırlı sayıda ya-
sal düzenlemeden oluşmaktadır. Mali Kontrol faslı; yolsuzluk, rüşvet, kara 
para aklama gibi alanlarla da bağlantılı olması sebebiyle, diğer fasıllarla da 
yakından ilgilidir. Kamu İç Mali Kontrolü, Dış Denetim, AB’nin Mali Çıkar-
larının Korunması ve Avro’nun Sahteciliğe Karşı Korunması olmak üzere 
dört alt politika alanı bulunan fasıl, 26 Haziran 2007’de müzakerelere açıl-
mıştır. Türkiye, Ek Protokol dışında altı adet teknik kapanış kriteri bulunan 
bu fasılda, hâlihazırda üç kapanış kriterini yerine getirmiş durumdadır. 
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FASLIN KAPSAMI

Mali Kontrol faslı kapsamında, Kamu İç Mali Kontrolü (KİMK), Dış Denetim, 
AB Mali Çıkarlarının Korunması ve Avro’nun Sahteciliğe Karşı Korunması 
olmak üzere dört politika alanı bulunmaktadır. Bu dört politika alanından 
ilk ikisi olan KİMK ve Dış Denetim ile ilgili katı bir AB mevzuatı (hard acquis) 
bulunmamakla birlikte, aday ülkenin, uluslararası kontrol ve iç denetim 
standartlarını ve AB’deki en iyi uygulamaları benimsemesi gerekmektedir.

Fasıl kapsamındaki müktesebat, KİMK alanında AB fonlarının kullanımı da 
dâhil olmak üzere, tüm kamu sektöründe geçerli olacak uluslararası alanda 
kabul gören AB ile uyumlu ilke, standart ve metotların kabul edilmesini 
öngörmektedir. Müktesebat; etkili ve şeffaf mali yönetim ve kontrol sistem-
lerinin, işlevsel açıdan bağımsız iç denetim sistemlerinin, gerekli idari yapı-
ların ve yeni oluşturulan KİMK sistemlerinin niteliğini değerlendirmek üzere 
operasyonel ve finansal açıdan bağımsız bir dış denetim mekanizmasının 
oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu fasıl, aynı zamanda AB’nin mali çıkar-
larının korunması ve AB fonlarında sahtecilikle mücadeleye ilişkin müktese-
batı da kapsamaktadır. Mali kontrol alanındaki müktesebat, genelde tüzük 
ve kararlar olmak üzere sınırlı sayıda yasal düzenlemeden oluşmakta ve söz 
konusu tüzük ve kararlar doğrudan etkili olduklarından dolayı, ulusal mev-
zuata aktarılmaları için ayrı bir prosedüre gerek duyulmamaktadır.

Mali Kontrol faslında, aday ülkelerden beklenenler şu şekildedir:

KİMK alanında; güvenilir mali yönetim ve kontrol sistemleri ile desteklenen 
yönetsel hesap verebilirlik, merkezi olmayan ve fonksiyonel olarak bağım-
sız iç denetim, mali yönetim ve kontrol ile iç denetim sistemlerinin merkezi 
uyumlaştırılması olmak üzere üç unsura dayalı bir KİMK kavramının gelişti-
rilmesi beklenmektedir. Aday ülkenin, kısa ve uzun vadede alınması gere-
ken önlemleri tarihleri ile birlikte öngören bir eylem planının oluşturacağı 
KİMK Politika Belgesi’ni kabul etmesi gerekmektedir.
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Dış denetim alanında; aday ülkenin, Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları 
Birliği (INTOSAI) tarafından belirlenen normları, yüksek denetim kurumları-
nın kurumsal, işlevsel ve mali açıdan bağımsız olmasını öngören Lima Dek-
larasyonu başta olmak üzere benimsemesi ve uygulaması beklenmektedir.

AB’nin mali çıkarlarının korunması ile ilgili AB mevzuatı, 2988/95 sayılı 
AB’nin Mali Çıkarlarının Korunmasıyla İlgili Tüzük, 2185/96 ve 1073/99 sa-
yılı Tüzükler ile Avrupa Topluluklarının Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin 
Konvansiyonu (PIF Konvansiyonu) ve Protokollerinden oluşmaktadır. AB’nin 
mali çıkarlarının korunması alanında, Üye Devletler arasında operasyonel 
işbirliğinin sağlanması ve Üye Devletlerin, Komisyon ile şüpheli usulsüzlük 
ve sahtecilik vakaları konusunda etkin bir işbirliği ve irtibat kapasitesine sa-
hip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında, PIF Konvasiyonu ve buna ekli 
üç Protokol dâhil olmak üzere, ceza yasalarının uyumlaştırılması ve işbirliği-
nin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Aday ülkede, AB’nin yolsuzlukla mücadele birimi Avrupa Yolsuzlukla Müca-
dele Ofisi (OLAF) ile etkin bir şekilde işbirliği yapılması için, ulusal düzeyde 
Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) oluşturulması gerek-
mektedir. Ayrıca, üye ve aday ülkenin AB’nin mali çıkarlarının korunması 
için kendi mali çıkarlarını korumakta aldığı önlemler kadar sıkı önlemler 
alması da bu alanda üzerinde durulan hususlardan birini oluşturmaktadır.

Avro’nun sahteciliğe karşı korunması ile ilgili mevzuat, Avro’nun sahteciliği-
ne karşı idari hukukta gerekli önlemlere ilişkin 1338/2001 sayılı Tüzük, Avro 
Alanı’na dâhil olmayan ülkelerin bu çerçevedeki yükümlülüklerine ilişkin 
1339/2001 sayılı Tüzük ve avro benzeri madalyon ve bozukluklara ilişkin tek-
nik kuralları düzenleyen 2182/2004 sayılı Tüzük’ten oluşmaktadır. Bu alan-
da aday ülkelerin, avroya benzer bozukluk ve madalyonların yasaklanması, 
mali kurumların sahte banknot ve madeni paraların tedavülden kaldırılması 
ve sahteciliğe karşı etkin kurumların ve prosedürlerin geliştirilmesi gibi yü-
kümlülükleri bulunmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun 10 Kasım 2015 tarihinde açıkladığı 2015-2019 Genişle-
me Stratejisi kapsamında, “temel konuların öncelikli olarak ele alınması” (fun-
damentals	first) yaklaşımı doğrultusunda, Mali Kontrol faslı; Kamu Alımları ve 
İstatistik fasılları ile birlikte yakından izlenecek fasıllar arasına dâhil edilmiştir.
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AB’DE MALİ KONTROL ALANINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER

Mali Kontrol faslındaki müktesebatta, KİMK alanında, tüm Üye Devletle-
rin uyması gereken katı bir mevzuat bulunmamakla birlikte, Üye Devletlere 
esneklik sağlanmıştır. Bu alanda AB, uluslararası alanda kabul gören INTO-
SAI ve Treadway Komisyonu’nu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (COSO) 
standartlarını örnek almaktadır. AB genel bütçesinin oluşturulması ve uy-
gulanması, hesapların sunumu ve denetimine ilişkin kuralları belirleyen 
1605/2002 sayılı Konsey Tüzüğü ile 2342/2002 ve 2343/2002 sayılı Uygulama 
Tüzüklerinden oluşmakta olan bu alandaki kısıtlı mevzuat, yakın dönem-
de tadil edilmiştir. 1605/2002 sayılı Tüzüğün yerini, 25 Ekim 2012 tarihli ve 
966/2012 sayılı AB genel bütçesine uygulanan mali kurallara ilişkin AP ve 
AB Konseyi Tüzüğü almıştır. Büyük ölçüde 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla uy-
gulanmaya başlanan yeni Tüzük ile mevcut kuralların ve prosedürlerin ba-
sitleştirilmesi ve uygulamada hesap verebilirliğin artırılması amaçlanmıştır. 
2342/2002 tarihli Uygulama Tüzüğü yerini, 29 Ekim 2012 tarihli ve 1268/2012 
sayılı Avrupa Komisyonu Uygulama Kuralları Tüzüğü’ne bırakmıştır. 

Son dönemde, AB’nin mali çıkarlarının korunması alanıyla yakından ilişki-
li olan yolsuzlukla mücadele alanında önemli yasal gelişmeler yaşanmıştır. 
Avrupa Komisyonu, Haziran 2011’de yeni bir yolsuzlukla mücadele stratejisi 
geliştirmiştir26. Bunun yanında, Temmuz 2012’de Komisyon’un AB’nin mali 
çıkarlarının korunmasının ceza hukukunun kullanımının artırılmasına ilişkin 
teklifini sunmasıyla, bu alanda kayda değer kurumsal ilerleme sağlanmıştır. 
Söz konusu teklif, bütçeye karşı işlenen suçların tanımlarının uyumlaştırılma-
sı ve bunlara uygulanacak azami cezalar belirlenmesi yoluyla, AB fonlarının 
etkin bir şekilde korunmasını ve caydırıcılığı sağlamayı amaçlamaktadır27. 
2013 yılında ise AB genelinde AB bütçesini etkileyen suçların soruşturulma-
sı amacıyla bir Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (European Public Prosecutors’ 
Office)  kurulması gündeme gelmiştir28. 

26  Avrupa Komisyonu, “Commission steps up its efforts in fighting fraud against the EU budget”, IP/11/783, 
24.06.2011.

27 Avrupa Komisyonu, “Protecting taxpayers’ money: Commission proposes to strengthen use of criminal 
law against fraudsters”, IP/12/767, 11.07.2012.

28 Avrupa Komisyonu, “Protecting taxpayers’ money against fraud: Commission proposes European Public 
Prosecutor’s Office and reinforces OLAF procedural guarantees”, IP/13/709,17.07.2013.
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Öte yandan, 1999’dan bu yana AB’nin mali çıkarlarının korunması, dolan-
dırıcılık, yolsuzluk, AB kurumları içerisinde görevi kötüye kullanma da dâhil 
olmak üzere her tür usulsüzlükle mücadele ve AB kurumlarına sahtecilikle 
mücadele alanında politika geliştirilmesinde destek verme görevlerini yürüt-
mekte olan OLAF’ın işleyişinde, 2012 ve 2013 yıllarında kapsamlı bir reform 
sürecine gidilmiştir. Bu doğrultuda, OLAF’ın soruşturma faaliyetlerini düzen-
leyen 883/2013 sayılı Tüzük, 1 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir29. 

OLAF, her yıl ABİDA’nın 325/5’inci Maddesi uyarınca, AB’nin mali çıkar-
larının korunmasına ilişkin bir rapor yayımlamaktadır. OLAF’ın 2015 tarihli 
son raporuna göre, 2014 yılında AB fonlarını ilgilendiren 538 milyon Avro 
mali etkiye sahip 1.649 usulsüzlük vakası rapor edilmiştir30. 2013 yılında 309 
milyon Avro tutarında mali etkiye sahip 1.609 adet usulsüzlük vakası rapor 
edilmişti31.  

Avro’nun sahteciliğe karşı korunması alanında ise temel belgeler olarak ni-
telendirilen 1338/2001 ve 1339/2001 sayılı Tüzükler, 18 Aralık 2008 tarihli ve 
44/2009 ile 45/2009 sayılı Konsey Tüzükleri ile değişikliğe uğramıştır. Aynı 
tarihte, avro benzeri madalyon ve bozukluklara ilişkin teknik kuralları dü-
zenleyen 2182/2004 sayılı Tüzük, 46/2009 sayılı Konsey Tüzüğü ile değişik-
liğe uğramış ve 47/2009 sayılı Konsey Tüzüğü ile söz konusu kurallar Avro 
Alanı dışındaki Üye Devletleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. AMB’nin 
16 Eylül 2010 tarihinde, kredi kurumları tarafından yeniden dolaşıma sü-
rülecek avro banknotlarının gerçekliğine ilişkin kabul ettiği ECB/2010/14 
sayılı kararı, 1 Ocak 2011 itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Bunun ya-
nında, avro madeni paralarının tasdiki ile dolaşıma uygun olmayan madeni 
paraların ele alınmasına ilişkin 15 Aralık 2010 tarihli ve 1210/2010 sayılı AP 
ve AB Konseyi Tüzüğü ile Avro Alanı’nda avro madeni paralarının etkin ve 
uyumlu bir şekilde tasdiki amaçlanmıştır. Avro banknotlarının Avro’nun sah-
teciliğe karşı korunmasında ceza hukuku önlemlerinin kullanımını güçlendi-
ren 2014/62/EU sayılı Yönerge, 22 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 29  Avrupa Komisyonu, “Commissioner Šemeta welcomes European Parliament vote on OLAF reform”, 
MEMO/13/651, 03.07.2013.

30 Avrupa Komisyonu, “Protection of the European Union’s financial interests - Fight against fraud Annual 
Report 2014”, COM(2015) 386 final, 31.07.2015.

31  Avrupa Komisyonu, “Protection of the European Union’s financial interests - Fight against fraud Annual 
Report 2013”, COM(2014) 474 final, 17.07.2014.
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MALİ KONTROL FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

Mali Kontrol faslı, Tanıtıcı Tarama Toplantısı 18 Mayıs 2006, Ayrıntılı Tara-
ma Toplantısı ise 30 Haziran 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
müzakere pozisyon belgesini 13 Nisan 2007 tarihinde AB tarafına sunması-
nı takiben bu fasılda müzakerelere başlanması kararı Almanya AB Dönem 
Başkanlığı sırasında 26 Haziran 2007 tarihinde alınmıştır. Herhangi bir açılık 
kriteri bulunmayan söz konusu fasıl için Ek Protokol’ün eksiksiz uygulanma-
sı kriteri haricinde altı adet teknik kapanış kriteri bulunmaktadır.

Mali Kontrol faslı kapsamındaki dört politika alanından biri olan KİMK ko-
nusunda, 2002 tarihli KİMK Politika Belgesi’nin güncellenmesi ve ilgili mev-
zuat değişikliklerinin tamamlanarak uygulanması gerektiği, gerek Tarama 
Sonu Raporu’nda gerekse Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İler-
leme Raporlarında Türkiye’nin dikkatine sunulmaktadır. 2002 tarihli KİMK 
Politika Belgesi’nde yönetsel hesap verebilirlik, kontrol, denetim ve teftiş 
görevlerinin tanımlanması ve iç denetim için daimi bir uyumlaştırma birimi 
oluşturulması konularının ele alınması doğrultusunda, Maliye Bakanlığı ta-
rafından 13-30 Nisan 2012 tarihleri arasında bir dizi toplantı düzenlenmiştir. 
KİMK Politika Belgesi’nin güncellenmesi konusu 2015 Yılı İlerleme Rapo-
ru’nda da yer bulmuştur. Maliye Bakanlığı, faslın kapanış kriterlerinden bi-
rini oluşturan KİMK Politika Belgesi’nin ve ilgili eylem planının güncellen-
mesi ve etkin şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 
AB Bakanlığı tarafından 2016-2019 dönemi için hazırlanan AB’ye Katılım 
İçin Ulusal Eylem Planı’nda, belirlenen takvimde KİMK Politika Belgesi’nin 
2016’nın ilk yarısında yayımlanması öngörülmüştür.

Bunun yanında KİMK’in bileşenleri arasında yer alan kamu mali yönetimi 
ve kontrolü alanında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 
Ocak 2006’da yürürlüğe girmiştir32. Avrupa Komisyonu tarafından yayımla-
nan 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda, Kanun’un uygulanmasının iyileştirilmesi 
doğrultusunda kamu sektöründe iç kontrol ve iç denetim düzenlemelerin-

32   Kamile Özel, “Kamu İç Mali Kontrolü Alanında Yapılan Düzenlemeler”, İç	Kontrol	Merkezi	Uyumlaştırma	
Dairesi	İç	Kontrol	Bülteni, Nisan-Haziran 2008.
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de değişiklikler yapılması gerektiğine dikkat çekilmiştir33. AB Bakanlığı ta-
rafından yayımlanan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda, belirlenen 
takvimde, bu doğrultuda 5018 sayılı Kanun’da 2016 yılının ikinci yarısında 
değişiklik yapılması öngörülmüştür.

Maliye Bakanlığı, 2 Aralık 2013 tarihinde iç mali kontrol standartlarına uyum 
konusunda bir genelge ve 7 Şubat 2014 tarihinde ise Kamu İç Kontrol Rehbe-
ri yayımlamıştır. Merkezi Uyumlaştırma Birimi tarafından merkezi uyumlaştır-
ma el kitabı hazırlanmış; Maliye Bakanlığı iç denetçi atamaları ve iç denetim 
uygulamalarına ilişkin bir genelge yayımlamıştır. İç Denetim Koordinasyon 
Kurulu, 3 Aralık 2013 tarihinde 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji 
Belgesi’ni kabul ederek, yürürlüğe koymuştur. İç Denetçilerin Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 
Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2015 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda, hükümetin KİMK Stratejisi ve Eylem 
Planı’nın güncellenmesi konusunda taahhütte bulunduğu belirtilirken, stra-
tejinin uygulanmasının düzenli şekilde izlenmesi ve takibi alanında bir me-
kanizmanın mevcut olmaması bir eksiklik olarak not edilmektedir. Maliye 
Bakanlığı’nda KİMK’in uygulanmasını gözeten mali yönetim ve kontrol ile 
iç denetimden sorumlu iki merkezi uyumlaştırma biriminin idari kapasitele-
rinin güçlendirilmesi gerektiği ortaya koyulmuştur.

KİMK mevzuatının mali yönetim ve kontrolünün büyük ölçüde COSO mo-
deli ve INTOSAI rehberleri doğrultusunda düzenlenmesine karşılık mali yö-
netim ve kontrolün mali bir sistemden ziyade bir yönetim sistemi olarak ele 
alınması gerektiği, Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde öne 
çıkmaktadır. Türkiye’de risk yönetimine sistematik bir yaklaşım getirilmesi 
kilit bir zorluk olarak nitelendirilmekte; Bakanlıkların bütçe denetim işlevi-
nin zaman zaman iç denetim işleviyle çakıştığı belirtilmektedir34.

İç denetimin genel anlamda uluslararası standartlarla uyumlu olmakla birlik-
te 386 kurumdan 246’dan fazlasının iç denetim birimi kurduğu kaydedilerek, 
genel yönetim kurumlarındaki iç denetçi kadrolarının yüzde 46’sının doldu-

33   Avrupa Komisyonu, “2015 Turkey Progress Report”, SWD(2015) 216 final, 10.11.2015.
34   A.g.e.
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rulduğu buna karşılık Başbakanlık gibi kilit öneme sahip bazı kamu kurum-
larına halen iç denetçi atanmamış olduğu tespiti yapılmaktadır. Kurumların 
çoğunda iç denetim birim yönergesi bulunduğu ve 2014 yılında 65 kamu 
kurumunda iç denetim yazılımı kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir.

Dış denetim alanında, bu fasıldaki müzakerelerde kilit öneme sahip un-
surlardan Sayıştay Kanunu revize edilmiş ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 
3 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Sayıştay Kanunu, INTOSAI 
standartları ve 5018 sayılı Kanun ile uyumludur. Yeni Sayıştay Kanunu kap-
samında, 2013 yılında, Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi, Bilişim 
Sistemleri Denetimi Rehberi, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi ve 
Performans Bilgisi Denetim Rehberi hazırlanmış ve yürürlüğe koyulmuştur. 
Ayrıca, yeni Sayıştay Kanunu çerçevesinde 2014-2018 dönemini kapsayan 
Sayıştay Başkanlığı Stratejik Planı Temmuz 2013’te tamamlanmıştır. Mali-
ye Bakanlığı ile Sayıştay arasında genel bütçeli idarelerin mali tablolarının 
raporlanmasındaki yorum farkının önüne geçilmesi amacıyla, Sayıştay ile 
Maliye Bakanlığı arasında Ekim 2013’te ortak bir çalışma grubu kurulmuş-
tur. TBMM’ye sunulan denetim raporlarına ilişkin sorunların ele alınması 
amacıyla TBMM ile Maliye Bakanlığı arasında bir çalışma grubu kurulması 
da gündeme gelmiştir.

Bu alanda Maliye Bakanlığı tarafından 2 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi doğrultusunda hazırlanan 
Sayıştay Başkanlığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın 26 Aralık 
2014 tarihinde uygulamaya koyulması, 2015 Yılı İlerleme Raporu’na olum-
lu şekilde yansımıştır. 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda Sayıştay Kanunu’nun 
bağımsızlığının Anayasa tarafından garanti edildiği ve INTOSAI standart-
larıyla uyumlu olduğu not edilmektedir. Sayıştayın 2014 yılında performans 
denetimi için değerlendirme rehberleri ve faaliyet raporları kabul etmek 
ve dış denetimin geliştirilmesi için eğitim merkezini güçlendirmek suretiy-
le denetim işlevinin kalitesini artırdığı not edilmiştir. Sayıştayın performans 
denetimlerinde, performans göstergelerine ek olarak kamu kurumlarının 
ekonomisine, verimliliğine ve etkililiğine odaklanmasını sağlaması gerekti-
ği belirtilmektedir. Sayıştay tarafından hazırlanan yıllık denetim raporunun 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmasına karşın, mevcut sürecin 
sistematik şekilde işletilemediği eleştirilmektedir. Denetim işlevinin etkisi 
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konusunda Sayıştay ile Maliye Bakanlığı arasında 2013 yılında kurulan ça-
lışma grubunun bir benzerinin Sayıştay ile TBMM arasında kurulması ge-
rektiğine dikkat çekilmektedir. Sayıştayın internet sitesini düzenli şekilde 
güncellemesi ve kamuoyuyla etkili bir iletişim halinde bulunması olumlu bir 
gelişme olarak not edilmektedir.

AB’nin mali çıkarlarının korunması alanında, 5 Aralık 2009 tarihli ve 27423 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 
Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Avrupa Komisyonu ve OLAF ile işbirli-
ğinden sorumlu AFCOS olarak tayin edilerek yasal yetkileri güçlendirilmiş-
tir. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, AB fonlarına ilişkin usulsüzlüklerin 
soruşturma süreçlerine ilişkin rehberler yayımlamış ve AFCOS eğitim stra-
tejisini güncellemiştir. Buna ek olarak, Türk Ceza Kanunu, PIF Konvansiyonu 
ve Protokolleri ile yeterli düzeyde uyumlaştırılmıştır. 2015 Yılı İlerleme Rapo-
ru’nda, Türkiye’nin, ulusal mevzuatının AB’nin mali çıkarlarının korunmasına 
ilişkin sözleşmenin temel unsurlarını içerdiği teyit edilmekte ve AFCOS’un 
Komisyon ile ortak çalışmayı etkili şekilde sürdürdüğü ve ilgili tüm mercileri 
kapsayan bir yolsuzlukla mücadele ağının varlığı olumlu değerlendirilmek-
tedir. Türkiye’nin 2010-2014 Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücade-
le Stratejisi ve Eylem Planı’nı uygulanmaya devam ettiği, ancak strateji ve 
eylem planının güncellenmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. 2014 yılın-
da Türkiye’nin Komisyon ile birçok vakaya ilişkin işbirliği yaptığı; muhtemel 
yolsuzluk vakalarını rapor etmek üzere başlıca prosedürlerin ve usulsüzlük 
yönetim sisteminin kurulduğu; Türkiye’nin Komisyon’a düzenli rapor sun-
duğu belirtilmekte, buna rağmen soruşturma ve raporlama faaliyetlerinde 
sağlam bir sicil kaydı oluşturulması gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Avro’nun sahteciliğe karşı korunması alanında ise 5 Temmuz 2012 tarihli 
ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Yargı Hizmetleri-
nin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İliş-
kin Kanun’un 102’nci Maddesi uyarınca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na 
43/B Maddesi eklenerek sahte paraları tedavülden çekmeyen tüzel kişilere 
yönelik yaptırımlar getirilmiştir35. Ayrıca, sahte paraları tedavülden kaldır-

35 T.C. AB Bakanlığı, “Fasıl 32: Mali Kontrol”, Türkiye tarafından hazırlanan 2013 Yılı İlerleme Raporu: Yapılan 
Çalışmalar ve Kaydedilen İlerlemeler, s. 208-211, 31.12.2013.
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mayan kredi kuruluşlarına da yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Buna 
ek olarak, Türkiye, farklı ulusal otoriterler arasında sahtecilikle mücadele 
alanında işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla, avro madeni paraları ve bank-
notlarının Avrupa’da olduğu kadar dünya çapında korunmasını sağlamayı 
amaçlayan Pericles Programı’na katılım sağlamaktadır. Sahte Para İzleme 
Sistemi kapsamında, AB kurumları ile işbirliği yapmak üzere Ulusal Mer-
kez Ofis olarak atanan Emniyet Genel Müdürlüğü, bu kapsamda, Interpol 
Europol Sirene Daire Başkanlığı, ilgili makamlarla koordineli bir şekilde ça-
lışmalar yürütmektedir. Bunun yanında, Türkiye tarafından Europol ile işbir-
liğinin güçlendirilmesi ve operasyonel işbirliği anlaşmasının kabul edilmesi 
amacıyla bir yol haritası hazırlanmıştır. 

2015 Yılı İlerleme Raporu’nda, Türkiye’nin bu alandaki müktesebata uyu-
munun ileri düzeyde olduğu değerlendirilmesi yapılmaktadır. Merkez Ban-
kası’nda, avro banknotları ve madeni paraları da dâhil olmak üzere sahte 
paranın teknik analizini yapmak üzere özel bir birimin bulunması; çalışanla-
rın düzenli şekilde eğitim alması ve Pericles 2020’ye aktif şekilde katılmala-
rı; Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ulusal merkez ofis olarak görev yapması; 
sahte parayı tedavülden çekmeyen finansal kuruluşlara yönelik cezaların 
uygulanması olumlu şekilde not edilmektedir. Bunların yanında, Türkiye ile 
Komisyon ve AMB  arasında resmi bir işbirliği anlaşması bulunmamasına 
karşın pratikte bu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde bulunması ve Türki-
ye’nin Europol ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla yol haritası hazırlaması 
rapora olumlu yansıyan konular olarak öne çıkmaktadır.

Mali Kontrol Faslı, Türkiye’nin AB müktesebatını üstlenmeye iyi düzeyde 
hazırlıklı olduğu fasıllardan biridir. Söz konusu fasıl, 17 Mayıs 2012 tarihinde 
Türkiye’nin katılım müzakerelerine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla faa-
liyete geçirilen Pozitif Gündem kapsamında hakkında çalışma grubu oluş-
turulan sekiz fasıldan biri olma özelliğini taşımaktadır36. AB Bakanlığı’ndan 
alınan bilgiye göre, Türkiye, Türk Ceza Kanunu’nun PIF Konvansiyonu ile 
uyumlaştırılması ve Avro’nun sahteciliğe karşı korunmasına ilişkin kapanış 

36  Pozitif Gündem kapsamında çalışma grubu oluşturulan diğer fasıllar şunlardır: İş Kurma Hakkı ve Hizmet 
Sunumu Serbestisi, Şirketler Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya, İstatistik, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, 
Özgürlük, Güvenlik ve Tüketicinin ve Sağlığının Korunması.
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kriterlerini 2012 itibarıyla karşılamaktadır. 2013 yılında da AB’nin mali çıkar-
larının korunmasına ilişkin kapanış kriterinin karşılandığı, Komisyon tarafın-
dan AB Bakanlığı’na yazılı olarak teyit edilmiştir37.  

GENEL DEĞERLENDİRME

Genel itibarıyla Türkiye’nin uyumunun iyi düzeyde olduğu fasıllardan biri 
konumunda bulunan Mali Kontrol faslında, Türk Ceza Kanunu’nun PIF Kon-
vansiyonu ile uyumlaştırılması ve Avro’nun sahteciliğe karşı korunması ile 
AB’nin mali çıkarlarının korunması alanlarını kapsayan üç kapanış kriterinin 
(3, 4 ve 5 numaralı kapanış kriterleri) karşıladığı teyit edilmiştir. Yeni KİMK 
Politika Belgesi’nin kabul edilmesi, kamu sektöründe iç ve dış denetim dü-
zenlemelerinde değişiklikler yapılması ve dış denetim alanındaki mevzua-
tın tam olarak uygulanması, faslın geri kalan kapanış kriterlerinin karşılama-
sı bakımından önem taşımaktadır.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2015 Yılı İlerleme Raporu’na 
göre, Mali Kontrol faslında son bir yıl içerisinde ulusal uyum stratejisinin ve 
eylem planının kabul edilmesiyle sınırlı düzeyde ilerleme kaydedildiği ve 
dış kontrol alanında da bazı ilerlemelerin sağlandığı belirtilmiştir. KİMK’in 
kamu yönetiminin tüm düzeylerinde ve kamu şirketlerinde uygulanması 
için kayda değer çabaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. Türkiye’nin fa-
sıl kapsamında 2016 yılında yapması gerekenler; KİMK politika belgesinin 
güncellenmesi ve yeni bir eylem planının- tercihen kamu mali yönetim re-
form programı kapsamında- uygulanmaya başlanması, Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu’nun uygulanmasını iyileştirmek üzere kamu sektöründe 
iç kontrol ile iç denetim düzenlemelerinin tadil edilmesi ve dış denetim 
alanındaki mevzuatın tam olarak uygulanmasının sağlanmasıdır38.

37  T.C. AB Bakanlığı, “Fasıl 32: Mali Kontrol”, Türkiye tarafından hazırlanan 2013 Yılı İlerleme Raporu: Yapılan 
Çalışmalar ve Kaydedilen İlerlemeler, s. 209, 31.12.2013.

38 Avrupa Komisyonu, “2015 Turkey Progress Report”, SWD(2015) 216 final, 10.11.2015.
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Fasıl Adı Mali Kontrol

Fasıl Numarası 21

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 30 Haziran 2006
Ayrıntılı Tarama: 29 Eylül 2006

Açılış Kriteri  -

Kapanış Kriteri

Avrupa Komisyonu ve Türkiye’nin 1692/96/EC sayılı 
Karar’ın tadil edilmiş haline göre gelecek TEN-T Ağı 
üzerinde uzlaşması ve TEN-T Ağı çerçevesinde Avrupa 
menfaati öncelikli bir proje üzerinde mutabık kalınması.

Fasıl Açılma Tarihi 19 Aralık 2007

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Portekiz

FASIL 21: TRANS-AVRUPA AĞLARI
Trans-Avrupa Ağları alanındaki 21’inci faslın müktesebatı ulaştırma, teleko-
münikasyon ve enerji alt başlıklarından oluşmaktadır. Bu fasıl kapsamında 
Trans-Avrupa Ağları’nın kurulması ve geliştirilmesi ile ulusal ağların uygun 
bir şekilde birbirlerine bağlanması ve birlikte işlerliğinin teşvik edilmesi; İç 
Pazar’ın avantajlarından tam olarak yararlanılması; ekonomik büyümeye 
katkıda bulunulması ve AB içerisinde istihdam yaratılması amaçlanmakta-
dır. Ülkemizin 19 Aralık 2007 tarihinde müzakerelere başladığı Trans-Avru-
pa Ağları faslı için belirlenen kapanış kriteri hâlihazırda karşılanmaktadır.

FASLIN KAPSAMI

Trans-Avrupa Ağları’nın (TEN) oluşturulması, 1980’lerde malların, hizmet-
lerin, kişilerin serbestçe dolaşabildiği Tek Pazar’ın ancak modern ve yeterli 
bir altyapı ile ulusal ağların ve bölgelerin birbiriyle bağlanmasıyla işleyebi-
leceği fikrinden doğmuştur. 

Bugün TEN’in yasal zemini, AB’yi Kuran Antlaşma’nın 154, 155 ve 156’ncı 
Maddeleri’ne dayanmaktadır. Buna göre, İç Pazar’ın oluşturulması ve eko-
nomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanabilmesi için TEN’in geliştirilmesi te-
mel faktördür. Bu ağların geliştirilmesi ulusal ağların birbiriyle bağlanmasını 
ve birlikte çalışabilmesini, aynı zamanda ulusal ağlara erişimi içermektedir.
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TEN altında ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon alanlarında Birliğin ortak 
çıkarına hizmet eden projelere mali destek sağlanmaktadır. Trans-Avrupa 
Ulaştırma (TEN-T) ve Trans-Avrupa Enerji (TEN-E) Ağları alanında Birliğin 
mali desteği, 20 Haziran 2007 tarihli ve 680/2007 sayılı Tüzük ile düzenlen-
mektedir39.

TEN-T ile AB içerisinde ve AB’nin komşularıyla arasında kişilerin, malların ve 
hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla iyi bir ulaştırma altya-
pısı oluşturulması; ulusal ve uluslararası yol bağlantılarının yapılması amaç-
lanmaktadır.  TEN-E kapsamında, Hazar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgele-
ri’nde yer alan enerji kaynaklarının AB pazarlarına ulaşması için gerekli petrol 
ve doğal gaz boru hatlarının inşa edilmesi, elektrik alışverişinin kolaylaşması 
amacıyla elektrik iletim hatları bağlantılarının oluşturulması ve elektrik sis-
temlerinin birlikte işlerliğinin temin edilmesi önceliklidir. TEN-Telekomüni-
kasyon altında Avrupa çapında entegre olmuş bir telekomünikasyon ağının 
ve enformasyon toplumunun oluşturulması hedeflenmektedir40.

AB’DE TRANS-AVRUPA AĞLARI ALANINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

AB’de TEN alanında son dönemdeki en önemli gelişmeler, enerji ve ulaştır-
ma alanlarında Birliğin 2020 ve 2030 hedeflerine erişilebilmesi için öncelikli 
altyapı koridorlarının belirlenmesi ve yatırımların hayata geçirilmesidir. Bu 
çerçevede, TEN-T alanında kabul edilen yeni AB altyapı politikası ile Üye 
Devletlerde büyümenin ve rekabetçiliğin desteklenmesi hedeflenmektedir. 
2030 yılında temel altyapı ağının tamamlanmasını öngören bu politika ile 
iki Kuzey-Güney koridoru, üç Doğu-Batı koridoru ve dört çapraz koridor 
olmak üzere toplam dokuz koridor oluşturulacaktır. Ulaştırmada farklı araç-
ların birbirleriyle bağlantılarının geliştirilmesiyle yolcu ve malların taşınması 
kolaylaştırılmakla kalınmayacak, aynı zamanda Birliğin iklim değişikliği po-
litikası hedeflerine ulaşması da mümkün olacaktır.

39  Regulation (EC) No 680/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 laying down 
general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and 
energy networks, Official Journal of the European Union, L 162/1, 22.06.2007.

40 T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, “Fasıl 21:Trans-Avrupa Ağları”, http://www.abgs.gov.tr/index.
php?p=86&l=1, Erişim Tarihi: 10.03.2016.
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Bu çerçevede, 2014-2020 döneminde ulaştırma altyapısına toplam 26 mil-
yar Avro tutarında bütçe ayıran AB, Birliğe en yüksek katma değeri sağ-
layacak projelere öncelik verileceğini açıklamıştır. Birlik tarafından temel 
altyapının oluşturulması hedefi kapsamında Avrupa’da bulunan 94 limanın, 
demiryolu ve karayolu ile bağlantısı, 38 havalimanının demiryolu ile büyük 
şehirlere bağlanması, 15 bin kilometre demiryolunun hızlı ray sistemine 
yükseltilmesi ve tıkanıkların aşılması için 35 sınır ötesi projenin hayata geçi-
rilmesi planlanmaktadır41. 

Ayrıca, Birliğin önümüzdeki dönemde TEN-T projelerini yürütmek üzere, 
Yenilikçilik ve Ağ Yürütme Ajansı kurulmuştur. 1 Ocak 2014 itibarıyla faali-
yete geçen Ajans, Avrupa’yı Birleştirme Aracı ve Ufuk 2020 Programı (Hori-
zon 2020) kapsamında fon sağlanacak projelerin uygulanmasının yanı sıra, 
AB teşviklerinden yararlanan projelerin uygulanması, yararlanıcılara teknik 
destek sağlanması ve Avrupa Komisyonu’na geri bildirimde bulunulması 
sorumluluklarını üstlenmiştir42. 

TEN-E alanında ise hedeflenen, 2020 yılına kadar stratejik enerji ağlarının ve 
depolama araçlarının tamamlanmasıdır. Birliğin enerji ve çevre alanlarındaki 
hedeflerine ulaşabilmesi, entegre bir enerji iç pazarının oluşturulabilmesi 
için modern enerji altyapısının önemine dikkat çekilmektedir. Birliğin enerji 
altyapısını modernize etmesi, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji-
nin kullanımı ve enerji arzının güvenliği açısından da son derece önemlidir. 
Tüm bunlardan yola çıkarak Komisyon, 12 tane öncelikli enerji koridoru be-
lirlemiştir43.

41  Avrupa Komisyonu,“Infrastructure-TEN-T-Connecting Europe”, http://ec.europa.eu/transport/themes/
infrastructure/news/ep-backs-new-eu-infrastructure-policy_en.htm, Erişim Tarihi: 10.03.2016.

42  Avrupa Komisyonu,”Innovation and networks executive agency”, http://ec.europa.eu/inea/, Erişim Tarihi: 
10.03.2016.

43  Avrupa Komisyonu, “Infrastructure: Connecting energy markets and regions”, http://ec.earopa.eu/
energy/infrastructure/index en.htm, Erişim Tarihi: 10.03.2016. 
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TRANS-AVRUPA AĞLARI FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

2015 Yılı İlerleme Raporu’nda TEN’e yönelik hazırlıklar çok ileri düzeyde 
olduğu, özellikle gaz taşımacılığındaki kararlı ilerleme ile Avrupa Elektrik 
İletim Sistemi İşletmecileri Ağı’na (ENTSO-E) tam entegrasyon ve karşılıklı 
işletilebilirlik dikkate alındığında, son bir yıl içerisinde iyi düzeyde ilerleme 
kaydedildiği tespit edilmiştir44.

TEN-T alanında AB mevzuatına uyum kapsamında ülkemizde yapılan en 
önemli çalışma, kısaca TINA olarak adlandırılan Ulaştırma Altyapı İhtiyaç-
ları Değerlendirme Çalışmasıdır. TINA ile kara yolu, havayolu, denizyolu 
ve demiryolu olmak üzere dört ulaştırma modunda ülkemizdeki ihtiyaçlar 
incelenmiş ve bunun sonucunda 33 adet öncelikli ulaştırma altyapı projesi 
belirlenmiştir. TINA aynı zamanda katılım öncesi mali yardım aracı IPA’nın 
üçüncü bileşeni olan Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamındaki proje-
lerin önceliklerinin belirlenmesinde de temel teşkil etmiştir. 

TEN-T ağları ile ilgili olarak, ulusal ulaştırma ana planı ve lojistik ana planı-
na yönelik çalışmalar sürümektedir. Revize TEN-T metodolojisi ve kılavuz 
ilkeleri ile uyumlu bir çekirdek ağ oluşturmak için hazırlık çalışmalarını baş-
latılmıştır.

TEN-E ağları konusunda Türkiye, kaynakları ve güzergâhları çeşitlendir-
meye yönelik çalışmalarına devam etmiş, böylece gaz geçiş ülkesi olarak 
konumunu güçlendirmiştir. Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) 
projesinde ilerleme kaydetmek amacıyla önemli çalışmalar yapılmıştır. Mart 
2015’te TANAP kapsamında inşaat çalışmaları başlamıştır.  Rusya tarafından 
Aralık 2014’te Türkiye ile işbirliği halinde yürütülecek ve Güney Akımı boru 
hattı projesinin yerine geçecek yeni bir doğal gaz projesi açıklanmıştır. 
Kamuoyunda Türk akımı olarak adlandırılan bu projenin akıbeti belirsizdir. 
Bunun yanında Türkiye, Irak ve İran kaynaklı doğal gazın AB’ye iletilme-
si için de çeşitli projeler geliştirmektedir. İlerleme Raporu’nda altı çizilen 
hususlardan birisi de Türkiye’nin doğal gaz geçiş ülkesi olarak konumunu 

44  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD(2015) 216 final, 10.11.2015.
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güçlendirebilmesi için AB enerji müktesebatına uyumlu, adil ve şeffaf bir 
gaz transit rejimi yaratması gerektiğidir. 

Elektrik şebekeleri ile ilgili olarak, Nisan 2015’te, ENTSO-E ve Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), ticari enerji alışverişine yönelik uzun 
dönemli bir anlaşma imzalamışlardır. Şirket, 2015 yılı mayıs ayında elektrik 
şebeke mevzuatını, ilgili AB mevzuatına uygun olarak değiştirmiş ve Kıta 
Avrupası İşletme El Kitabı’nın standartlarına uyumunu ve piyasa işlemleri-
nin AB’nin Üçüncü Enerji Paketi’ne uygun olarak gerçekleştirilmesini taah-
hüt etmiştir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’den beklenen AB müktesebatına uygun şe-
kilde adil ve şeffaf bir gaz transit rejimi kurma yönündeki çabalarını artırma-
sı; yeni bir çekirdek ağ kurmaya yönelik çalışmalarını hızlandırması ve ulusal 
ulaştırma ana planını tamamlayarak uygulamaya koymasıdır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Trans-Avrupa Ağları faslı, Türkiye’nin kapanış kriterini yerine getirdiği ve 
sınırlı sayıdaki AB mevzuatına uyumun sağlandığı fasıllardan birisidir. Bu 
fasıl kapsamına giren projelerin hayata geçirilmesi, üyelik sonrasında ülke-
mizin daha fazla öncelikli projenin geliştirilmesi ve uygulanmasında etkin 
rol oynamasını kolaylaştıracaktır. Nitekim AB’nin bu alandaki çalışmalarının 
ve önceliklerinin yakından takip edilmesi, ülkemizin enerji, ulaştırma ve te-
lekomünikasyon alanındaki altyapısını geliştirerek ekonomik büyümesine 
önemli katkı sağlayacaktır.
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Fasıl Adı Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Fasıl Numarası 28

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 8-9 Haziran 2006 
Ayrıntılı Tarama: 6-7 Temmuz 2006

Açılış Kriteri  -

Kapanış Kriterleri

1. Ürün güvenliği ve tüketiciyi koruma konusunda, mevcut 
durumun analizi ve gerekli değişikliklerin yapılması; 
RAPEX sistemine katılmak için gerekli idari yapılanma ve 
uygulama kapasitesinin sağlandığının gösterilmesi;
2. Bulaşıcı hastalıklarda idari ve kurumsal kapasitenin 
sağlandığının gösterilmesi;
3. Tütün ürünleri ve ürünlerin reklamları konusunda 
müktesebat uyumunun sağlanması;
4. Kan ve kan bileşenleri için teknik destek, izlenebilirlik, 
ciddi olumsuz durumların bildirilmesi ve kan alanında 
faaliyet gösteren tesislerin kalite sistemi ile ilgili 
mevzuatın aktarılması; 
5. Doku ve hücrelerle ilgili mevzuatın aktarılması.

Fasıl Açılma Tarihi 19 Aralık 2007

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Portekiz

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslı, tüketicinin korunması ve halk sağ-
lığı olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Halk sağlığı alanında tü-
tün ürünlerine yönelik bir kapanış kriterinin karşılandığı bu fasılda, bulaşıcı 
hastalıkların kontrolüne ilişkin mevzuatın kabul edilmesi ve ulusal sağlık 
sistemlerinde veri güvenliğinin sağlanması beklenmektedir. Piyasa gözeti-
mi ve denetimi ile ürün güvenliğini ilgilendiren mevzuat eksikliklerinin yanı 
sıra tüketicinin korunması alanında hakem heyetlerinin düzgün işleyişine 
yönelik sorunlar dikkat çekmektedir. Genel olarak, Türkiye’nin bu fasılda 
AB müktesebatına iyi düzeyde uyumlu olduğu görülmektedir.
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FASLIN KAPSAMI

Faslın kapsadığı alanlarda, tüketicinin çıkarlarının ve her türlü güvenliğinin 
korunması ile sağlık koşullarının ulusal boyutta istenilen düzeye getirilmesi 
ve bulaşıcı hastalıklar gibi uluslararası sağlık konularını ilgilendiren konulara 
teknik anlamda entegre edilmiş bir yapının kurulması esasına dayanan bir 
yaklaşım hâkimdir. 

AB’nin çevre, sanayi, rekabet, gıda güvenliği, tarım, veterinerlik ve bitki 
sağlığı gibi politika alanlarını da etkilemesinden dolayı söz konusu fasıl, 
yatay bir politika alanını ilgilendirmektedir. Fasılda; finansal destek, düzen-
leyici ve yönetim şeklini belirleyen yatay mevzuatla beraber, uyum çalış-
malarında aday ülkeler için dikkate alınması gereken konular, tüketicinin 
korunması ve halk sağlığı olmak üzere iki grupta incelenmektedir. 

Tüketicinin korunması kapsamında; tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin 
tüketici güvenini ve sağlığını tehdit etmeyecek biçimde sunulması, AB’nin 
RAPEX sistemi gibi erken uyarı sistemiyle tehlikeli ve taklit ürünlerin pazara 
girişinin engellenmesi, yanıltıcı ve karşılaştırmalı reklamlar, ürüne ait fiyat 
ve içerik göstergelerinin anlaşılır olması, kapıdan satışlar, mesafeli satışlar, 
tüketici kredileri, paket tur, devremülk, haksız sözleşme hükümleri, ürün so-
rumluluğu ve tüketim mallarının satışı ve bağlı garantiler incelenmektedir. 

Halk sağlığını ilgilendiren kısımda ise tütün ürünlerinin kontrolü, alkollü 
içecekler, ulusal ve uluslararası boyutta bulaşıcı hastalıklara karşı korunma, 
kanser hastalığı ile mücadele, hücre, kan ve bileşenleri, organ nakli, beslen-
me, sağlık sisteminde eşitlik ve ruh sağlığı alanları ele alınmaktadır. 

AB’DE TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI  
ALANINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER

AT’yi Kuran Antlaşma’yı tadil eden Lizbon Antlaşması’nın 169’uncu Mad-
desi gereğince, tüketicinin ve sağlığın korunması için AB’ye yetki alanı 
sunulmaktadır. Halk sağlığı ve tüketicinin korunması politikasındaki temel 
AB mesajı; üye ülkeler arasında sürdürülebilir sağlık ve tüketici sisteminin 
oluşturulmasıdır. AB’de her vatandaşın yaşam kalitesinin artırılması, sağlık 
koşullarının iyileştirilmesi ve her türlü güvenliğinin sağlanması esastır.  
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AB müktesebatının doğrudan İç Pazar’ı ilgilendiren kısımlarının önemli bir 
bölümü tüketici politikası altında toplanmaktadır. Ürün güvenliği ile piyasa 
gözetimi ve denetimi kapsamında, AB müktesebatında belirtilen temel ön-
celiklerle örtüşen malların serbest dolaşımına izin verilmesini gerektiren ve 
yüksek seviyede korunmuş ürünlerin AB pazarına girmesini mümkün kılan 
bütünleyici bir sistem hâkimdir. Böyle bir ortamın getirisi olarak, tüketici 
güveninin ve dolayısıyla pazardaki güven ortamının sağlanmasıyla ekono-
mik büyümeye katkıda bulunulması, AB’deki son dönem tüketici program-
larının temel amacı olarak belirlenmiştir. 

Küresel ekonomik ve mali kriz sonrası tüketici politikası, AB’nin yeni strateji 
belgelerinde hızla önem kazanan alanlardan biri haline gelmiştir. Avrupa 
2007-2013 Tüketici Stratejisi45  üzerinden açıklanan eksiklikler daha çok, üye 
ülkeler arasındaki farklılıklar, İç Pazar’da ürün güvenliğine yönelik sorunlar 
ve karmaşık AB prosedürlerinin tüketici tarafından anlaşılır olmamasından 
kaynaklanmaya devam etmektedir. 

İç Pazar’ın etkin kılınması, ürün güvenliği ve tüketici hakları konusunda far-
kındalığın artırılması gibi alanlara odaklanan 2014-2020 dönemine ait AB 
Tüketici Programı46 ile 446 milyon Avro bütçeli Büyüme için Sağlık (Health 
for Growth) ve 197 milyon Avro bütçeli Tüketici Programı (Consumer Prog-
ram) olmak üzere iki başlık üzerinden, sürdürülebilir ve güvenli sağlık siste-
mi, vatandaşların sınır ötesi risklerinden korunması, tüketiciye yönelik hak-
ların güvence altına alınması gibi çalışmalar yürütülmesi gündemde olmaya 
devam etmektedir. Tüketicinin bilgilendirilmesi çalışmaları, her üye ülkede 
kurulmuş olan Avrupa Tüketici Merkezlerince yapılmaktadır. Avrupa Komis-
yonu’na danışmanlık eden Avrupa Tüketici Danışma Grubu gibi tartışma 
ortamlarında da tüketicinin karar almadaki etkinliği öne çıkarılmaktadır.

AB İç Pazarı’nda güven sorunu yaratabilecek tehlikeli ve taklit ürünlerin sa-
yısındaki artış son dönemde dikkat çekmektedir. Nitekim 2015 yılında AB 
Erken Uyarı Sistemi ile ilgili RAPEX’in yayımladığı son rapora göre, 2014 
yılında AB’de tespit edilen tehlikeli ürünlerin yüzde 64’ünün Çin, yüzde 

45 Avrupa Komisyonu, “The European Consumer Strategy 2007-2013”, COM(2007) 99 final, 13.07.2007.
46 Avrupa Komisyonu, “Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on a Consumer 

Program 2014-2020”, COM(2011) 707 final, 09.11.2011.
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15’inin AB üye ülkeleri, yüzde 12’sinin diğer ülkeler, yüzde 7’sinin bilinme-
yen ve yüzde 3’ünün ise Türkiye menşeli olduğu açıklanmıştır. Aynı raporda, 
üye ülkelerden tehlikeli ürünlere yönelik gelen bildirilerin sayısının 2003’te 
139 iken 2014 yılında 2435’e yükseldiği belirtilmektedir. Oyuncaklar yüzde 
28, giysi, tekstil ve moda aksesuarları yüzde 23 ve elektronik eşyalar yüzde 
9 oran ile tehlikeli ürün sınıflandırmasında en üst sırada yer almaktadır47. 

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, AB GSYİH’sinin yüzde 57’sini tüke-
tici harcamaları oluşturmaktadır. Dolayısıyla tüketici tercihleri aynı zamanda 
AB’nin ekonomik açıdan büyümesine önemli katkı sağlamaktadır. Avrupa 
2020 Stratejisi’nin temelinde yer alan sürdürülebilir, akıllı ve kapsayıcı büyü-
me stratejilerini besleyen bir tüketici politikasından söz edilmektedir. 2008 
yılında yaşanan ekonomik ve mali krizle beraber ortaya çıkan sorunların 
AB’nin Tüketici Politikası’na yansımalarında, tüketicilerin İç Pazar hakkında 
daha bilinçli hale getirilmesi mesajı belirginleşmiştir.  

Dijital Pazar konusu ise AB’de tüketici ve üretici bazında yeni fırsatların ya-
ratılacağı bir alan olarak gündeme alınmıştır. Komisyon tarafından 6 Mayıs 
2015 tarihinde açıklanan “Avrupa için Dijital Tek Pazar Stratejisi”48 çerçeve-
sinde sunulan önceliklerle üretici ve tüketicinin korunması esasına dayalı 
olarak dijital pazarın oluşturulmasına yönelik öneriler sunulmaktadır. Ko-
misyon’un verilerine göre, dijital pazarın oluşturulmasının AB GSYİH’sine 
yaklaşık 415 milyar Avro ek gelir getireceği, tüketiciler için ise yıllık 11,7 
milyar Avro’luk bir tasarruf anlamına geldiği açıklanmaktadır. 

Avrupa Tüketici Merkezleri Ağı 10’uncu Yıl Özel Raporu’na göre, 2004 yılın-
da yüzde 20,4 oranında kaydedilen bireysel internet siparişleri, 2014 yılında 
yüzde 50,2’ye ulaşmıştır. Diğer üye ülkelerden yapılan siparişlerde 2008 yı-
lına ait oran yüzde 6,3 iken 2014 yılında bu oran yüzde 14,6’ya yükselmiştir. 
2005-2014 yılları arasında Avrupa Tüketici Merkezlerine 650 bin adet baş-
vuru yapılmış; 300 binden fazla sorun için tüketiciye yardım sağlanmış; 37 
binden fazla şikâyet çözüme kavuşturulmuştur. Buna karşın, AB’de tüketici 
bilinci konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. 2005-2015 yılları arasında 

47 Avrupa Komisyonu, “Keeping European Consumer Safe-RAPEX 2014 Complete Statistics”, s.13-18, 2015. 
48 Avrupa Komisyonu, “A Digital Single Market Strategy for Europe”, COM(2015) 192 final, 06.05.2015. 
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20 binden fazla haksız ticari uygulamanın çözümüne ilişkin çalışmalar yü-
rütülmüştür. Şikâyet sayısı 2005 yılında 22 bin 549 iken 2014 yılında 37 bin 
609’a yükselmiştir49. Ayrıca tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun internet 
üzerinden alışverişlerde sorun yaşadığı açıklanmaktadır. 2014 yılında şikâ-
yetlerin yüzde 20’sinin sadece internet alışverişleri hakkında bildirildiği be-
lirtilmektedir. 

2014 yılında en fazla şikâyet edilen alanlar yüzde 31,4 ile mesafeli ve online 
satışlar, yüzde 10,1 ile garanti satışları, yüzde 8,5 ile havayolu yolcu hakları, 
yüzde 4,5 ile e-ticaret hizmeti ve yüzde 4,2 ile haksız ticari uygulamalar ol-
muştur. Şikâyet nedenlerinin oranları incelendiğinde ürün teslimi yapılma-
ması yüzde 15,2, ürünün ayıplı mal olması yüzde 11,5, sözleşmede yer alan 
ifadeler yüzde 10 ve siparişe uygun olmayan ürün teslimi yüzde 9,4 olarak 
tespit edilmiştir. Son on yıl içerisinde ise AB pazarında 16 binin üzerinde 
tehlikeli ürün yasaklanmıştır. 

AB’de sağlık harcamaları, hükümet harcamalarının yüzde 10’unu oluş-
turmaktadır50. 2014-2020 dönemini kapsayan Sağlık Programı; sağlık re-
formları, yenilikçilik, herkesin sağlık hizmetlerine eşit koşullarda erişimi, sı-
nır-ötesi sistemlerin geliştirilmesi mesajı vermektedir. Bulaşıcı hastalıklarla 
mücadelede, 2005 tarihli Avrupa Hastalıklar Kontrol ve Önleme Merkezi 
faaliyetlerini sürdürmektedir. AB’de kan temini ve hizmet koşullarını düzen-
leyen 2002/98/EC sayılı Yönerge ile hücre ve doku alanında 2012/39/EC sayılı 
Yönerge dâhilinde çalışmalar devam ettirilmektedir. Organ nakli ve güvenliği 
konusunda 2010/45/EC sayılı Yönerge kapsamında çalışmalar yürütülmek-
tedir.

AB’de alkol tüketimi, genç nüfus bazında yüzde 10,1 civarında iken alkol tü-
ketimi ile beraber tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması çalışmaları sür-
dürülmektedir. AB’de 18 yaş öncesi sigaraya başlama oranı yüzde 70 olarak 
kaydedilmiştir. Özellikle tütün ürünleri üzerindeki sağlık uyarılarını artıran 
ve ürün içeriğinde kullanılan maddelere yönelik revizyon sürecini başlatan 

49 Avrupa Komisyonu, “The European Consumer Centres Network-10 Year Serving Europe’s Consumers- 
Anniversary Report 2005-2015”, s.8, 2015. 

50 Avrupa Komisyonu, “Investing in Health, Commission Staff Working Document Social Investment 
Package”, Directorate General for Health and Consumers, SWD (2013) 43 final, 20.02.2013.
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19 Mayıs 2014 tarihli ve 2014/40/EU sayılı AB Tütün Yönergesi kapsamında 
çalışmalar devam etmektedir.

Son olarak, havayolları yolcu hakları ile paket turlarda tüketicinin korun-
masına yönelik yasal düzenlemeler iyileştirilmiştir. AB GSYİH’sinin yüzde 
2,4’ünü oluşturan ve 5,1 milyon kişiyi istihdam eden havayolu sektöründeki 
hızlı serbestleşme ile AB’de havaalanlarındaki yolcu sayısında ve uçuş rota-
larında artış gözlemlenmiştir. Bununla beraber mevcut yasaların uygulandı-
ğı ortamda, 2014 yılına ait verilerde51, yüzde 31,7 ile uzaktan ve online sa-
tışlar ve yüzde 10,1 ile ürün ve garanti satışlarının ardından AB’deki tüketici 
şikâyetlerinde havayolları yüzde 8,5 ile üçüncü sırada yer almaktadır. AB’de 
havaalanlarında tüketici şikâyetleri yoğun olarak uçuşlardaki gecikme veya 
iptaller ile kaybolan bagajlara yönelik olarak açıklanmaktadır.  Bu sorunların 
çözümüne ilişkin Komisyon tarafından 2013 yılında başlatılan yasal düzen-
lemelerin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarda, AB sınırları içindeki tüm 
havayolu yolculuklarında uçuşların gecikme bilgilerinin daha açık bir şekil-
de sunulması, uçuş değişikliği bilgilerinin yolcuya zamanında bildirilmesi ve 
uçuş bilgilerinin daha anlaşır olmasına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. 
25 Kasım 2015 tarihinde onaylanan 2015/2302/EC sayılı yeni Paket Tur Yö-
nergesi ile tüketicilere garanti veya sözleşmelerde daha açık tur detayları-
nın iletilmesi ve kıyaslanabilir fiyatların sunulması amaçlanmaktadır. 

AB’nin uzun vadeli planlarından bir diğeri olan ve 25 Şubat 2015 tarihin-
de açıklanan Enerji Birliği Stratejisi’nin tam anlamıyla uygulanması için de 
tüketici tercihlerinin enerji piyasasındaki yönlendirici gücü üzerinde durul-
maktadır. Enerji Birliği Stratejisi’ni takiben, Temmuz 2015 tarihinde açıkla-
nan Avrupa Komisyonu’nun Yaz Paketi kapsamında AB’de tüketiciler, enerji 
verimliliğini artırıcı tercihlere doğru yöneltilmeye çalışılmaktadır. 2015 yılı 
sonunda güçlendirilmiş haliyle onay sürecini tamamlayan Döngüsel Eko-
nomi Paketi kapsamında da tüketicilerin tüketim tercihleri üzerinden atık 
yönetiminde daha iddialı hedeflerin uygulanması ön planda olacaktır.

51 Avrupa Komisyonu, “The European Consumer Centres Network-10 Year Serving Europe’s Consumers- 
Anniversary Report 2005-2015”, s.11, 2015.
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TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASLINA  
İLİŞKİN TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslının açıldığı dönemde, Türkiye için 
özellikle mevzuat uyumu konusunda ciddi sorunlar yaşanmadığı görülmek-
tedir. Nitekim 3 Mayıs 2007 tarihli Tarama Raporu’nda52 Türkiye’nin, fasıla 
uyum düzeyi müzakerelerin başlaması için yeterli olarak değerlendirilmiş 
ve fasıl için açılış kriteri öngörülmemiştir. 

Fasıla ilişkin AB standartlarına uyum çalışmaları, tüketicinin korunması ve 
halk sağlığı olmak üzere iki alt başlıkta yürütülmektedir. Türkiye’de tüke-
ticinin korunmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri, AB’ye katılım müza-
kereleriyle beraber hız kazanmıştır. 28 Kasım 2013 tarihinde, 28835 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak, 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tüketicinin ekonomik 
çıkarlarının korunması konusunda Türkiye’de AB ile yürütülen üyelik mü-
zakerelerinin en önemli getirilerinden biridir. AB’ye uyum konusunda kilit 
mevzuatlardan biri olan kanun, birden fazla AB Yönergesini içinde barındır-
maktadır. Nitekim kredi kartları, ev ve tüketici kredileri, tüketici sözleşmele-
ri, geri alma hakkı, devremülk satışları, paket turlar, emlak satışları, kapıdan 
satışlar, ayıplı ürünler, internet üzerinden alışveriş, uzaktan satış sözleşme-
leri, abonelik işlemleri, kampanyalar ve tüketici işlemlerinde faiz oranları 
gibi konular aynı kanun kapsamına alınmıştır. Kanunun ilgili maddelerine 
dayandırılarak 2016 yılı başı itibarıyla 26 adet yönetmelik Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yaklaşık iki senedir yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun’un mevcut haliyle “yüzde 99” oranında AB’ye uyumlu olduğu 
belirtilmektedir53. Ancak Avrupa Komisyonu’nun 2015 Yılı İlerleme Rapo-
ru’nda54 özellikle hakem heyetlerinin düzgün işleyişi konusunda aksaklık-
ların olduğu kaydedilmektedir. Nitekim 6502 sayılı Kanun ile hakem heyet-

52 Avrupa Komisyonu, “Screening Report Turkey Chapter 28-Consumer and Health Protection”, s.3, 
03.05.2007.

53 İKV ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği işbirliğinde 6 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
“AB Ekseninde Yeni Tüketici Kanunu” başlıklı seminerde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yetkilisi tarafından açıklanan bilgiye dayandırılmaktadır.    

54  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, s.78, 10.11.2015.
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lerinin görev ve yetkileri içinde bulunan tüketici sözleşmelerinin çeşitleri 
genişletilmiştir. Artan iş yükü nedeniyle de Türkiye’de hakem heyetlerine 
iletilen tüketici şikâyetlerinde birikmeler yaşanmaktadır. 

Türkiye’de tüketiciler, herhangi bir şikâyet durumunda başvurularını hiçbir 
aracı kurum veya avukata ihtiyaç duymadan hakem heyetlerine yapabil-
mektedir. Kanun gereği, tüketiciler uyuşmazlıklarda malı veya hizmeti satın 
aldığı veya tüketicinin ikametgâh yerinde bulunan Tüketici Hakem Heyet-
leri ile Tüketici Mahkemelerine başvurmak zorundadır. 2016 yılı için belir-
lenen başvuru koşullarına göre, tüketiciler, İl Tüketici Hakem Heyetlerine 
3 bin 480 Türk Lirası, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine 2 bin 320 Türk Lirası 
altında olan uyuşmazlıklarda başvuruda bulunmaktadır. Uyuşmazlıklarda 
tüketicilerin başvuru yeri hakem heyetleri olarak zorunlu kılınmaktadır. Ha-
kem heyetlerinin ardından taraflar 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine 
de itiraz edebilmektedir. Tüketici Mahkemesine başvuru için ürün ve hizme-
tin 3 bin 480 Türk Lirası üzerinde olması gerekmektedir. 

Hakem heyetlerinin düzgün işlemeyişi sorunu dışında, tüketici örgütlerinin 
güçlendirilmesi ve tüketicilerin özellikle finansal işlemlerde önceden bilgi-
lendirilmesi ihtiyacı da belirgin sorunlar arasında yer almaktadır. Bu konu, 
tüketici örgütlerine gelen şikâyetlerin temelini de oluşturmaktadır. Nitekim 
kredi kartları, GSM operatörleri, bankaların tüketicilerden aldığı işlem mas-
rafları ve tüketici örgütlerinin kanun içinde temsil edilmemesi, tüketici ör-
gütlerince dile getirilen en temel sorunlardır. 

Tüketicinin Korunmasında İleri Düzeyde Uyum Projesi 2012 yılında hazır-
lanmıştır. Öte yandan, Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Bilgi Sistemi’nin 
hukuki zeminini oluşturan 27 Temmuz 2013 tarihli ve 28720 sayılı Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirim Yönetmeliği 
yürürlüğe girmiş; Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimine Dair Yönetme-
lik’te değişiklik öngören 28690 sayılı Yönetmelik de 27 Haziran 2013 tari-
hinde güncellenmiştir. Piyasa denetiminde veri tabanı işlerlik kazanmıştır. 
Şubat 2012 tarihinde, Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Programı, Avru-
pa Komisyonu’na iletilmiş; ayrıca Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlen-
dirmesi Kılavuzu yayımlanmıştır. 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda, 2015-2017 
dönemini kapsayan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisi ile piyasa gö-
zetim ve denetim faaliyetlerinin, ürün güvenliğine dayalı olarak kapsamlı 
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risk analizlerinin yapılmasında ve eksikliklerin giderilmesinde önemli bir yol 
haritası sunduğu belirtilmektedir. Denetçi sayısının ise 2014 yılında yüzde 
15 oranında artığı ifade edilmektedir.  

Ürün güvenliği kapsamında, uzun süreden beri beklenen AB’nin 2001/95/EC 
sayılı Genel Ürün Güvenliği Yönergesi ile 87/357/EEC sayılı Tehlikeli Tak-
litler Yönergesi’ne uyum mevzuatları henüz tamamlanmamıştır. Ürün Gü-
venliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı’nın 2016 yılının ilk yarısında 
tamamlanması öngörülürken, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği ile 
Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği’nin 2017 yılına kadar çıkarılması öngö-
rülmemektedir55.

Faslın halk sağlığı alanını ilgilendiren kısmında, Avrupa Komisyonu 2012 
Yılı İlerleme Raporu’nda ilk kez dile getirildiği üzere, tütün ürünlerinin kont-
rolüne yönelik bir kapanış kriteri karşılanmıştır. Bu teyit, 2014 Yılı İlerleme 
Raporu’nda, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılı raporunda ifade edilen “en 
yüksek uygulama düzeyine sahip ülke” ifadesiyle56  tekrarlanmıştır. Komis-
yon’un 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda bu konu tekrar gündeme getirilmese 
de 2015-2018 dönemine ait Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nın 
hazırlanması olumlu bir gelişme olarak karşılanmaktadır. 2016 yılı sonuna 
kadar ise tütün mamullerinin zararlarından korunmaya yönelik, üretim aşa-
masında etiketlendirmeye ilişkin esasların güncelleneceği mevzuatın hazır-
lanması beklenmektedir. 

2015 Yılı İlerleme Raporu’nda en dikkat çeken eleştiriler, bulaşıcı hastalık-
larla mücadele ve ulusal sağlık sisteminde veri güvenliğinin temini konuları-
dır. Bulaşıcı Hastalık Sürveyansı ve Kontrol Esasları Hakkında Yönetmelik’te 
değişiklik henüz tamamlanmamıştır. Ayrıca sınır-ötesi ciddi sağlık tehditle-
rine karşı çalışmalar, AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı kapsamında 2019 
yılına kadar öngörülmemektedir. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Hastalık 
Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerde, Türki-
ye’de mevzuat uyumunun tamamlanması gerektiği hususuna değinilmiştir. 
Sağlıkta eşitlik alanında; veri güvenliğinin sağlanması ve herkesin eşit ko-

55 T.C. AB Bakanlığı, “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı: Ocak 2016-Aralık 2019”, 2016.
56  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2014 Progress Report”, SWD (2014) 307 final, s.71, 08.10.2014.
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şullarda sağlık hizmetlerinden yararlanması, fasıla ilişkin önemli beklentiler 
arasında yer almaktadır.

2015 Yılı İlerleme Raporu’nda, Türkiye’de toplam sağlık harcamalarının AB 
ortalamasının yalnızca üçte biri düzeyinde olduğu kaydedilmektedir. Aynı 
şekilde raporda son on yılda doğumda yaşam beklentisinin yüzde 72,4’ten 
76,9’a yükseldiği belirtilmektedir. 1990-2012 arasında bu oranın AB’nin or-
talaması olan yüzde 79,2 oranının biraz altında, yüzde 77 düzeyinde olduğu 
açıklanmaktadır57. 

Organ, doku, hücre ve kan bileşenleri konularını ilgilendiren mevzuat çalış-
maları ve uygulamalar, AB’ye uyum sürecinde devam etmektedir. Hâlihazır-
da IPA kapsamında kan bağışı, doku ve hücre ile organ bağışı alanında üç 
proje ile mevzuat uyum çalışmaları devam etmektedir. Organ ve doku nakli 
hizmetleri, insan doku ve hücreleri ile merkezlerin kalite ve güvenliğine iliş-
kin mevzuat boşlukları devam etmektedir. Türkiye’de organ nakli oranları 
düşük seyretmektedir. Örneğin; 2011 yılında 2 binin üzerinde böbrek nakli 
gerçekleştirilirken, 2016 yılının başında bu sayı 948’e düşmüştür. Aynı düşüş 
diğer organ nakillerinde de görülmektedir58.  

AB’de yetişkinlerde tespit edilen obezite ortalaması yüzde 16,7 iken bu 
oran Türkiye’de benzer düzeylerde yüzde 17,2 oranında kaydedilmiştir. Al-
kol tüketiminde AB ortalaması yüzde 10,1 iken Türkiye’de bu oran yüzde 
1,6’dır. Günlük sigara kullanımında 15 yaş ve üzeri grupta AB ortalaması 
yüzde 22,8, Türkiye’de yüzde 23,8’dir59. Ruh sağlığı alanında ise 2011 yılında 
Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023) hazırlanmış olup, toplum ruh 
sağlığı merkezlerinin sayısı 2015 yılı sonu itibariyle 105 adet olarak açıklan-
maktadır. Bu sayının 2016 yılında 236’ya çıkarılması beklenmektedir60. 

Türkiye’de Kanser Daire Başkanlığı faaliyetlerine devam etmektedir. Geçti-
ğimiz dönemde bulaşıcı hastalıklarda Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi için 7/24 
telefon hattı çalışmasına geçilmiş ve hastalıklarla mücadelede eğitim çalış-
maları artırılmıştır. HIV/AIDS kapasite çalışmaları ise devam etmekte olup, 

57 Avrupa Komisyonu ve OECD, “Health at a Glance 2014”, 2014.
58  T.C. Sağlık Bakanlığı, Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı Resmi İnternet Sitesi, 

“Güncel Veriler”, https://organ.saglik.gov.tr/web/, Erişim Tarihi: 05.04.2016. 
59 A.g.e.
60 T.C. Sağlık Bakanlığı, “Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011-2023)”, s.70, 2011. 
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uyum çalışmalarında ulusal eylem planının yayımlanması beklenmektedir. 

Hastanelerdeki yatak sayısı artırılmış olmasına rağmen, oranlar AB ortala-
masının altında seyretmektedir. Yatılı hastalar için yurt genelinde 52 adet 
Umut Merkezi açılmıştır. Zihinsel engelli kişiler içinse 19 Şubat 2014 tarihin-
de yürürlüğe giren yasa ile çalışma koşulları ve eşit davranma ilkesi gere-
ğince AB standartlarına uyumlu ilkelerin uygulanması beklenmektedir. 

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslı, Türkiye’nin katılım müzakereleri sü-
recine ivme kazandırmak amacıyla ortaya konulan Pozitif Gündem kapsa-
mında ele alınan sekiz faslından biridir. Bu kapsamda oluşturulan çalışma 
grubunun ilk toplantısı, 4 Ekim 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiş 
ve Türkiye’nin faslın tütün ürünleri alanındaki kapanış kriterini tamamladığı 
bu toplantıda da gündeme getirilmiştir. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin Tüketicinin ve Sağlığının Korunması faslındaki mevzuat uyum 
düzeyi istenilen seviyede devam etmektedir. Bir kapanış kriterinin kar-
şılandığı fasılda, ürün güvenliği, piyasa gözetim ve denetimi ile bulaşıcı 
hastalıklara ilişkin mevzuatların tamamlanması gerekmektedir. Aynı şekil-
de tüketicinin korunması alanında 6502 sayılı Kanun ile görev ve yetkileri 
artırılan tüketici hakem heyetlerinin düzgün işleyişindeki sıkıntıların gide-
rilmesi önem taşımaktadır. AB’nin gündeminde yer alan Dijital Tek Pazar 
Stratejisi’nin tam olarak uygulanması için tüketicinin rolüne işaret edilirken, 
Türkiye’deki mevcut düzenlemelerin de bu konuya entegre olması giderek 
önem kazanmaktadır. 
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Fasıl Adı Şirketler Hukuku

Fasıl Numarası 6

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 21 Haziran 2006
Ayrıntılı Tarama: 20 Temmuz 2006

Açılış Kriteri  

Şirketler hukuku ve mali raporlama alanlarında mevzuat 
uyumu açısından tüm gerekli değişiklikleri ve doğru 
uygulama mekanizmalarını içeren detaylı bir stratejinin 
sunulması.

Kapanış Kriterleri

1. TTK’nın kabul edilmesi ve Kanun’un yürürlüğe 
girmesine ilişkin olarak AB müktesebatına uyumlu 
düzenlemelerin yapılması;
2. Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili AB müktesebatına 
uygun olarak değiştirilmesi;
3. İkincil mevzuat dâhil olmak üzere, muhasebe, mali 
raporlama ve denetime ilişkin düzenlemelerin AB 
müktesebatı ile uyumlaştırılması;
4. Denetim standartları ve kurallarının belirlenmesinde, 
kamu gözetimi kapsamında, bağımsız denetçilerin ve 
denetim şirketlerinin yetkilendirilmesinde tek başına 
en üst yetkili organ olarak Türkiye Denetim Standartları 
Kurumu’nun kurulması; 
5. AB Şirketler Hukuku müktesebatını doğru uygulama 
kapasitesinin güçlendirilmesi.

Fasıl Açılma Tarihi 17 Haziran 2008

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Slovenya

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU
Şirketler Hukuku faslı kapsamında şirketler ile muhasebe ve denetimlere 
yönelik düzenlemeler incelenmektedir. Türkiye ile 2008 yılında müzakereye 
açılan ve önemli mevzuat ve uygulamaları içeren bu fasılda, genel olarak, Tür-
kiye’nin uyum düzeyinin ileri seviyede olduğunu söylemek mümkündür. Av-
rupa Komisyonu, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) kabulünün önemli bir adım 
olduğunu ve buna bağlı olarak yapılan düzenlemelerin AB’nin şirketler huku-
kuna ilişkin esaslarını büyük ölçüde karşıladığını beyan etmiştir. Ayrıca Kamu 
Gözetimi ve Denetimi Kurumu’nun kurulmasıyla buna ilişkin kapanış kriterinin 
karşılandığı belirtilmiştir. Fasıla ilişkin mevcut süreçte şirketlerin bölünme ve 
birleşmelerine ilişkin mevzuatların tamamlanması beklenmektedir.
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FASLIN KAPSAMI

Şirketler Hukuku faslı kapsamında şirketler hukuku ile muhasebe ve dene-
time yönelik düzenlemeler incelenmektedir. AB üye ülkeleri arasında, şir-
ketler hukuku, kurumsal yönetim, muhasebe, finansal raporlama, bağımsız 
denetim ile ilgili mevzuatlarının uyumlaştırılmasıyla tarafların eşit biçimde 
korunmasını, şirket kurma özgürlüğünün sağlanmasını, iş yaşamında reka-
bet gücünün ve etkinliğin artırılmasını, işletmeler arasında sınır ötesi işbir-
liğinin güçlendirilmesini ve şirketler hukukunun modernizasyonu ile ilgili 
görüş alışverişinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Bu çerçevede şirket belgelerinin açıklanma prosedürleri, şirketlerin kurulu-
şu ve sermayenin korunması, şirketlerin birleşmesi ve bölünmesi, yıllık he-
saplar, anonim ve limited şirketlerin bilanço esasları, muhasebe standartları, 
bağımsız denetçilerin nitelikleri, Üye Devletlerde açılan şubelerin tescili ve 
Avrupa çapında şirket oluşumları gibi konularda ortak kurallar belirlenmiştir.

AB’DE ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

AB’yi kuran antlaşmaların temel hedeflerinden birisi, AB Üye Devletleri 
arasında sınırlardan arınmış bir İç Pazar oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmaya 
yönelik faaliyetler arasında da antlaşmalarda, dört temel özgürlük olarak 
kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının önündeki 
engellerin kaldırılmasına yer verilmiştir. 

Bu özgürlükler, gerçek kişiler için olduğu kadar tüzel kişiler için de geçer-
lidir. ABAD’a göre tüzel kişiler bakımından yerleşme özgürlüğü (right of 
establishment) bir Üye Devlette şirket kurabilmenin yanında bir diğer Üye 
Devlette şube veya acenta açma ya da bağlı şirket kurma hakkını da kapsa-
maktadır61. Tüzel kişilerin yerleşme hakkını düzenleyen ABİDA’nın 54’üncü 
Maddesi’ne (eski Madde 48) göre, bir Üye Devlet mevzuatına göre kurul-
muş ve sicilde kayıtlı merkezi, idare merkezi veya esas iş yeri Birlik içinde 
bulunan şirketler, Üye Devlet uyruklu gerçek kişilerle aynı muameleye tâbi 

61  Case 81/87, 1988.
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tutulur ve hissedarlık yapısına bakılmaksızın AB şirketi olur. Yine aynı mad-
dede şirketler, kâr amacı gütmeyenler hariç, kooperatifler de dâhil olmak 
üzere medeni hukuk veya ticaret hukukuna göre kurulmuş şirketler ile kamu 
hukuku veya özel hukuk hükümlerine tabi diğer tüzel kişiler olarak belirlen-
miştir. 

AB kurulduğunda şirketler ile ilgili üye ülke mevzuatları büyük ölçüde fark-
lılıklar göstermekteydi. Dolayısıyla hissedarlar, şirket çalışanları, şirketlere 
kredi sağlayan kurumlar ve üçüncü kişilerin çıkarlarının tüm Üye Devletler-
de eş değer düzeyde korunması sağlanarak bu alanda İç Pazar önündeki 
engellerin kaldırılması için AB düzeyinde uyumlaştırmaya gidilmesi gerek-
mekteydi. Bu amaçla AB Şirketler Hukuku müktesebatı 1960’lı yıllardan iti-
baren, 54’üncü Maddesi’yle birlikte ABİDA’nın 114’üncü Maddesi’nde (eski 
Madde 95) öngörülen üye ülke mevzuatlarının birbirine yaklaştırılması hük-
müne dayandırılarak çıkarılan bazı tüzükler ve ağırlıklı olarak yönergelerle 
düzenlenmeye başlanmıştır. 

AB Şirketler Hukuku alanında yapılan ilk düzenleme 1968 yılında çıkarılan, 
anonim ya da limited bütün sınırlı sorumlu şirketlere uygulanan ve bugün 
yerini 2009 yılında 2009/101/EU sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’nin aldığı 
68/151/EEC sayılı Yönerge olmuştur. Yönergeyle üçüncü kişilerin çıkarları-
nın korunması bakımından şirket kuruluş belgelerinin ilan edilme zorun-
luluklarının ve prosedürlerinin uyumlaştırılması amaçlanmaktadır. Yönerge 
ayrıca şirket yükümlülüklerinin geçersizliğinin sınırlarına ve şirketlerin hangi 
hallerde geçersiz (batıl) sayılacağına dair hükümler içermektedir62. 

Anonim şirketlerin kuruluşu ve sermayenin korunması ve değiştirilmesine 
ilişkin olan 2012/30/EU sayılı Yönerge, şirket ortaklarının ve üçüncü kişilerin 
menfaatleri gereği üye ülkeler tarafından talep edilen teminatlar ve benze-
ri teminatların öngörülmesi amacıyla işbirliğinin koşullarını ortaya koymak-
tadır. Yönerge ayrıca azınlık hissedarlarının korunması amaçlı birtakım hü-
kümler içermekte ve aynı durumda olan bütün hissedarlara eşit muamele 
yapılması ilkesini benimsemektedir63. 

62  Bir diğer Üye Devlette şube açan Üye Devlet şirketleri ile bir Üye Devlette şube açan üçüncü ülke 
şirketleri için kuruluş gereklilikleri daha ileri bir tarihte, 1989 yılında kabul edilen 89/666 sayılı Yönerge’yle 
belirlenmiştir.

63  Karel Van Hulle, “AB’nin Şirketler Hukuku Müktesebatı ve Türkiye’nin Uyumu”, İKV	Yayınları,	s.21, 2003.
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Yönerge anonim şirketlerin kuruluşu, asgari sermaye (25 bin Avro), hisse-
darlara kâr dağıtımı, şirketlerin kendi hisselerini almasının sınırları (taahhüt 
edilen sermayenin en fazla yüzde 10’u gibi), sermaye artırımı ve azaltımına 
ilişkin düzenlemeler getirmektedir. 2001/34/EC sayılı Yönerge ise halka açık 
ortaklıklarda menkul kıymetler piyasalarında işlem görecek hisselerin ko-
tasyon şartları, hisselere ilişkin bilgilerin düzenli olarak yayımlanması gibi 
hususları düzenlemektedir. 

2011/35/EU sayılı Yönerge aynı Üye Devlet yasalarına tabi olan anonim şir-
ketlerin gerek devralma gerekse yeni bir şirket kurma yoluyla birleşmelerini 
kapsamaktadır. Bu yönergeyi tamamlamak üzere de 1982 yılında anonim 
şirketleri devralma, yeni şirket kurma yoluyla ya da adli bir makam gözeti-
minde tasfiyesiz bölünmelerini düzenleyen 82/891/EEC sayılı Yönerge ka-
bul edilmiştir. 

AB Şirketler Hukuku’nda önemli bir girişim de sınırlı sorumlu tek ortaklı 
şirket kurulabilmesine olanak tanıyan 89/667/EEC sayılı Yönerge’nin çıka-
rılması olmuştur. Bu yönergeyle kuruluşta veya sonradan tüm hisselerin bir 
ortakta toplanması suretiyle tek ortaklı şirket kurulabilmesinin yolu açıla-
rak, girişimci bakımından temerrüt durumunda kişisel malvarlığını kaybet-
me riskini almadan bir işletme kurulabilmesi amaçlanmıştır64. Yönergedeki 
düzenlemelerin iç hukuklarındaki hangi şirket türüne ait hükümler altında 
uygulanacağını belirleme yetkisi Üye Devletlere bırakılmıştır. Yönerge daha 
sonra 2009 yılında çıkarılan 2009/102/EC sayılı Yönerge ile güncellenmiştir. 
AB’de bağımsız denetimler, 2006/43/EC sayılı Yönerge üzerinde 2014 yılın-
da değişiklik yapılarak 2014/56/EC sayılı Yönerge ile güncellenmiştir.  

Derinleşen AB entegrasyonu ve gelişen küresel ticaret karşısında muhase-
be yönergelerinin modernleştirilerek, bir yandan AB çapında ve uluslarara-
sı düzeyde uyum sağlamak, diğer yandan üye ülkelerin muhasebe düzen-
lemelerini uluslararası standartlara göre oluşturmalarına olanak sağlamak 
amacıyla, Avrupa Komisyonu’nun geliştirdiği strateji65 çerçevesinde 2002 

64  A.g.e, İKV	Yayınları,	s.38, 2003.
65 Avrupa Komisyonu, “Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European 

Union – A Plan to Move Forward”, COM (2003) 284 final, 21.05.2003.
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yılından itibaren kabul edilen bir dizi tüzük ile AB’de Uluslararası Mali Ra-
porlama ve Muhasebe Standartlarının uygulamasına geçilmiştir66. 

Mali şeffaflığın sağlanması amacıyla şirketlerin yıllık mali raporlarının ve 
konsolide bilançolarının hazırlanma usul ve esasları ile kamuya açıklanması 
ve mali denetimlerinin ise 78/660/EEC, 83/349/EEC ve 84/253/EEC sayılı 
Yönergelerle düzenlenmiştir. 

Yine küresel ekonomi ve ticaretteki gelişmelerin şirketler açısından ortaya 
çıkardığı ihtiyaçları karşılamak adına şirket devralma tekliflerinde hissedar-
ların bilgilendirilmesi ve korunması amacıyla 2004/25/EC sayılı; sınır ötesi 
birleşmelerde işlem maliyetlerini azaltmak üzere 2005/56/EC sayılı ve mali 
enstrümanlar üzerinde manipülasyonun ve içeriden bilgiyle işlem yapılma-
sının yasaklanarak mali piyasalarda kötüye kullanmalarının önlenmesine 
yönelik 2003/6/EC sayılı Yönergeler kabul edilmiştir67. 2007/36/EC sayılı 
Yönerge ile de şirketlerde şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışındaki bir 
diğer üye ülkede ikamet eden ve oy hakkı olan paylara sahip bulunan his-
sedarların haklarının korunması amaçlanmıştır.

AB Şirketler Hukuku’nun kapsamında üye ülkelerin iç hukuklarını AB ku-
rallarıyla uyumlu hale getirmelerinin yanı sıra AB çapında (sınır ötesi) yapı-
lanmalara olanak verecek yasal oluşumların geliştirilmesi de yer almakta-
dır. Bu çerçevede halen AB’de üç yasal oluşum mevcuttur. Bunlardan ilki 
2157/2001 sayılı Tüzük ile oluşturulan Avrupa Şirketi’dir. Şirketin amacı bir-
den fazla AB Üyesi Devlette faaliyet gösteren şirketlerin tek bir çatı altında 
birleşmelerine ve maliyeti yüksek şirket yapılanmalarından kurtulmalarına 
imkân sağlamaktır. Tüzüğe göre, anonim şirket olarak kurulabilen Avrupa 
Şirketlerinin asgari sermaye yükümlülüğü en az 120 bin Avro’dur ve kayıtlı 
merkezinin bulunduğu Üye Devletteki anonim şirketlere uygulanan hüküm-
lere tabidir. Tüzük, çalışanların yönetime katılmalarını sağlamak amacıyla 
ortak karar alma süreçleri de öngörmektedir. 

AB çapındaki bir diğer oluşum 2137/85 sayılı Tüzük ile düzenlenen Avrupa 
Ekonomik Çıkar Grupları’dır (European Economic Interest Grouping). En 
az iki farklı Üye Devlette yerleşik olan gerçek veya tüzel kişiler arasında 

66  Bu Tüzüklerin en önemlileri 1600/2002, 211/2005 ve 1725/2003 sayılı Tüzüklerdir.
67 Mathijsen, P.S.R.F., A Guide to European Union Law, s.240, 2007.
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kurulabilen bir tür ortaklıkları olan bu grupların amacı, üyeleri arasındaki 
işbirliğini geliştirmek ve ekonomik faaliyetleri kolaylaştırmak olarak tasar-
lanmıştır; kâr amacı güdemezler. İstihdam edilenlerin sayısı 500’ü geçemez 
ve üyeleri grubun borç ve yükümlülüklerinden sınırsız (tüm mal varlıklarıyla) 
sorumludurlar68. 1435/2003 sayılı Tüzük ile oluşturulan Avrupa Kooperatif 
Şirketi (European Cooperative Society) ise en az iki farklı Üye Devlette yer-
leşik beş veya daha fazla sayıda gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelerek, 
üyelerinin ticari ihtiyaçlarını karşılamak veya ekonomik ve sosyal faaliyetle-
rini geliştirmek amacıyla kurulan ortaklıktır. Asgari sermayesi en az 30 bin 
Avro olmalıdır. 

Artan sınır ötesi ticaret faaliyetleri, gelişen e-ticaret ve değişen küresel eko-
nomik ortam karşısında Avrupa Komisyonu, şirketlerin ve yatırımcıların pi-
yasadaki durumlarını analiz etmek için 2012 yılından itibaren önemli istişare 
süreçleri başlatmıştır. Bunlardan ilki, şirketlerin, yatırımcıların ve çalışanların 
güncel gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlarına uyum sağlamaları amacıy-
la modern ve etkili bir şirketler hukuku ve kurumsal yönetişim çerçevesi 
oluşturmak için Şubat 2012’de ilgili paydaşlarla yapılan istişare sürecidir. 
Söz konusu istişare; Avrupa Şirketler Hukuku’nun kapsam ve amaçlarını, 
şirketler hukuku yönergelerinin kodifiye edilmesini, AB düzeyindeki şirket 
yapılarının geleceğini, şirketlerin sınır ötesi hareketliliğini, şirket gruplarını 
ve AB şirketleri için sermaye rejimi konularını kapsamıştır69. 

Mayıs 2012’de tamamlanan istişare sürecinden sonra Avrupa Komisyonu, 
12 Aralık 2012 tarihinde bir Eylem Planı hazırlamıştır. Plan’ın temel unsurları; 
kurumsal yönetişimin geliştirilmesi için şirketler ile hissedarları arasındaki 
şeffaflığın artırılması,  uzun dönem hissedar katılımını teşvik edici ve kolay-
laştırıcı girişimlere ön ayak olunması, Avrupalı işletmelerin desteklenmesi-
ne ve rekabet güçlerini artırmalarına yönelik hukuki girişimlerin kolaylaş-
tırılması olarak belirlenmiştir. Plan’da ayrıca şirketler hukukunun içeriğinin 
daha anlaşılır ve kolay erişilebilir olması için konuya ilişkin temel yönergele-
rin tek bir düzenleme altında birleştirilmesi de öngörülmüştür70. 

68 A.g.e, İKV	Yayınları,	s.41-43, 2003.
69 Avrupa Komisyonu, “European Company Law: What way forward”, IP/12/149, 20.02.2012.
70 Avrupa Komisyonu, “Action Plan: European Company law and corporate governance - a modern legal 

framework for more engaged shareholders and sustainable companies”, COM(2012) 740 final,12.12.2012.
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Avrupa Komisyonu ayrıca şirketlerin sınır ötesi birleşme ve bölünmelerine 
yönelik 8 Eylül 2014 tarihinde başlattığı istişare süreci ile şirketlerin sınır 
ötesi faaliyetleri ve değişimlere yönelik potansiyelleri üzerine yoğunlaşmış-
tır. Ekim 2015’te açıklanan sonuçlara göre71, katılımcıların yüzde 93’ü sınır 
ötesi birleşmelerde şirketlerin farklı olmasından yana olurken, yüzde 80’i 
kredi sağlayanların haklarının her üye ülkede uyumlaştırılmasını uygun gör-
mektedir.   

İç Pazar yapısı ve sermayenin serbest dolaşımının da etkisiyle AB’de farklı 
üye ülkelerde iş kurma oranları giderek artmaktadır. Ancak AB genelinde 
200 binden fazla şirketin her yıl iflas etmesi de AB için önemli sorunlardan 
birini oluşturmaktadır. Mevcut süreçte şirketlerin iflas prosedürleri ve iflas 
sonrası planlamalarındaki yetersizlikleri ön plana çıkmaktadır. Bu durumun 
özellikle sınır ötesi yatırımlarda yatırımcıların kredi risklerini değerlendirme-
lerini zorlaştırdığı belirtilmektedir. Avrupa Komisyonu son olarak, 23 Mart 
2016 tarihinde AB’de şirketlerin iflaslarına yönelik yeni bir istişare süreci 
başlatmıştır. Komisyon, AB içinde iflas eden şirketlerin borçlarını yeniden 
yapılandırma süreçleri ve hâlihazırda faaliyette olan şirketler var ise bu tür 
şirketlerin borçlarını daha erken ödemelerini destekleyici kurallar üzerinde 
durmaktadır. 

Son dönemde AB’nin gündeminde yer alan Dijital Pazar kapsamına şir-
ketler hukuku de dâhil edilmektedir. Konuya ilişkin, 2015 yılının başında 
Avrupa Komisyonu tarafından “Şirketler Hukukunun Dijitalleşmesi” istişare 
süreci başlatılmış olup, dijital ortamın yaygınlaşmasıyla daha hızlı ve düşük 
maliyetli iş kurma olanakları değerlendirilmektedir. Şirketler arası veya şir-
ketler ile ilgili paydaşlar arasındaki iletişim araçları, artık günümüzde hızla 
gelişen e-ticaret sayesinde online ortam üzerinden şekillenmeye başlamış-
tır. Ancak AB’de şirketlerin ne kadar dijital ürünlere ve dijitalleşme sürecine 
yakın olduğu önemli bir çalışma alanı olmaya devam etmektedir. Bir diğer 
önemli husus da, şirketler hukukunda, dijitalleşmeye yönelik kullanılan ileti-
şim araçlarına yeterince başvurulmaması ve üye ülkelerin ulusal uygulama-
larında farklılıklar bulunmasıdır. Konuya ilişkin olarak, Mart 2016’da şirketler 

71 Avrupa Komisyonu, “Summary of Responses to the Public Consultaion on Cross-Border Mergers and 
Divisions”, Ekim 2015.
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hukukunun dijitalleşmesine yönelik yayımlanan uzman grubu raporunda72, 
Avrupa Komisyonu’na bazı tavsiyelerde bulunulmaktadır. Üye ülkelerde 
2009/101/EU sayılı Şirketler Hukuku Yönergesi’ne uyumu teşvik edici ça-
lışmaların artırılmasına, şirketlerin kayıt sistemlerinin elektronik ortamda 
yapılmasına ve sınır ötesi şirket birleşmeleri ve bölünmeleri konularında 
mevcut mekanizmaların iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. 

Son olarak, önemli bir yasal düzenleme 3 Aralık 2015 tarihinde sunulan yö-
nerge teklifi kapsamında ele alınmıştır73. Yeni düzenleme ile AB’nin şirketler 
hukuku alanının daha okunur ve anlaşılır kılınması ve üye ülkeler arasındaki 
uygulama farklılıklarının azaltılması amaçlanmaktadır. 

ŞİRKETLER HUKUKU FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

Şirketler Hukuku faslına ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı 21 Haziran 2006, 
Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 20 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleştirilmiş-
tir. Ayrıntılı Tarama Toplantısı sonucunda AB tarafından Türkiye’ye bir adet 
açılış, Ek Protokol’ün uygulanması dışında beş adet kapanış kriteri iletil-
miştir. Türkiye’nin şirketler hukuku ve mali raporlama alanlarında mevzuat 
uyumu için gerekli değişiklikleri ve doğru uygulama mekanizmalarını içe-
ren bir strateji oluşturmasını öngören açılış kriteri çerçevesinde hazırlanan 
Strateji Belgesi, Komisyon tarafından yeterli bulunmuş ve 17 Haziran 2008 
tarihinde düzenlenen Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansı’nda 
Şirketler Hukuku faslı müzakereye açılmıştır. 

Türkiye’nin uyum sürecinin ileri düzeyde olduğu fasıllardan birisi olan Şir-
ketler Hukuku, 17 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’nin katılım müzakerelerine 
yeni bir ivme kazandırmak amacıyla faaliyete geçirilen Pozitif Gündem kap-
samında, çalışma grubu oluşturulan sekiz fasıldan birisidir. Bu kapsamda 
oluşturulan Şirketler Hukuku Çalışma Grubu’nun 19 Haziran 2012 tarihinde 

72 Informal Company Law Expert Group (ICLEG), “Report on Digitalisation in Company Law”, Mart 2016. 
73 Avrupa Komisyonu, “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to 

certain aspects of company law (codification)”, COM(2015) 616 final, 03.12.2015.
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gerçekleştirilen toplantısında, başlığa ilişkin beş teknik kriter değerlendiril-
miştir. Avrupa Komisyonu, TTK’nın kabulünün önemli bir adım olduğunu ve 
buna bağlı olarak yapılan düzenlemelerin AB’nin şirketler hukukuna ilişkin 
esaslarını büyük ölçüde karşıladığını beyan etmiştir. Ayrıca Kamu Gözetimi 
ve Denetimi Kurumu’nun kurulmasıyla buna ilişkin kapanış kriterinin karşı-
landığını belirtmiştir.

Bu fasıla ilişkin kabul edilen en önemli iki düzenleme, 1 Temmuz 2012 tari-
hinde yürürlüğe giren ve AB’nin ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak hazır-
lanmış olan 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 6102 sayılı TTK ile aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6103 
sayılı TTK’nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’dur. 

TTK ile getirilen yeniliklere bakıldığında, eski TTK’da olmayan şirket bölün-
meleri, tek ortaklı şirket kurulabilmesi gibi hususlara yer verildiği; sermaye 
şirketlerinin asgari sermaye yükümlülüklerinin günümüz piyasa koşullarına 
uygun olarak güncellenerek yükseltildiği görülmektedir. Ayrıca yeni TTK’da 
muhasebe ve denetim standartlarına bağlı işletme ve yönetim ilkeleri ile 
her sermaye şirketine bir internet sitesi açma ve bazı finansal tablo ve ra-
porları yayımlama zorunluluğu getirilerek şeffaflığı artırılmıştır. 

TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve 
sermaye şirketlerine ilişkin bir dizi ikincil düzenleme hazırlanmıştır. Bununla 
birlikte 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan 
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurallara İlişkin 
Yönetmelik, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlen-
mesi Hakkında Yönetmelik, Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ile 31 Mayıs 2013 tarihli ve 28663 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnter-
net Sitelerine Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Şirketler hukuku alanında yapılan önemli bir düzenleme de 30 Aralık 2012 
tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 
sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu olmuştur. Kanun ile özellikle halka açık 
ortaklıklar konusunda AB düzenlemelerine uyum sağlanarak, kapanış kri-
terlerinden birinin karşılanması amaçlanmaktadır. Kanun 2013 yılından iti-
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baren altı kez değişikliğe uğramış ve en son güncel hali 12 Kasım 2015 
tarihli ve 29530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

TKK’nın uygulanmasına yönelik olarak, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Aralık 2015 tarihli ve 29570 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirket-
lerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 2016/8549) 
yayımlanmıştır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru-
mu tarafından hazırlanan Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı 
Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardı 6 Kasım 2015 
tarihli 29524 sayılı Resmi Gazete’de, Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesap-
ları Standardı 29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de, Ba-
ğımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı Tebliği 21 Mayıs 2015 tarihli ve 
29362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Türkiye’de mevcut süreçte TTK’nın uygulanmasını hızlandırıcı ikincil mevzuata 
ilişkin uyum çalışmaları devam etmektedir. AB’nin 2009/102/EC, 89/666/EEC, 
82/891/EEC ve 2011/35/EU sayılı Yönergelerine uyum için hazırlanan TTK’da 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı’nın 2017 yılından sonra yürürlüğe 
girmesi beklenmektedir74.

27 Şubat 2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pay Alım 
Teklifi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile anonim ortaklığın 
yönetim kontrolüne sahip ortaklarından payların bir kısmının satın alınması 
sonucunda, satın alanın; ortaklığın oy haklarının yüzde ellisi veya daha azına 
sahip olması koşuluyla, bir yazılı sözleşmede pay devri öncesinde yönetim 
kontrolüne sahip ortak ile ortaklığın yönetim kontrolüne eşit veya daha az 
oranla paylaşmasında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğ-
maması öngörülmektedir. 

Şirketler hukukunda en önemli eksiklik olarak görülen şirketlerin bölünmesi 
ve birleşmesine ilişkin usul ve kuralların düzenlendiği 28 Aralık 2013 tarihli 
ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Birleşme ve Bölünme Tebliği 
üzerinde değişiklik öngörülen tebliğ henüz yayımlanmamıştır. 2016 yılında 
güncellenen AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı kapsamında Sermaye 

74 T.C. AB Bakanlığı, “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı: Ocak 2016-Aralık 2019”, 2016.
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Piyasası Kurulu tarafından yayımlanacak söz konusu tebliğ için öngörülen 
takvim 2018 yılıdır. 

Türkiye, şirketler hukukunun muhasebe ve denetim bölümünde AB’ye ileri 
düzeyde uyum sağlamıştır75. Bu çerçevede 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu kurulmuş ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun 
yerini almıştır. Yeni Kurum; denetim standartlarını belirlemek, muhasebe 
standartlarını oluşturmak, bağımsız denetimde uygulama birliğini sağla-
mak, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını onaylamak, tescil 
etmek ve bunların faaliyetlerini denetlemekten sorumludur. Kurum, AB’nin 
bu alandaki temel düzenlemesi olan 1606/2002 sayılı Tüzük kapsamında 
uluslararası muhasebe standartlarının uygulanması açısından Uluslararası 
Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan standartlar değiştikçe 
ya da yeni standart yayınlandıkça söz konusu değişiklikleri ve standartları 
kabul etmektedir76.  

AB’nin (EC) 1606/2002 sayılı Tüzüğü’ne uyumda 9 Nisan 2015 tarihli ve 
29321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlara İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ yayımlanmıştır. 2015 yılı sonunda kamuoyu görüşlerine açılan 
ve yine TKK’nın uygulanmasını hızlandıracak düzenlemelerden biri olan 
2013/34/EU sayılı AB Yönergesi’nde karşılığı olarak yeni Finansal Raporla-
ma Çerçevesi Taslağı 13 Kasım 2015 tarihinde kamuoyuna açılmıştır. Aynı 
şekilde 1 Eylül 2015’te Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı, 8 Nisan 
2015’te Finansal Araçlar ve 26 Mart 2015’te ise Düzenleyici Erteleme He-
sapları taslak metinleri kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

Türkiye’de şirketler hukuku faslının bir diğer kapanış kriteri olan idari ka-
pasitenin güçlendirilmesi alanında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 
çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde yeni TTK’yı 
tanıtmak amacıyla birçok ilde eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından idari kapasiteyi güçlendirmek amacıyla ger-

75 Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, s.40, 10.11.2015.
76 Denetim, muhasebe ve mali raporlama alanında yapılan düzenlemeler yayınlanan standartlar için bkz. 

Türkiye’nin Hazırladığı 2012 ve 2013 İlerleme Raporları, “Şirketler Hukuku”.
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çekleştirilen bir diğer faaliyet de şirket işlemlerinin elektronik ortamda ya-
pılmasına ilişkin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi projesi olmuştur. Projeyle, yeni 
TTK ile elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme, yatırım ve iş yapma 
ortamının iyileştirilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve bilgi toplumu hizmetle-
rinin gereklerine uyumun sağlanması amaçlanmaktadır. Sistem ile şirketle-
rin kuruluş, esas sözleşme değişikliği ve terkin işlemleri elektronik ortamda 
yapılabilecektir. Bugüne kadar toplamda 238 adet Ticaret Sicil Müdürlü-
ğü’nde söz konusu proje üzerinden hizmet verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 
idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik kapanış kriteri çerçevesinde Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun insan kaynakları 
ve teknik kapasitesi önemli ölçüde artırılmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu, diğer ülke düzenleyici ve denetleyici kuruluşlarıy-
la işbirliği çalışmalarını sürdürmüş ve hâlihazırda 32 ülkeyle ikili mutabakat 
zaptı imzalanmıştır. Alternatif yatırım fonlarının gözetiminde işbirliği ve bil-
gi paylaşımı hususundaki mutabakat zabıtları da 16 AB üye ülkesinin yanı 
sıra Norveç ve İzlanda ile imzalanmıştır77. 

7 Aralık 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Güçlendirilmesi için 
başlatılan AB Projesi ile Türkiye’de muhasebe ve denetim alanında AB 
müktesebatına ilişkin eğitimlerin verilmesi, farkındalığın artırılması ve ku-
rulun idari kapasitesinin genişletilmesi amaçlanmaktadır. Aynı şekilde 
Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin ikinci aşamasının tamamlanması çalışmaları 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde devam etmektedir. Kurumsal Yöne-
tim İlkelerinin Uygulanması konulu EBRD Projesi de 5 Kasım 2015 tarihinde 
başlatılmıştır. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Şirketler Hukuku faslının genel olarak Türkiye’nin AB müktesebatına uyu-
munun ileri düzeyde olduğu fasıllardan biri olduğu söylenebilir. Özellik-
le Türk Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 
kurulması, TKK ve Sermaye Piyasası Kanunu gibi önemli düzenlemelerin 

77 T.C. Başbakanlık, Sermaye Piyasası Kurulu, İkili Mutabakatlar, http://www.spk.gov.tr/indexpage.
aspx?pageid=773&submenuheader=4, Erişim Tarihi: 13.04.2016..
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hayata geçirilmesinin ardından şirketler hukuku alanında kayda değer iler-
leme sağlanmıştır. Tüm bu gelişmelerle Türkiye söz konusu fasılda kapanış 
kriterlerinin büyük bir bölümünü yerine getirmiştir. Eksik kalan mevzuatların 
ve idari kapasiteye yönelik çalışmaların devam ettirilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca hızla gelişen teknolojik ürünlerin, e-ticaretin ve dijital pazarın şekil-
lendirdiği küresel ortamdaki kural ve uygulamalara entegre olunması da 
giderek önem kazanmaktadır. 
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Fasıl Adı Fikri Mülkiyet Hukuku

Fasıl Numarası 7

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 6-7 Şubat 2006
Ayrıntılı Tarama: 2-3 Mart 2006

Açılış Kriteri  
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin AB müktesebatının 
uygulanmasına yönelik Eylem Planı’nın sunulması.

Kapanış Kriterleri

1. Diyalog mekanizmasının tesis edilmesi;
2. Korsan faaliyetler ve sahtecilikle mücadele kapsamında 
uygulayıcı birimlerin yeterli idari kapasiteye sahip 
olmasının sağlanması;
3. Türkiye’nin; soruşturmalar, kovuşturmalar ve ihlallere 
ilişkin hukuki eylemler ve Fikri Mülkiyet Hukuku’nun etkin 
uygulamasına dair geliştirilmiş performansı hakkında, 
AB’ye ihraç edilen taklit ve korsan ürünlerin sayısında 
büyük ölçüde düşüşü de içeren tatmin edici bir ilerleme 
kaydının sunulması;
4. Türkiye’de, hakların Topluluk düzeyinde tüketilmesi 
ve ek koruma sertifikalarının uygulamaya sokulmasıyla 
ilgili müktesebata uyumun tamamlanması ve bu hakların 
katılımla birlikte uygulanmasının sağlanması.

Fasıl Açılma Tarihi 17 Haziran 2008

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Slovenya

FASIL 7: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri sürecinde 17 Haziran 2008 tarihinde mü-
zakereye açılan Fikri Mülkiyet Hukuku faslı, telif hakları ve sınaî mülkiyet hak-
larına ilişkin mevzuatı kapsamaktadır. AB üye ülkeleri arasında bir bütünlük 
gösteren etkin bir fikri mülkiyet hukukunun oluşturulması ile Birlik genelinde 
ticari faaliyetlerin uygulanması, serbest dolaşımın sağlanması ve rekabetçili-
ğin artırılması;  bir başka deyişle, AB bütünleşmesinin en önemli unsurlarından 
biri olan İç Pazar’ın oluşumunun sağlanması ve korunması amaçlanmaktadır. 

FASLIN KAPSAMI

Fikri Mülkiyet Hukuku faslı, fikri ve sınaî haklarla ilgili konularla beraber, bu 
hakların müktesebat içerisinde hukuki açıdan korunmasıyla ilgili kuralları 
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içermektedir78. Fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili AB müktesebatı-
nın telif haklarına ilişkin bölümü, düşünce ürünlerinin artırılmasını ve korun-
masını; söz konusu ürünlerin ticari hale getirilmesi durumunda ise ortaya 
çıkan ticari ve üretimle ilgili bütün hakların korunmasını amaçlamaktadır. 
AB’de sınaî mülkiyet hakları kapsamında ticari marka, patent, tasarım, coğ-
rafi işaretler ve entegre devre topografyaları başlıkları yer almaktadır. Bu 
başlıklar altında geliştirilen yasal mevzuat ile firmaların veya kişilerin üret-
tikleri ürün veya hizmetlerin tescili yoluyla haklarının koruma altına alınması 
amaçlanmaktadır. 

Fikri mülkiyet hukuku, hem eser sahiplerinin haklarının gözetilmesi hem de 
AB bütünleşmesinin en önemli unsurlarından biri olan İç Pazar’ın oluşumu-
nun sağlanması, buna bağlı olarak da korunması açısından büyük önem 
taşımaktadır. İç Pazar kapsamında, AB içerisinde serbest dolaşımın sağlan-
ması ve rekabet için sağlıklı bir ortamın yaratılabilmesi için fikri mülkiyet 
kurallarının farklılık veya uyumsuzluk göstermeden uygulanması, özellikle 
ticari açıdan da büyük bir gereklilik oluşturmaktadır79.

AB’nin kurulmasıyla birlikte, üye ülkelerin tümünün fikri haklarla ilgili ulusal 
düzenlemelerini koruyan bir sistem kabul edilmiş, ulusal fikri mülkiyet ka-
nunları da İç Pazar’ın etkin işleyişi dâhilinde, Topluluğun temel amacı olan 
malların serbest dolaşımına engel olmamasını sağlamak amacıyla düzen-
lenmiştir. Nitekim AT’yi Kuran Antlaşma’nın 95’inci Maddesi gereğince, fikri 
ve sınaî mülkiyet alanını kapsayan mevzuatın uyumlaştırılması kararlaştırıl-
mıştır.

Bu kapsamda AB, 2001 yılında imzaladığı Nice Antlaşması ile Maastricht Ant-
laşması, AET ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu’nu kuran Roma Antlaşma-
sı’nın fikri mülkiyet haklarına ilişkin maddeleri dâhil olmak üzere birçok mad-
dede değişiklikler yapmıştır. Ayrıca AB’de fikri mülkiyet haklarının korunmasına 
yönelik alınan hukuki, cezai ve idari tedbirler geliştirilmektedir. Nitekim Avrupa 
Komisyonu tarafından Ocak 2003’te onaylanan Fikri Mülkiyet Hakları Yasası da 
İç Pazar’ın işleyişinde oluşabilecek engelleri önlemeye yöneliktir. 

78  T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası,” Fikri Mülkiyet Hukuku”, http://www.ab.gov.tr/index.
php?p=72&l=1. Erişim Tarihi: 13.04.2016..

79 Ayşe Saadet Arıkan, “Avrupa Topluluğu’nda Fikri-Sınaî Hakları ve Son Gelişmeler”, Ankara Avrupa 
Çalışmaları Dergisi, 7/1: 149-173, s.151, 2007. 
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AB’DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ALANINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER
Bugün itibarıyla AB üye ülkeleri arasında fikri mülkiyet hukukunun uygulanışı 
açısından ortaya çıkan farklılıklar ve uyumsuzluklar, serbest dolaşım ve reka-
bet için sağlıklı bir ortamın oluşumunu engellemektedir. Diğer taraftan, fikri 
mülkiyet haklarının ihlalleri örgütsel hale gelmekte ve korsan ürünlerin yayıl-
ması kolaylaşmaktadır. Bu bağlamda, yönergeler ve tüzüklerle oluşturulan fik-
ri mülkiyet hakları mevzuatının esas amacı; İç Pazar içerisinde, yasal sistemle-
rin yakınlaştırılmasıyla yüksek, eşitlikçi ve tek tip bir korumanın sağlanmasıdır.

Bu kapsamda, AB üye ülkelerinin marka hukuku düzenlemelerinin uyum-
laştırılmasına ilişkin AP ve AB Konseyi tarafından imzalanan Yönerge’nin 
22 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girmesi bu alanda gözlemlenen olumlu 
gelişmeler arasında yer almaktadır. Nitekim söz konusu Yönerge, AB üye 
ülkeleri arasındaki malların serbest dolaşımına ve hizmet sunma serbes-
tisine engel teşkil eden ve ortak pazardaki rekabeti tahrif eden ihtilafların 
çözümlenmesini ve İç Pazar’ın işleyişini daha etkin kılmayı hedeflemekte-
dir80. Bu gelişmenin ardından AB Konseyi, Topluluk Markası’na ilişkin içtihat 
hukukunu geliştiren ve tüm AB üye ülkelerinin üniter ve birleştirici bir nite-
lik taşıyan topluluk kurallarına uyum sağlamasını öngören bir mevzuat dü-
zenlemiştir. 2009 yılında yürürlüğe giren mevzuat, öncelikli olarak topluluk 
markası alanında ortak bir adli sistemin kurulmasının yanı sıra üye ülkeler 
arasında uygulamada gözlemlenen farklılıkların giderilmesi ve bu alandaki 
ihlallerin engellenmesini amaçlamaktadır81.

Öte yandan AB, Lizbon Stratejisi kapsamında, büyümeye ve yenilikçiliğe 
önem vermekte; fikri mülkiyet hakları alanında büyümeyi ve yenilikçiliği 
destekleyen birtakım önceliklere yer vermektedir. Söz konusu öncelikler, 
fikri mülkiyet hakları konusunda tartışma oluşturmak için AB yetkililerinin 
hazırladığı Yeşil Kitap olarak da bilinen raporlarda detaylı olarak ele alın-
maktadır82. Nitekim AB, Birlik mevzuatındaki uyumsuzlukları ortadan kal-

80 Directive 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the 
laws of the Member States to trade marks, Official Journal of the European Union, L 299, 08.11.2008. 

81  Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark, Official Journal 
of the European Union, L 78/1, 24.03.2009.

82  Maximiliano Santa Cruz, “Intellectual Property Provisions in European Union Trade Agreements”, ICTSD 
Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No. 20, s.5, 2007. 
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dırmak amacıyla 2004 yılında üye ülkelerin fikri mülkiyet haklarına ilişkin 
uygulamalarının uyumlaştırılması için bir Yönerge kabul ederek, bir Uygu-
lama Yönergesi uygulamaya koymuştur83. Söz konusu Yönerge’nin AB’nin 
bundan sonra imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarına ilişkin önergelere 
de yansıması beklenmektedir. 

Bununla birlikte AB, 2000’li yıllarda giderek yaygınlaşan korsancılık ve sah-
tecilik faaliyetleri ile mücadele kapsamında, fikri mülkiyet haklarının ihlalini 
önlemek için birtakım önlemler almıştır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet hakla-
rına ilişkin mevzuatın uygulanmasını da kapsayan 2003-2006 dönemine ait 
bir İç Pazar Stratejisi geliştirmiştir84. Öte yandan Avrupa Komisyonu, 2013 
yılında teknoloji transferi alanı kapsamında fikri mülkiyetin ticari boyutları-
nın ele alındığı bir bildirim yayımlamıştır. Söz konusu bildirimde, özellikle 
teknolojik alanda en az gelişim göstermiş üye ülkelere daha geçerli ve uy-
gulanabilir bir teknolojik temel kazandırmak için AB’nin çeşitli kurum ve 
işletmelere teknik destek sağlayacağı belirtilmektedir85.

AB, fikri mülkiyet konusunda üye ülkeleri arasındaki uygulamaların uyum-
laştırılmasının yanı sıra üçüncü ülkelerdeki uygulamalara da aynı ölçüde 
önem vermektedir. Avrupa Komisyonu, Temmuz 2014’te, ticaret, büyüme 
ve fikri mülkiyet kapsamında üçüncü ülkelerdeki fikri mülkiyet haklarının uy-
gulanması ve korunmasına ilişkin bir strateji belgesi yayımlamıştır86. Büyü-
menin ve yenilikçiliğin temel direklerinden olan fikri mülkiyetin korunması-
nın ve korsancılıkla mücadelenin AB’nin küresel düzeyde rekabet etmesine 
katkıda bulunacağını belirten strateji bunun yanı sıra fikri mülkiyetin hem 
yaratıcılığı teşvik ettiğini hem de ülkelerin kalkınma politikalarında önemli 
bir rol oynadığını öne sürmektedir. AB bu strateji ile üçüncü ülkelere ve 
gelişmekte olan ülkelere sahip oldukları fikri mülkiyetleri azami seviyeye 
çıkarmalarında pragmatik ve esnek bir yaklaşımla destek olmayı amaçla-
maktadır. Söz konusu strateji ayrıca fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği 

83  Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement 
of intellectual property rights, Official Journal of the European Union, L 195/16, 02.06.2004.

84 Dünya Ticaret Örgütü ,“Trade Policy Review of the European Communities”, Document WT/TPR/S/136, 
s.79,  2004.

85  Avrupa Komisyonu, “Technology Transfer”, 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/
tradoc_150991.pdf, Erişim Tarihi: 13.04.2016.

86 Avrupa Komisyonu,  “Strategy to enforce Intellectual Property Rights in third countries”, 2014, http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/april/tradoc_122636.pdf, Erişim Tarihi: 14.04.2016.
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durumlar hakkında üçüncü ülkelerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, iki 
taraflı ve çok taraflı diyalogların geliştirilmesi bakımından önemlidir.

Gelinen son noktada, 33 ayrı sektörde, toplam AB istihdamının yüzde 
3’ünün telif yoğun alanlarda sağlandığı dikkate alındığında, bilgi teknolo-
jilerindeki gelişmelerle birlikte fikri mülkiyet düzenlemeleri AB’de, her ge-
çen gün daha da önem kazanmaktadır. Özellikle 9 Aralık 2015 tarihinde 
Komisyon’un dijital çağa ayak uydurmaya yönelik paylaştığı stratejiyle AB 
telif hakları rejiminin modernizasyonu çalışmaları yeni bir boyuta taşınmış-
tır. Yeni stratejiye göre Komisyon’un konuya ilişkin politikası, bilgiye ve kül-
türel içeriğe çevrimiçi yollarla ulaşımı en etkin hale getirmek yönündedir. 
Bunun için de ulusal ve coğrafi sınırlamaları asgariye indirecek, özellikle 
eski film ve edebiyat eseri gibi yaratıcı ürünlerin dijital yollarla AB çapında 
ulaşılabilir olmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır. 

Mevcut sistemde, eski filmlerin çoğu, sadece üretildikleri ülkede ulaşılabilir 
olurken, bunlara diğer AB ülkelerinden çevrimiçi yollarla ulaşılamamakta-
dır. Bu ürünlerin AB çapında erişime açılmasıyla birlikte ulaşılması, yaratıcı 
ürünlerin, diğer AB ülkelerinde de tüketilmesi, böylece hem üreticinin ek 
kazanç sağlaması hem de kültürel birikimin yayılması ve çeşitlenmesi müm-
kün olacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

Fikri Mülkiyet Hukuku faslına ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı 6-7 Şubat 
2006 tarihlerinde, Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 2-3 Mart 2006 tarihlerinde 
tamamlanmıştır. Türkiye’nin, 2007 yılında, AB’nin faslın açılış kriteri doğrul-
tusunda talep ettiği fikri mülkiyet haklarına ilişkin AB müktesebatının uygu-
lanmasına yönelik Eylem Planı’nı hazırlamasının ardından bu fasıl, Haziran 
2008’de, Slovenya’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında müzakereye açılmış-
tır. Müzakerelerin geçici olarak kapatılabilmesi içinse dört adet teknik ka-
panış kriteri getirilmiştir. 

Gümrük Birliği’nin 1996 yılında tamamlanması ve Türkiye’nin 1999 Helsinki 
Zirvesi’nde aday ülke ilan edilmesi sonucu, AB müktesebatına uyum çalış-
malarına başlayan ülkemiz, fikri, sınaî ve ticari mülkiyet konularını bu çerçe-
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ve kapsamında ve Gümrük Birliği ilişkilerini düzenleyen 1/95 sayılı Ortaklık 
Konseyi Kararı’na bağlı olarak yeniden düzenlemiştir. Türkiye, fikri mülkiyet 
haklarının AB mevzuatına uyumlaştırılması kapsamında 1995 ve 2004 yılla-
rında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu güncellemiş; 1995 yılında Edebiyat 
ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi’ne taraf olmuş; 
2004 yılında ise İcracı Yorumcu Sanatçılar, Plak Yapımcıları ve Yayın Kuruluş-
ları Hakkında Roma Sözleşmesi’ni imzalamıştır.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu, son döneme ait İlerleme Raporlarında, 
Türkiye’nin fikri mülkiyet hukukunun AB müktesebatına uyum düzeyinin 
yüksek olduğu değerlendirmesinde bulunmaktadır. Söz konusu fasıl kap-
samında ele alınan telif hakları ve buna bağlı haklara ilişkin olarak Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeniden 
yapılandırılmış olup, idari kapasitenin artırılması, halkın bilinçlendirilmesi 
ve eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmekte-
dir. Telif hakları kapsamında, korsanla mücadele için oluşturulan il denetim 
komisyonlarının, taklit ve korsan malların ticaretini önlemekle görevli polis 
ekiplerinin çalışmalarına etkin bir biçimde devam ettiği öne çıkmaktadır87.

Sınaî mülkiyet hakları kapsamında olumlu gelişmelerin gözlemlendiği 2013 
yılı içerisinde, markaların, endüstriyel tasarımların, patentlerin korunması 
ile Avrupa Patent Sözleşmesi’nin Türkiye’de uygulanmasına ilişkin önemli 
yönetmelikler kabul edilmiş olup, Türkiye’de sınaî mülkiyet haklarının tesci-
lini gerçekleştiren tek kamu kurumu olan Türk Patent Enstitüsü’nün idari ka-
pasitesi daha da geliştirilmektedir. Bu gelişmelerin yanı sıra, Sınaî Mülkiyet 
Hakları Kanunu’nun kabul edilmesi ve endüstriyel tasarımların korunması 
için nitelikli insan kaynaklarının oluşturulması beklenmektedir88.

Öte yandan, Türkiye 2013 yılı boyunca Fikri Mülkiyet Hukuku faslı kapsa-
mında yargılama süreçlerinin iyileştirilmesini ve yargı kapasitesinin güçlen-
dirilmesini hedefleyen çalışmalara da devam etmiştir. Bu bağlamda, fikri ve 
sınaî haklar mahkemelerinin sayısı artırılmış olsa da, bu alanda uzmanlaş-
mış yargı mercilerinin icralarının daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir. 
Gümrüklerde fikri mülkiyet haklarının uygulanması konusunda ise hak sa-

87  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2013 Progress Report”, SWD (2013) 417 final, s. 29-30, 16.10.2013.
88   A.g.e.
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hiplerinin şikâyetlerini elektronik ortamda yapmalarını sağlayan bir sistem 
geliştirilerek, buna ilişkin bir kılavuz yayımlanmıştır. İthalat kontrolleri için 
risk profillerinin oluşturulmasının yanı sıra ihlal vakalarında daha etkin uygu-
lamalar geliştirilmektedir. Bu gelişmelere rağmen Türkiye, 2013 yılı boyun-
ca fikri mülkiyet hakları ihlali şüphesi bulunan malların AB’ye giriş yaptığı 
başlıca ülkelerden biri olmaya devam etmiştir89.

Avrupa Komisyonu, 2014 Yılı İlerleme Raporu’nda ise Fikri Mülkiyet Hukuku 
faslı ile ilgili olarak Türkiye’nin AB müktesebatına uyum seviyesini ileri ola-
rak nitelendirmiştir. Raporda, Türk Patent Enstitüsü’nün idari kapasitesinin 
geliştirilmesi, kötü niyetli marka ve endüstriyel tasarımlara ilişkin mevzuatın 
daha etkin uygulanması, bu fasıla ilişkin olumlu gelişmeler olarak nitelen-
dirilirken; sınaî mülkiyet haklarına ilişkin olarak, ilgili kanunun henüz kabul 
edilmediğine ve coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik bir yasal anlayışın 
gelişmesi için çalışmaların daha da derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çek-
miştir. Ayrıca, raporda da belirtildiği üzere, Gaziantep baklavası AB’de bir 
Türk coğrafi işareti, Parma jambonu ve İskoç viskisi ise Türkiye’de AB coğra-
fi işaretleri ile tescil edilmiştir. Öte yandan, raporda, fikri mülkiyet haklarının 
gümrüklerde uygulanmasına ilişkin olarak, gümrük görevlilerinin uygulama 
kapasitesinin artırılması ve gümrük uygulamalarına ilişkin ulusal mevzuatın 
AB müktesebatı ile uyumunun artırılması gerektiği; yargılama süreci ile il-
gili olarak ise AB’nin Uygulama Yönergesi’ne uyumun henüz sağlanmadığı 
belirtilmiştir90.

Bu noktada, 2015 yılına gelindiğinde Türkiye’nin ne durumda olduğu ve ne 
kadar uyumlu olduğu da üzerinde durulması gereken bir konudur. Komis-
yon, her ne kadar Türkiye’nin bu alanda oldukça hazırlıklı olduğunu ifade 
etse ve bazı ilerlemelerin kaydedildiğinin altını çizse de, halen birtakım te-
mel sorunların devam ettiği görülmektedir. Öte yandan 2015 Yılı İlerleme 
Raporu’nda da belirtildiği üzere, bu alanda teknik ve hukuki eğitimin, tu-
tarlılığın ve siyasi iradenin artırılması gerekmektedir. Bununla birlikte Tür-
kiye’de telif hakları ve bağlantılı hakların, dijitalleşmesi öngörülen AB telif 
hakları rejimine uyumunun önündeki en temel engel, telif haklarına ilişkin 

89  A.g.e.
90   Avrupa Komisyonu, “Turkey 2014 Progress Report”, SWD (2014) 307 final, s. 30-31, 08.10.2014.
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kanun tasarısının halen Kültür Bakanlığı tarafından TBMM’ye gönderilmesi-
nin bekleniyor olmasıdır.

Ayrıca Türkiye’de üretilen yaratıcı içeriğin dijital ortamda güvenli şartlarda 
muhafaza edilmesi ve AB’ye hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için, 
Türkiye’de Avrupa standartlarında bir veri güvenliği mevzuatının da oluş-
turulması gerekmektedir. Özellikle AB’nin veri güvenliği alanında korumacı 
bir yaklaşım benimsediği güncel konjonktürde, Türkiye’nin bu alanda re-
formları gerçekleştirmesi, Avrupa Dijital Tek Pazarı’na entegrasyon yolun-
daki temel gereklilikler arasında yer almaktadır. Veri güvenliği alanında, 
Türkiye’nin AB’ye uyum sağlayabilmesi için telif hakkı reformu ve yaratıcılık 
yoğun sektörlerin yanı sıra dijital ekonomi ve ticaretin pek çok alanında ileri 
düzeyde yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Fikri mülkiyet hukukunun önemli bir boyutunu oluşturan patent hukukuna 
ilişkin değerlendirmeler, 2015 Yılı Türkiye İlerleme Raporu da dâhil olmak 
üzere Komisyon’un Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerine yansımaktadır. 
Komisyon, Türk patent hukukunun halen AB müktesebatına ve Avrupa Pa-
tent Ofisi’nin ilgili standartlarına uygun olmadığı belirtilmektedir. Türk Pa-
tent Enstitüsü’nün çevrimiçi hizmetlerinde ve idari kapasitesinde gelişme 
görülmekte; Enstitü’nün kötü niyetli markalara ve sınai tasarımlara ilişkin 
kararlarında ilerleme görülmeye devam etmektedir.

Korsan ve sahte ürünlerle mücadele de, faslın kapanış kriterlerinin karşı-
lanabilmesi ve AB standartlara uyum sağlanabilmesi için Türkiye’nin ka-
pasitesini artırmasının öngörüldüğü alanlardan birini oluşturmaktadır. 
Belirtilmelidir ki, Türk yetkili makamlar bu konuda birtakım olumlu reform 
hamleleri yerine getirmeye devam etmektedir. Sahte ürünlerle mücadeleye 
yönelik oluşturulan şifreli lazer kodu sistemi ile sahte ürünlerin gözetimi 
artırılmıştır. Öte yandan, re’sen veya şikâyete dayalı gerçekleştirilen bas-
kınlara rağmen sahteciliğin ve korsan ürünlerin önüne geçilememiştir; bu 
durum, Komisyon’un değerlendirmelerine göre, Türkiye’de kamu sağlığı, 
tüketicinin korunması ve ekonomiye tehdit oluşturmaya devam etmektedir. 
Coğrafi işaretler alanında da ileri reform hamleleri beklenmeye devam et-
mektedir. Bu alanda 2015-2018 yıllarını kapsayan eylem planı büyük önem 
taşımakta olup, eylem planının bütün paydaşlar tarafından yakın şekilde 
takip edilmesi gerekmektedir. 
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Türkiye’nin bu alandaki eksiklerinin giderilmesi için ilk olarak yasal ve idari 
düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve altını çi-
zerek belirtilmelidir ki, toplumsal bilincin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu 
noktada, fikri mülkiyet haklarının uygulanmasına yönelik kurulan uzman 
mahkemelerin sayısının 2015 yılında 25’e ulaşmış olması olumlu bir gelişme 
olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık bu alanda çalışan hukukçulara ve 
icracılara ileri eğitimler sağlanması gerekmektedir. 

Nitekim AB, aynı zamanda fikri mülkiyet haklarının korunmasının faydaları 
hakkında toplumu ve iş dünyasını bilgilendirme amaçlı çeşitli kampanyala-
rın düzenlenmesi ve paydaşlar ile kamu kurumları arasında daha etkin bir 
işbirliğinin sağlanmasını tavsiye etmekte; dolayısıyla, bu eksiklerin gideril-
mesi konusunda başta yetkili kurumlar, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları 
ve pek tabi bu alanda hizmet veren firma ve derneklere önemli görevler 
düşmektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin fikri mülkiyet hukuku kapsamında müktesebat uyumu ileri dü-
zeyde olup, gelişmeye devam etmektedir. Bunun yanı sıra halen yavaş iş-
leyen yasal çerçevedeki uygulamaların hızlandırılması ve idari kapasitenin 
artırılması gerekliliği devam etmektedir. Türkiye’nin bu fasıl kapsamında at-
ması gereken en önemli adımlar; uygulamada etkinliği artırmak ve kurum-
lar arası işbirliğini güçlendirmektir. Yasal ve idari düzenlemelerin kabulünün 
yanı sıra bu düzenlemelerin hayata geçirilmesi de büyük önem taşımaktadır. 
Aynı zamanda toplumsal bilinçlendirme kampanyaları ile hem demokrasi-
nin koşullarından olan katılımın sağlanması hem de bilincin yükseltilmesi 
gerekmektedir. Böylece, Türkiye’nin fikri mülkiyet hukukuna ilişkin mevzuat 
uyum çalışmalarının uygulama hızı ve etkinliği de artırılabilecektir. 



104 BİLİM VE ARAŞTIRMA



Fasıl Adı Sermayenin Serbest Dolaşımı

Fasıl Numarası 4

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 25 Kasım 2005
Ayrıntılı Tarama: 22 Aralık 2005

Açılış Kriterleri  

1. Sermaye hareketleri ve ödemeler alanındaki 
müktesebatın benimsenmesine ilişkin strateji ve eylem 
planının Komisyon’a sunulması;
2. Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin eylem 
planının Komisyon’a sunulması.

Kapanış Kriterleri

1. Strateji ve eylem planında belirtildiği gibi sermaye 
hareketleri ve ödemeler alanında, AB müktesebatına 
uyuma ilişkin önemli gelişme gösterilmesi;
2. AB üyesi ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz 
mal edinimine ilişkin olarak, somut önlemleri ve malların 
yabancılar tarafından ediniminin aşamalı olarak AB 
müktesebatı çerçevesinde serbestleştirilmesine yönelik 
zaman çizelgesini de içeren bir eylem planının sunulması;
3. Müsadereyi de içerecek şekilde suç gelirlerinin 
aklanmasına ilişkin olarak, AB müktesebatına ve Mali 
Eylem Görev Gücü tavsiyelerine uyumda ilerleme 
kaydedilmesi;
4. Türkiye’nin, izleme kayıtlarını sunarak, müsadereyi 
de içerecek şekilde suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin 
tüm alanlardaki ilgili mevzuatı gereği gibi uygulayacak 
ve yürütecek yeterli idari kapasiteye sahip olduğunun 
gösterilmesi.

Fasıl Açılma Tarihi 18 Aralık 2008

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Fransa

FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI
İç Pazar’ın kurucu ilkelerinden biri olan sermayenin serbest dolaşımı, temel 
olarak sermaye hareketleri ve ödemeler ile birlikte, ödeme sistemleri ve kara 
paranın aklanması ile mücadele alt başlıklarından oluşmaktadır. Türkiye ile AET 
arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması, sermaye hareketlerinin 
serbest dolaşımını kapsayacak nitelikte bir ekonomik bütünleşmenin sağlan-
masını öngörmekte; aynı zamanda, Türkiye’nin sermaye hareketlerinin serbest 
dolaşımı hususunda Birlik mevzuatı ile uyumunun çerçevesini oluşturmaktadır.
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FASLIN KAPSAMI
AB’nin üzerine inşa edildiği temel prensiplerden birini oluşturan sermaye-
nin serbest dolaşımı; malların, kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile 
birlikte, Roma Antlaşması’nda ortak pazarı nitelendiren ve üye ülkeler ara-
sında daha yakın bir Birliği oluşturan dört özgürlük alanından birisidir.

Sermaye hareketleri ve ödemeler, ödeme sistemleri ve kara paranın aklan-
ması ile mücadele olarak belirlenmiş üç alt bölümden oluşan Sermayenin 
Serbest Dolaşımı faslı, aynı zamanda havale emirlerinin gerçekleştirilmesi 
ve sınırlar arası ödemelere dair kuralları da içermektedir. Sermaye hareket-
leri, gerçek veya tüzel kişilerce, varlıkların sahipliğinin transferinin yapıldığı 
sınır ötesi işlemleri; ödemeler ise hizmet ve sermayenin hareketi ile ilgili 
cari para transferlerini kapsamaktadır.

Sermayenin Serbest Dolaşımı faslına ilişkin AB mevzuatı ise AB genelin-
de olduğu gibi, üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasındaki sermaye dolaşımı 
üzerindeki kısıtlamaların, bazı istisnalar haricinde, kaldırılmasını öngörmek-
tedir. Bu istisnalar genel olarak; vergilendirme, ihtiyatlı denetim, kamu po-
litikası öncelikleri ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası uyarınca belirlenen 
yaptırımlar gibi hususları kapsamaktadır91.

Kurucu Antlaşma’da yer alan dört temel serbestiden biri olan sermayenin 
serbest dolaşımı, AB hukukunun en önemli hak kaynaklarından biri olarak 
değerlendirilmektedir. Sermayenin serbest dolaşımına dair AB hukuku, 
AB’yi kuran antlaşmalarda (ABA ve ABİDA) yer alan hükümler gereğince ve 
AB tasarruflarından, ABAD içtihat hukuku arasındaki karşılıklı etkileşim ile 
oluşmaktadır.

AB’de sermayenin serbest dolaşımı ilk olarak, Roma Antlaşması’nın 67-
73’üncü Maddeleri ile düzenlenmiştir. Bu serbestinin temel hedefi, üyeler 
arasında sermayenin serbest dolaşımını, oluşturulacak ortak pazarın düz-
gün işleyebilmesi doğrultusunda, bir üye ülkede oturanların diğer üye ülke-
lerin finans sistemlerine serbestçe erişebilmelerini sağlamak ve kendilerine 
ait sermayenin; milliyet, ikamet yeri veya yatırımın yapıldığı yer açısından 
herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmamasını sağlamaktır. 

91 T.C. AB Bakanlığı, “Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı”, Türkiye	tarafından	hazırlanan	2013	Yılı	İlerleme	
Raporu:	Yapılan	Çalışmalar	ve	Kaydedilen	İlerlemeler, 31.12.2013.
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AB’de sermayenin serbest dolaşımının diğer bir önemli hukuki temeli ise 
1987 yılında imzalanan Tek Avrupa Senedi’ne dayanmaktadır. Nitekim Tek 
Avrupa Senedi, 1993 yılına kadar İç Pazar’ın yaratılmasını ve Ekonomik ve Pa-
rasal Birliğin kurulmasını öngörmüş; bu kapsamda da sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesini de ön koşul olarak belirlemiştir. Zaman içerisinde gelişen 
sermayenin serbest dolaşımına ilişkin uygulamalar ise 88/361/EEC sayılı Yö-
nerge ile daha da güçlendirilmiştir. Nitekim söz konusu Yönerge, tüm sermaye 
hareketlerinin koşulsuz olarak serbestleştirilmesini sağlayacak şekilde toplu-
luk içi sınırların kaldırılmasını hedeflemiştir. Bu sayede AB genelinde sermaye 
piyasaları arasında uyumlaştırma ve bütünleştirmenin ilk adımları atılmıştır92. 

Bunu takiben 1993 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile sermaye-
nin serbest dolaşımına ilişkin hukuki düzenlemeler; değişikliğe uğrayarak, 
AB üye ülkeleri tarafından uygulanması öngörülen ikincil mevzuatın çıkarıl-
masına, dolayısıyla üye ülkelerin hukuk sistemine doğrudan aktarılabilme 
özelliğine sahip olmuştur. AB’de sermaye piyasalarının bütünleşmesinde 
Ekonomik ve Parasal Birliğin kurulması ve ortak para birimi Avro’ya geçişin 
büyük bir rolü olmuştur93.

AB’DE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI ALANINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

Maastricht Antlaşması her ne kadar Tek Pazar’ın işleyişi açısından önemli 
düzenlemeler getirmiş ve sermaye dolaşımına ilişkin AB üye ülkeleri arasın-
da tüm kısıtlamaların kaldırılmasını öngörmüş olsa da, bu serbesti, koşula 
bağlı olmayan bir nitelik taşımamaktadır. Nitekim AB üye ülkeleri, belirli 
koşullar çerçevesinde kendi ulusal kurallarını, sermaye hareketlerini sınırla-
yacak veya kısıtlayacak nitelikte kullanma hakkına sahiptir.

Her ne kadar antlaşmalarda sermaye dolaşımına ilişkin belirgin bir tanım-
lama olmasa da, ABAD, sermaye dolaşımının tanımını doğrudan yabancı 
yatırım, gayrimenkul yatırımları veya alımları, menkul kıymetler, kredi alma 
ve finansal kurumlardaki diğer mali faaliyetleri de içerecek şekilde birçok 

92 Türkan Gedikkaya, “Sermayenin Serbest Dolaşımı”, ETCF EU Training Programme, 19-20.06.2009.
93  A.g.e.
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kez yenilemiştir94. Bu kapsamda, AB’nin son dönemde yaptığı değişiklikler 
arasında, Lizbon Antlaşması ile sermayenin serbest dolaşımının kapsamının 
genişletilmesi yer almaktadır. Bu değişiklikle AB, sermaye dolaşımı kapsa-
mına üçüncü ülkelere yönelik doğrudan yabancı yatırımı da ekleyerek, bu 
konunun Ortak Ticaret Politikası’nın önemli bir parçası haline gelmesini; 
dolayısıyla, Birliğin bu alandaki ayrıcalıklı kabiliyetini artırmasını sağlamıştır.

Öte yandan, 2009 yılında kamu borcu krizinin hemen öncesinde, bazı AB 
üye ülkeleri oldukça büyük cari işlemler fazlası sergilerken, diğer bazı üye 
ülkeler cari işlem açığı yaşamıştır. Ortaya çıkan mali istikrarsızlıklar ise AB 
üye ülkelerinin finansal kaynaklarının ciddi oranda azalmasına sebep ol-
muştur.  Kriz sonrası AB genelinde, Tek Pazar’ın etkin işleyişi için dört temel 
serbestiden biri olan sermayenin serbest dolaşımının gereğince uygulan-
ması zorunluluğu bir kez daha gündeme gelmiştir. 

Bu kapsamda AB, sermaye akışı ile gerekçeli ve orantılı kısıtlamalar arasında 
bir denge sağlanmasını hedefleyen faaliyetlerini sürdürmüştür. Özellikle Mart 
2013’te bankacılık sektöründe yaşanan krizin etkisiyle GKRY’den olası bir serma-
ye akışını engellemek üzere AB üye ülkeleri gerekçeli ve orantılı olarak sermaye 
kısıtlaması uygulamıştır. AB ise Birlik genelinde ve AB üye ülkeleri arasında mali 
istikrarın tekrar sağlanması amacıyla GKRY üzerindeki sermaye kontrollerini sür-
dürme kararı almış; bu kontrolleri daha sonra kademeli olarak gevşetmiştir95.

Bu kapsamda, son dönemde, yaşanan mali krizin de etkisiyle ABİDA’nın 
65’inci Maddesi gereğince, Birlik genelindeki sermaye hareketlerine ve 
sermaye piyasalarının kontrolüne ilişkin bazı önlemler alınmıştır. Yine bu 
çerçevede AB, finansal istikrarın sağlanması amacıyla bankaların sermaye 
yedeklerini düzenleyen, yönerge ve düzenlemelerden oluşan CRD IV pake-
tini 2013 yılında kabul etmiş, böylece sermayenin serbest dolaşımına ilişkin 
mevzuatını güncellemiştir. CRD IV paketi, küresel bankacılık standartlarının 
AB düzeyinde uygulanmasını öngörmekle beraber, bankaların sermaye ye-
deklerinin nicel ve nitel olarak artırılması, likidite risklerinin en aza indirilme-
si gibi oldukça ihtiyatlı şartlar öne sürmektedir96.

94 Avrupa Komisyonu, “Commission Staff Working Document on the free movement of capital in the EU”, 
SWD (2013) 146 final, s.10, 15.04.2013.

95  Avrupa Komisyonu, “Commission Staff Working Document on the free movement of capital in the EU”, 
SWD (2014) 115 final, s.10, 18.03.2014.

96   A.g.e.
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Buna bağlı olarak, Bankacılık Birliği’nin gerçekleştirilmesine yönelik ilerle-
menin, finansal bütünleşme ve Avro Alanı’nda istikrarın sağlanması; bunun 
sayesinde de sınır ötesi sermaye akışlarının, yeni ihtiyatlı çerçeve kapsa-
mında yönetim ve denetim yetkililerince uygulanmasına olanak sağlaya-
cağı düşünülmektedir. Nitekim Temmuz 2013’te kabul edilen Tek Denetim 
Mekanizması bu yönde atılan adımların başında gelmektedir.

SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

1963 yılında Türkiye ile AET arasında imzalanan Ankara Anlaşması ile ser-
maye hareketlerinin serbest dolaşımının sağlandığı bir ekonomik entegras-
yonun oluşturulması öngörülmüştür. Bu kapsamda, Türkiye’nin sermayenin 
serbest dolaşımına ilişkin AB mevzuatı ile olan uyum çerçevesi belirlenmiş-
tir. Sermayenin serbest dolaşımı konusu ve buna bağlı olarak uyum gerek-
sinimi üyelik müzakerelerinin başlaması ile tekrar gündeme gelmiştir. Bu 
bağlamda, Birlik mevzuatının önemli bir parçası olan sermayenin serbest 
dolaşımı, Türkiye’nin üyelik müzakereleri sürecinde yükümlülüklerini yerine 
getirmesi gereken başlıca alanlardan birini oluşturmaktadır97.

Türkiye’nin faslın açılış kriterlerini karşılamasını takiben, 19 Aralık 2008 tari-
hinde gerçekleştirilen 6’ncı Hükümetlerarası Konferans ile sermayenin ser-
best dolaşımına ilişkin müktesebat faslının müzakerelere açılmasına karar 
verilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı 
kapsamında 2007-2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal 
düzenlemeler ile tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge vb. ikincil düzenleme-
lere yönelik önemli çalışmalar yürütülmüştür98.

Türkiye, AB müktesebatına uyum kapsamında, yabancıların gayrimenkulle-
rine ilişkin hususlarda değişiklik içeren Tapu Kanunu’nu 2012 yılında kabul 
ederek, sermayenin serbest dolaşımı konusunda, AB üye ülkelerinden yatı-
rım yapmak isteyen yabancıların önünü açarak, bu alanda önemli bir serbest-
leşme sağlamıştır99. Ancak, 2012 yılında Türkiye’de gayrimenkul edinmek is-
teyenler için geçerli olan mütekabiliyet (karşılıklılık) şartını kaldıran değişiklik 

97  Bülent Özcan, “AB’de Sermayenin Serbest Dolaşımı Konusundaki Mevzuat ve Türkiye’nin Uyumu”, ABGS 
Ekonomik ve Mali Konular Dairesi için Uzmanlık Tezi, Mayıs 2004.

98 T.C. AB Bakanlığı, “Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı”, s.47-63, http://www.abgs.gov.tr/files/
Muktesebat_Uyum_Programi/04_SermayeninSerbestDolasimi.pdf, Erişim Tarihi: 02.05.2014.

99  T.C. AB Bakanlığı, “Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı”, Türkiye tarafından hazırlanan 2012 Yılı İlerleme 
Raporu: Yapılan Çalışmalar ve Kaydedilen İlerlemeler, 31.12.2012.
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olumlu karşılansa da, bazı özel kısıtlamalar kimi AB üye ülkelerinin vatandaş-
ları için geçerliliğini korumaktadır. Bu bağlamda, söz konusu yasal çerçeve-
nin ABİDA’nın 63’üncü Maddesi ile henüz uyumlu olmadığı görülmektedir100. 

Bunun yanı sıra, 2011 yılında başlatılan, yabancıların gayrimenkul edimleri-
nin izlenmesine ilişkin esasların tespit edildiği ve karşılıklı analizin yapıldığı 
bir değerlendirme projesi tamamlanarak, Türkiye’nin, rekabet hukuku ve 
AB’ye üyelik açısından oluşturması öngörülen ulusal strateji modelinin ana 
hatlarının belirlenmesi ve Türkiye’de gayrimenkul edimine ilişkin Eylem Pla-
nı’nın hazırlanması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür101. Ancak 2015 Yılı 
İlerleme Raporu’nda yabancıların gayrimenkul edimine ilişkin yasal düzen-
lemelerin AB müktesebatıyla uyumlu olmadığına dikkat çekilirken, düzen-
lemelerin bazı AB üye ülkelerinin vatandaşlarına kapalı ve kısıtlayıcı olduğu 
belirtilmektedir. Öte yandan, Şubat 2016’da AB Bakanlığı tarafından yayım-
lanan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda, fasıl kapsamında hayata 
geçirilmesi planlanan değişiklikler arasında bulunan Yabancıların Taşınmaz 
Edinimine İlişkin Eylem Planı’nın 2017 yılının ikinci yarısında kabul edilmesi 
öngörülmektedir. 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda aynı zamanda, Türkiye’nin 
ödeme sistemleri konusunda uyum düzeyinin yüksek olduğu ve bu alanda 
daha fazla ilerleme kaydedilmediği belirtilmektedir. 

Türkiye’nin faslın üçüncü bileşeni olan kara paranın aklanması ile mücadele 
alanında da ilerleme kaydettiği belirtilirken, Mali Eylem Görev Gücü, Türki-
ye’nin küresel uyum programı altında izlenmesine son vermiştir. Bu konuya 
ilişkin olarak, Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin karşılıklı değerlendirme rapo-
runda tespit edilen hususları ele alması gerektiğini vurgulamaktadır. 2015 
Yılı İlerleme Raporu’nda aynı zamanda Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun 
kapasitesini güçlendirmeye devam ettiği ve daha çok sayıda şüpheli işlemi 
araştırdığı belirtilmektedir. Öte yandan raporda, mahkûmiyet, müsadere, 
el koyma ve varlıkların dondurulması işlemlerinin sayısının sınırlı kalmaya 
devam ettiğine ve kolluk birimleri ile daha iyi işbirliği yapılması gerektiğine 
dikkat çekilmektedir. Avrupa Komisyonu aynı zamanda, Türkiye’ye Terörün 
Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, El 

100 Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 21.04.2016.
101 T.C. AB Bakanlığı, Türkiye tarafından hazırlanan 2013 Yılı İlerleme Raporu: Yapılan Çalışmalar ve Kaydedilen 

İlerlemeler, 31.12.2013.
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Konması ve Müsaderesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni onayla-
ması yönünde çağrıda bulunmaktadır. 

Türkiye’de kara paranın aklanması ile mücadele alanında gelecek dönemde 
hayata geçirilmesi öngörülen değişiklikler arasında, Mali Eylem Görev Gü-
cü’nün revize edilen tavsiyeleri doğrultusunda 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da, Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetme-
lik’te ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi-
ne İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik 
yapılması gelmektedir. Türk yetkilileri tarafından, söz konusu değişikliklerin 
2017 yılının ikinci yarısında gerçekleştirileceği öngörülmektedir102. 

2015 Yılı İlerleme Raporu’na göre, fasıl kapsamında Türkiye’nin AB mükte-
sebatını üstlenmeye “kısmen hazırlıklı” olduğu değerlendirmesi yapılırken, 
2015 yılında Türkiye’nin özellikle terörün finansmanıyla mücadeleye ilişkin 
yasal çerçevenin oluşturulması ve uygulanması konusunda bazı ilerlemeler 
kaydettiği belirtilmektedir103. Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye 2016 yılında ya-
bancıların gayrimenkul satın alımının serbestleştirilmesine yönelik bir eylem 
planı hazırlaması ve kabul etmesi ile Mali Eylem Görev Gücü’nün kara para-
nın aklanmasının önlenmesine ilişkin tavsiyelerinin daha yakın kurumsal iş-
birliği yoluyla etkili bir şekilde uygulaması yönünde çağrıda bulunmaktadır. 

GENEL DEĞERLENDİRME
Genel olarak, Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında son dönemde bazı 
ilerlemeler kaydeden Türkiye’nin, önümüzdeki dönemde yabancıların gay-
rimenkul edimini aşamalı olarak serbestleştirmek için müktesebatla uyumlu 
bir eylem planını kabul etmesi ve uygulaması; sermaye hareketleri ve öde-
meler konusunda radyo ve televizyon, ulaştırma, eğitim ve elektrik piya-
sasında yabancılara yönelik kısıtlamaları kaldırması; kara para aklama ve 
terörün finansmanı ile mücadele alanında Mali Suçları Araştırma Kurulu ile 
kolluk kuvvetleri arasında işbirliğini artırması öngörülmektedir. Türkiye’nin 
bu alanlarda hayata geçirmeyi planladığı değişikliklerin sonucunda AB 
müktesebatına uyumun artması beklenmektedir. 

102  T.C. AB Bakanlığı, “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı Ocak 2016-Aralık 2019”, 2016.
103  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015.
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Fasıl Adı Bilgi Toplumu ve Medya

Fasıl Numarası 10

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 12-13 Haziran 2006
Ayrıntılı Tarama: 13-14 Temmuz 2006

Açılış Kriteri  

Görsel-işitsel mevzuatın AB müktesebatına 
uyumlaştırılması amacıyla, Sınır Tanımayan Televizyon 
Yönergesi’nde tanımlanan şekilde, ulusal düzenleyici 
çerçevenin, televizyon yayınlarının yeniden iletimi ve 
alımı özgürlüğü prensibi ile uyumunu sağlayacak somut 
önerileri içerecek ve düzenleyici kurum olan RTÜK’ün idari 
kapasitesinin ve bağımsızlığının güçlendirilmesi konularını 
kapsayacak Eylem Planı’nın net bir uyum takvimiyle 
birlikte sunulması.

Kapanış Kriterleri

1. Özellikle evrensel hizmet, tüketici hakları ve spektrüm 
yönetimi olma üzere, elektronik haberleşme ve 
bilgi toplumu hizmetleri alanlarındaki mevzuatın AB 
müktesebatı ile uyumlaştırılmasının tamamlanması;
2. Piyasa analizlerinin ardından belirlenen etkin piyasa 
gücüne sahip operatörlere yönelik alınacak rekabeti 
sağlamaya dönük önlemler ile genel yetkilendirme 
rejiminin AB müktesebatına uygun olarak uygulanmasının 
sağlanması;
3. Elektronik haberleşme alanındaki müktesebatı 
uygulamaya yönelik yeterli idari kapasitenin yanı 
sıra telekomünikasyon düzenleyicisinin şeffaflığı, 
öngörülebilirliği ve bağımsızlığının temin edilmesi;
4. Ulusal yasal çerçevenin televizyon yayınlarının 
yeniden iletimi ve alımı özgürlüğü prensibi ile uyumunu 
sağlayacak önlemler dâhil olmak üzere, Görsel-İşitsel  

FASIL 10: BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA
Üyelik müzakereleri sürecinde Aralık 2008’de müzakereye açılan Bilgi Toplu-
mu ve Medya faslı, elektronik haberleşme, bilgi toplumu hizmetleri ve gör-
sel-işitsel hizmetlere yönelik mevzuatı kapsamaktadır. Bu mevzuat ile bir 
yandan telekomünikasyon hizmetleri ve şebekelerindeki İç Pazar’ın etkin bir 
şekilde işleyebilmesi için mevcut engellerin kaldırılması ve tüketicilerin bu 
sektördeki haklarının korunması, diğer yandan da görsel-işitsel hizmetlerin İç 
Pazar’da serbest ve adil bir şekilde dolaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. 
Türkiye’nin bu fasıl için belirlenen kapanış kriterlerini karşılayabilmesi için ilgili 
mevzuat uyum çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. 
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Medya Hizmetleri Yönetmeliği uyumlaştırmayı politika 
alanındaki müktesebatın hedefleyen yasal düzenlemelerin 
kabul edilmesi;
5. Görsel-işitsel düzenleyici sürecin şeffaflığının ve 
yetkili düzenleyici kurumun bağımsızlığının iyileştirilmesi 
yönünde benimsenen önlemlerin etkileri hakkında ilgili 
paydaşlarla istişare sürecinin tamamlanması ve bulguların 
uygun bir şekilde yansıtılması.

Fasıl Açılma Tarihi 19 Aralık 2008

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Fransa

FASLIN KAPSAMI

Kapsamı geniş olan Bilgi Toplumu ve Medya faslına ilişkin AB mükteseba-
tında, başta elektronik imza ve ticaret ile koşullu erişim hizmetleri olmak 
üzere elektronik haberleşme ve bilgi toplumu hizmetlerinin yanı sıra gör-
sel-işitsel hizmetlere yönelik kurallar belirlenmiştir104. 

Elektronik haberleşmeye ilişkin AB müktesebatında, telekomünikasyon 
hizmetleri ve şebekelerindeki iç pazarın etkin bir şekilde işleyebilmesi için 
mevcut engellerin kaldırılması ve tüketicilerin bu sektördeki haklarının ko-
runması hedeflenmektedir. Tüketicilerin haklarının korunması kapsamında, 
söz konusu sektörlerde rekabeti geliştirerek, tüketicilerin daha ucuza daha 
iyi hizmet alabilmelerinin sağlanması ve bilgi toplumunun sağladığı imkân-
lardan tam olarak yararlanmaları amaçlanmaktadır. Bir diğer önemli hedef 
de modern hizmetlerin evrensel boyutta olmasının sağlanmasıdır.  

Medyaya ilişkin AB müktesebatında, görsel-işitsel hizmetlerin diğer ürün-
ler ve hizmetlerde olduğu gibi, AB’nin Tek Pazarı’nda serbest ve adil bir 
şekilde dolaşımlarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, aday 
ülkelerin mevzuatlarını, televizyon yayınlarının AB içinde serbest dolaşımı-
na yönelik koşullarının belirlendiği Sınır Tanımayan Televizyon Yönergesi 
ve ardından yerine geçen Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Yönergesi ile 

104  Avrupa Komisyonu, “A Digital Single Market Strategy for Europe”, COM(2015) 192 final, 06.05.2015.
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uyumlaştırmaları istenmektedir. Avrupa standartlarına uygun olarak kamu 
ve özel yayın için şeffaf, öngörülebilir ve etkin bir yasal çerçevenin oluş-
turulması beklenmektedir. Aday ülkelerin ayrıca medya alanındaki mevcut 
AB Programları’na (örneğin MEDIA Programı ve Yaratıcı Avrupa Programı) 
katılabilecek kapasiteyi geliştirmeleri de önem arz etmektedir. 

AB’de yürütülen medya politikasının merkezinde, medyada çoğulculuğun 
teşvik edilmesi yer almakta ve bu kapsamda medya özgürlüğünün sağlan-
masına önem verilmektedir. Ancak televizyon yayıncılığı, esasında Birlik 
yasasındaki ifade özgürlüğü ilkesine de dayanması sebebiyle AB mükte-
sebatındaki Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23’üncü fasıl kapsamında değer-
lendirilmektedir. Şöyle ki; Bilgi Toplumu ve Medya faslı altında televizyon 
hizmetlerinin yayını ve dağıtımına ilişkin konular dikkate alınırken, Yargı ve 
Temek Haklar faslı kapsamında ifade özgürlüğüne ilişkin hususlar ele alın-
maktadır.  

AB’DE BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA POLİTİKASINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

1980’lerin başından beri hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlik-
te özellikle görsel-işitsel ve telekomünikasyon sektörlerinde büyük deği-
şimlerin meydana gelmesi sonucunda, AB’nin bu sektörlere yönelik gerekli 
yasal çerçeveyi düzenlemesi de zaman içerisinde önem kazanmıştır. Nite-
kim bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen bu hızlı değişime ayak 
uydurmak isteyen AB’nin bu alandaki düzenleyici rolü de sürekli gelişme 
göstermektedir. ABİDA’nın 179’uncu ve 180’inci Maddeleri çerçevesinde, 
Avrupa Komisyonu, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini ve yayıl-
masını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Günümüzde Avrupa vatandaşları ve şirketleri giderek daha uygun, güveni-
lir ve yüksek kalitede telekomünikasyon şebekeleri ve hizmetlerinden fay-
dalanabilmektedir. Telekomünikasyon pazarının AB’de serbestleştirilmesi-
nin 1998 yılında tamamlanmış olması, bu duruma büyük katkı sağlamıştır. 
Ayrıca bu sektörün hızla gelişmesiyle beraber hem tüketicilerin çıkarlarını 
hem de bugünkü sektör koşullarının ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturu-
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lan telekomünikasyon pazarına ilişkin yasal çerçeve, 2003 ve 2009 yıllarında 
yeniden gözden geçirilmiştir. Böylelikle, 2009 yılında kabul edilen Telekom 
Paketi ile telekomünikasyon operatörleri arasında adil bir rekabet ortamının 
sağlanması hedeflenmiştir. Telekom Reform Paketi ile birlikte kabul edilen 
1211/2009 sayılı Tüzük ile Avrupa Telekom Piyasası Otoritesi’nin (Body of 
European Regulators for Electronic Communication) temelleri de atılmıştır. 
Birliğin ulusal telekomünikasyon düzenleme kurumları arasındaki işbirliğini 
ve koordinasyonu teşvik etmek ve bu alandaki İç Pazar’ın gelişmesini sağ-
lamak amacıyla söz konusu kurumun, 2002 yılında kurulan Avrupa Düzenle-
yiciler Grubu’nun (European Regulators Group) yerine geçmesiyle birlikte 
yetki alanının kapsamı genişletilmiştir.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplum hayatının ekonomik, siyasi, sosyal ve 
kültürel yönlerini çok yakından etkiledikleri bir gerçektir. Buna göre, 1999 
yılında, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “e-Avrupa: Hepimiz için 
Bilgi Toplumu” başlıklı tebliğ ile bilgi toplumunun getirdiği değişiklikler-
den AB’nin tam anlamıyla faydalanması amaçlanmaktadır. Bu hedef doğ-
rultusunda, Avrupa Komisyonu bazı öncelikler tespit etmiştir. Bu öncelikler; 
Avrupa’daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması, ucuz ve hızlı internet 
erişiminin sağlanması, e-ticaretin hızlandırılması, araştırmacılar ve öğrenci-
ler için hızlı internet erişim imkânının yaratılması, güvenli elektronik erişim 
için akıllı kartların geliştirilmesi, yüksek teknolojili KOBİ’ler için risk serma-
yesine erişimin sağlanmasının yanı sıra engelliler için e-katılım, online sağlık 
hizmetleri, akıllı ulaşım ve online kamu hizmetlerinin geliştirilmesi şeklinde 
sıralanmaktadır. Bu girişimlere “e-Avrupa 2002 Eylem Planı” ve “e-Avrupa 
2005” ile devam edilmiştir.

Bu süreç içinde ayrıca 2000 yılında Lizbon Stratejisi’nin kabul edilmesi ile 
AB’nin, 2010 yılına kadar “dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temeline 
dayanan ekonomisine” dönüşmesi hedeflenmiştir. Lizbon Stratejisi kapsa-
mında, 1 Haziran 2005 tarihinde “i2010: Büyüme ve İstihdam için Avrupa 
Bilgi Toplumu Stratejisi” belirlenmiştir. Söz konusu strateji ile bilgi toplumu 
ve medya hizmetleri için açık ve rekabetçi tek bir pazarın oluşturulması, 
bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik araştırma yatırımlarının yüzde 80 ora-
nında artırılması ve Birliğin, daha kaliteli kamu hizmeti sunan ve yaşam ka-
litesini artıran bir bilgi toplumuna dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Tüm 
bunların yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin bu süreçten faydalanmaları-
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nın sağlanması hususuna büyük önem verilmektedir. Bunun için, Avrupa 
Komisyonu,  bilgi ve iletişim teknolojilerinden tüm vatandaşların faydalan-
ması, kamu hizmetlerine daha uygun maliyette ve daha kolay erişiminin 
sağlanması ve son olarak yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yürüteceğini açıklamıştır. Ayrıca sağlık hizmetleri, akıllı ve çevre dostu ara-
balar, dijital kütüphaneler ve sürdürülebilir büyüme alanlarında bilgi ve ile-
tişim teknolojilerinin geliştirilmesiyle toplumun yaşam kalitesinin artırılması 
hedeflenmektedir.  

Avrupa Komisyonu’nun “e-Avrupa” girişimleri ve özellikle “i2010: Büyüme 
ve İstihdam için Avrupa Bilgi Toplumu” Stratejisi kapsamında oluşturulan 
yeni altyapılar ve uygulamaya giren yeni mevzuat ile AB önemli başarılara 
imza atmıştır. Bilgi toplumu alanında kabul edilen en önemli temel düzen-
lemeler arasında örneğin, 2002/58/EC sayılı Gizlilik ve Elektronik Haberleş-
me Yönergesi, 2002/22/EC sayılı evrensel hizmet ve kullanıcıların haklarına 
ilişkin Yönerge’nin yanı sıra elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmet-
lerine ilişkin Çerçeve Yönergesi (2002/21/EC), Erişim Yönergesi (2002/19/
EC), Yetkilendirme Yönergesi (2002/20/EC) ve  2002/77/EC sayılı elektronik 
haberleşme şebekeleri ve hizmetlerin pazarlardaki Rekabet Yönergesi yer 
almaktadır.  

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, AB’nin 2010 yılında ulaşmak 
istediği noktaya gelemediği görülmektedir. Bu nedenle, Lizbon Stratejisi’ni 
takip eden Avrupa 2020 Stratejisi’nin “Dijital Gündem” girişimi ile ekono-
mik büyümenin sağlanması ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi yolunda bilgi 
iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmeye devam edilmiştir. 
Avrupa 2020 Stratejisi’ni hayata geçirmek için, dijital alanda tespit edilen 
engellerin kaldırılmasına yönelik önümüzdeki yıllar içinde önemli mevzuat 
çalışmaları da yürütülecektir. Bu bağlamda, “Dijital Gündem” kapsamında 
belirlenen önceliklere yönelik önemli mevzuat değişiklikleri öngörülmekte-
dir. Söz konusu mevzuat değişiklikleri şu konuları kapsamaktadır:

• Dijital Tek Pazar’ın oluşturulması;

• Bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin ve hizmetlerinin birlikte çalı-
şabilirlik düzeylerinin artırılması;

• İnternet kullanımında güvenlik ve güvenirliğin artırılması;
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• Daha hızlı internet erişimi ve bağlantısının sağlanması;

• Ar-Ge alanındaki yatırımların teşvik edilmesi;

• Dijital beceri oranının artırılması ve online hizmetlerin teşvik edilmesi;

• İklim değişikliği ve yaşlanan nüfus ile ortaya çıkan toplumsal sorunla-
ra karşı bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanması.

Dijital Tek Pazar’ın oluşturulması hedefi karşısında, Avrupa vatandaşlarının 
ve şirketlerinin, ticari ve kamu hizmetlerine ve kültürel/eğlence faaliyetle-
rine sınır ötesinde de kolayca erişebilmeleri beklenirken, Birlikteki dijital 
pazarlar arasında birçok yasal ve teknik engeller bulunduğu tespit edilmiş-
tir. Bu engelleri aşabilmek için de, Avrupa Komisyonu, Mayıs 2015’te üç 
temel başlıktan ve 16 farklı eylemden oluşan Avrupa İçin Dijital Tek Pazar 
Stratejisi’ni açıklamıştır105. Söz konusu Strateji ile öncelikli olarak AB’de tü-
keticiler ve işletmelerin dijital ürün ve hizmetlere erişimlerinin kolaylaştırıl-
ması, dijital ağların ve yenilikçi hizmetlerin geliştirilmesi için gerekli ortamın 
oluşturulması ve dijital ekonominin büyüme potansiyelinin desteklenmesi 
hususları saptanmıştır. Coğrafi engeller, telif hakları ve KDV gibi birçok alanı 
kapsayan bu eylemlerin 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflen-
mektedir.

AB’nin görsel-işitsel politikasının hedefleri arasında medyada çoğulcu-
luğun teşvik edilmesi ve Avrupa görsel-işitsel programlarının yapım ve 
dağıtımlarının yaygınlaştırılmasının yanı sıra AB’de kültürel çeşitliliğin ve 
tüketiciler ile çocukların korunması yer almaktadır. Ayrıca ulusal medya dü-
zenleyici otoritelerinin bağımsız kalmaları hususuna da büyük önem veril-
mektedir. Bu hedefler doğrultusunda, 3 Ekim 1989 tarihinde kabul edilen 
89/552/EEC sayılı Sınır Tanımayan Televizyon Yönergesi AB Görsel-İşitsel 
Politikası’nda önemli bir temel oluşturmaktadır. Bu Yönerge, iki temel ilke-
ye dayanmaktadır: Bir yandan kültürel çeşitliliği, cevap hakkını, tüketiciler 
ve çocukların korunması gibi kamu menfaatleri dikkate alınırken, Avrupa 
televizyon programlarının İç Pazar’da serbest dolaşımının sağlanması he-
deflenmekte; diğer yandan da Avrupa görsel-işitsel programlarının yapım 
ve dağıtımlarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

105 A.g.e.
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Yayıncılık alanında gelişen teknolojiler ve piyasada oluşan yeni ihtiyaçlar 
doğrultusunda, 2000’li yılların başında Sınır Tanımayan Televizyon Yöner-
gesi’nin yerine geçen Görsel-İşitsel Medya ve Hizmetleri Yönergesi AP 
tarafından Kasım 2007’de kabul edilip, 19 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu Yönerge ile menşe ülke ilkesi tüm görsel-işitsel medya hizmet-
lerine genişletilerek, yayıncıların yayın yaptıkları ülkenin değil, bulundukları 
Üye Devletin kurallarına uymaları koşulu getirilmiştir. Avrupa Komisyonu, 
söz konusu yeni Yönerge’nin hükümlerini hazırlarken, görsel-işitsel medya 
hizmetlerini iki kategoriye ayırmıştır. Bu bağlamda, geleneksel televizyon 
yayın akışıyla seyircilere iletilen doğrusal hizmetler (linear services) ile iste-
ye bağlı, video örneğinde olduğu gibi, izleyicinin belli bir programı istediği 
zaman seyredebilmesi için sunulan doğrusal olmayan hizmetler (non-line-
ar services) arasında bir ayrım yapılmıştır. Söz konusu Yönerge, reklamların 
sunulmasına ilişkin kuralları isteğe bağlı hizmetleri de kapsayacak şekilde 
genişletmiş ve daha esnek hale getirmiştir. Avrupa Komisyonu, bu Yönerge 
ile “ürün yerleştirme” kavramını da ilk defa tanımlamıştır. 

Avrupa film ve televizyon sanayiinin uluslararası alanda rekabet gücünün 
artırılması ve televizyon kanallarının artan ihtiyaçları karşılama kapasite-
sinin geliştirilmesi amacıyla MEDIA Programı oluşturulmuştur. 2014-2020 
döneminde bu program Yaratıcı Avrupa Programı çatısı altına alınmıştır. 
Bu Program için 1,46 milyar Avro değerinde bir bütçe tahsis edilmiştir. Bu 
Programın temel hedefleri ise Avrupa kültür ve dil çeşitliliğinin korunması, 
geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılmasının 
yanı sıra akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin teşvik edilmesiyle Av-
rupa kültür ve yaratıcı sektörlerin, özellikle görsel-işitsel sektörünün reka-
bet edebilirliğinin güçlendirilmesi olarak tanımlanmıştır.

BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

AB ile Türkiye arasındaki uyum çalışmaları çerçevesinde, Bilgi Toplumu ve 
Medya faslına ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı 12-13 Haziran 2006, Ayrıntı-
lı Tarama Toplantısı ise 13-14 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiş-
tir. Bu faslın müzakerelere açabilmesi için Avrupa Komisyonu, Türkiye’den 
görsel-işitsel mevzuatını AB müktesebatına uyumlaştırması amacıyla Sınır 
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Tanımayan Televizyon Yönergesi’nde tanımlanan şekilde, ulusal düzenleyici 
çerçevenin, televizyon yayınlarının yeniden iletimi ve alımı özgürlüğü pren-
sibi ile uyumunu sağlayacak somut önerileri içerecek ve düzenleyici kurum 
olan RTÜK’ün idari kapasitesinin ve bağımsızlığının güçlendirilmesi konula-
rını kapsayacak bir Eylem Planı’nı net bir uyum takvimiyle birlikte sunmasını 
istemiştir. Türkiye’nin bu açılış kriterini karşılayabilmek amacıyla hazırladığı 
Bilgi Toplumu ve Medya Faslı Eylem Planı’nı Avrupa Komisyonu’na sun-
ması üzerine, Fransa Dönem Başkanlığı sırasında, 19 Aralık 2008 tarihinde, 
Bilgi Toplumu ve Medya faslı müzakereye açılmıştır. Bu faslın geçici olarak 
kapatılması için Türkiye’nin yerine getirmesi gereken beş kapanış kriteri 
belirlenmiştir. Nitekim, Türkiye’de söz konusu kapanış kriterlerinin yerine 
getirilmesi için geçtiğimiz yıllarda önemli yasal değişikliklere gidilmiştir. 

Bilgi toplumu alanında, AB müktesebatıyla uyum sağlamak için, Türki-
ye’de özellikle evrensel hizmetlerin kapsamının genişletilmesine yönelik 
çalışmalar yürütülmüştür. Bilindiği üzere, Türkiye’de evrensel hizmetlerin 
yasal temeli 25 Haziran 2005 tarihli ve 5369 sayılı Evrensel Hizmetin Sağ-
lanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayan-
maktadır. Evrensel Hizmet alanındaki çalışmalar kapsamında, İçişleri Ba-
kanlığı’nın hazırladığı 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği 16 Mayıs 2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik, Büyükşehir Belediyesi 
bulunan illerde valiliğe bağlı olarak kurulan yatırım izleme ve koordinas-
yon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan 
acil çağrı merkezlerinin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 
Yönetmelik, acil çağrı numaralarını 112’de birleştirerek tek çağrı sistemine 
geçilmesinin yolunu açmıştır. 

Bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak, Türkiye, geçtiğimiz son birkaç 
yıl içinde siber güvenlik alanında kayda değer girişimlerde bulunmuştur. 
Bakanlar Kurulu’nca alınan 11 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3842 sayılı Ulu-
sal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinas-
yonuna İlişkin Karar, 20 Ekim 2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar doğrultusunda, Siber Güvenlik 
Kurulu kurulması ve Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem 
Planı’nın hazırlanmasıyla, Türkiye’de siber güvenlik alanında önemli adım-
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lar atılmıştır. Bu eylem planı çerçevesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi kurulmuş ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri oluşturulmuştur. Ko-
nuya ilişkin 2015-2017 Eylem Planı çalışmaları ise devam etmektedir106. Bu 
çalışmalar kapsamında, Türkiye’de siber güvenlik konusunda farkındalığın 
artırılması, siber saldırılara karşı daha iyi mücadele edebilmek için gerekli 
kapasitenin oluşturulması ve uluslararası koordinasyonun sağlanması için 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, 
Mart 2015’te yayımlanmıştır. Bu kapsamda, bilgi ve iletişim sektörünün re-
kabet gücü olgusu ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer sektör-
lere kullanımının artırılması ve internet girişimlerinin gelişimlerine uygun 
bir ekosistemin oluşturularak ekonomik büyümenin desteklenmesi ve yeni 
istihdam imkânlarının yaratılması öngörülmektedir. Bu amaçlar doğrultu-
sunda, genişbant altyapılarının güçlendirilmesi, vatandaşların dijital bece-
rilerinin geliştirilmesine imkân sağlanması, hukuki altyapının hazırlanması, 
bilgi güvenliğinin sağlanması ve online kamu hizmetlerinin geliştirilmesine 
yönelik adımların atılması da söz konusudur.  

Bilgi toplumu alanında kaydedilen bir önemli gelişme de 5809 sayılı Elekt-
ronik Haberleşme Kanunu’nun 10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve bunun sonucunda Türkiye’nin AB mevzu-
atıyla uyumlu bir Elektronik Haberleşme Kanunu’nu kabul etmiş olmasıdır. 
Kanun kapsamında, elektronik haberleşme hizmetlerinin kapsamı önemli 
ölçüde genişletilmiştir. Kanun ile rekabet ihlallerinin denetlenmesine, kul-
lanıcı ve tüketicilerin kişisel bilgilerinin korunmasına ilişkin düzenlemeler ve 
denetleme mekanizmaları getirilmiştir. Kanun kapsamında numara taşına-
bilirliği hakkının getirilmesiyle birlikte tüketicilere, abonelere numaralarını 
değiştirmeden hizmet aldıkları şirketleri değiştirme imkânı verilmiştir. Tü-
keticilerin numara değiştirme durumunda kişisel verilerinin korunması için 
gerekli önlemlerin alınmasına özen gösterilmektedir. Söz konusu Kanun, 
telekomünikasyon sektöründe rekabetin geliştirilmesi açısından büyük 
önem teşkil etmektedir. Bu rekabetin artması sonucunda da telefon hiz-
metlerinin daha düşük fiyatlara sağlanması imkânı doğmuştur. 

106 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, “Siber Güvenlik Çalışmaları”, http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/
SG-Genel-Bilgi, Erişim tarihi: 24.03.2016.
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Son zamanlarda, Avrupalı yetkililer Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin eksiklikleri sürekli dile getirmektedir. Bu eleştirilere karşın yürütülen 
çalışmalar sonucunda Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasa 
24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz 
konusu yasa kapsamında, kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmadan 
kayıt altına alınmasına izin verilmektedir. Ancak kamu güvenliği, kamu 
sağlığı veya istatistik çalışmaları bu yasanın kapsamı dışında tutulmakta-
dır. Vatandaşlara ayrıca kendileriyle ilgili verilerin işlem süreciyle ilgili bilgi 
talep etme hakkı verilmiştir. Bu yasa kapsamında öngörülen bir diğer ön-
lem de tüm bu uygulamaları ve yaptırımları denetlemek için Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu oluşturulmasıdır. Ancak Avrupa Komisyonu’nun bu yasaya 
ilişkin yaptığı değerlendirmede, yasanın AB ve Avrupa Konseyi’nin stan-
dartlarına uyum sağlamadığı belirtilmektedir107. Avrupa Komisyonu söz 
konusu kurulun, bağımsız bir yapıya sahip olması gerektiğine özellikle vur-
gu yapmaktadır. 

Ayrıca elektronik haberleşme alanında, rekabetçi koruma tedbirlerine iliş-
kin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kabul edilen İdari Yaptı-
rımlar Yönetmeliği 15 Şubat 2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır108. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın, Avrupa Komisyonu’nun 
yayımladığı 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda elektronik haberleşme alanında 
özellikle finansman ve gözetim açılarında kurumsal bağımsızlığının güçlen-
dirilmesine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılmaktadır.

Geçtiğimiz dönemde, AB uyum süreci kapsamında kaydedilen en önemli 
gelişmelerden biri de, bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak hazırlanan 23 
Ekim 2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun’un 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmesidir. Bu Kanun, ticari ile-
tişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elekt-
ronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile e-ticarete ilişkin bilgi verme 
yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır. Elektronik ha-
berleşme ve bilgi toplumu hizmetleri dışında, geçtiğimiz yıllar içinde, Tür-
kiye’de AB müktesebatına yönelik başka uyum çalışmaları da yapılmıştır. 

107  Avrupa Komisyonu,” Second Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa 
liberalisation roadmap”, SWD(2016) 97 final, 04.03.2016.

108 Avrupa Komisyonu, “Turkey 2014 Progress Report”, SWD (2014) 307 final, 08.10.2014.
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Bu kapsamda, 5070 sayılı ve 23 Ocak 2004 tarihli Elektronik İmza Kanunu, 
AB’nin 1999/93/EC sayılı Elektronik İmzalar İçin Topluluk Çerçevesi başlık-
lı Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ardından bu alanda Elektronik 
İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Tebliğ 19 Eylül 2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Elektronik haberleşme ve bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamında ayrıca 
geçtiğimiz dönemde Türkiye’de 4’üncü nesil mobil iletişim (4G) teknolojisi-
ne geçilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık verilmiştir. Nitekim işletmeciler 
1 Nisan 2016 tarihi itibarıyla 4G hizmetlerini başlatmıştır. Böylelikle Türki-
ye’de 4G hızında internete bağlanma imkânı sağlanmıştır.

Sonuç olarak, elektronik haberleşme ile bilgi ve iletişim teknolojileri alan-
larına ilişkin uyum çalışmalarında Türkiye’de önemli ilerlemeler kaydedil-
miştir. Ancak Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 2015 Yılı İlerleme Rapo-
ru’nda, yetkilendirme, spektrum yönetimi, piyasa erişimi ve evrensel hizmet 
rejimi konularında mevzuat uyumu açısından önemli bir gelişme kaydedil-
mediğine işaret edilmiştir. Söz konusu raporda, Avrupa Komisyonu ayrıca 
Türkiye’de internet ortamında ifade özgürlüğü ve özel hayat gizliliğinin ko-
runmasına ilişkin adımların atılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Raporda 
aynı şekilde elektronik haberleşme alanında özellikle finansman ve gözetim 
açılarında kurumsal bağımsızlığın güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna 
dikkat çekilmektedir.

Görsel-işitsel medya alanında ise 3 Mart 2011 tarihinde 6112 sayılı Radyo 
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un yürürlü-
ğe girmesi, Türkiye’nin bu alandaki AB mevzuatına uyum sağlaması açısın-
dan önemli bir adım teşkil etmiştir. Bu yeni yasa ile medya kuruluşlarında 
toplam yabancı sermaye payının ödenmiş sermayeye oranı yüzde 25’ten 
yüzde 50’ye çıkarılarak bu alana getirilen kısıtlamalarda önemli esneklikler 
sağlanmıştır. Bu kapsamda yabancı bir gerçek veya tüzel kişi daha önce bir 
başka radyo veya televizyon kuruluşuna ortak olamaz iken yeni Kanun ile 
en fazla iki medya hizmeti sağlayıcı kuruluşa doğrudan ortak olma imkânı 
elde etmiştir. 
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Söz konusu Kanun’da “ürün yerleştirme” veya “tele-alışveriş” gibi ilk defa 
tanımlanan yeni kavramlara yer verilmiştir. Yeni Kanun ile kaydedilen bir di-
ğer önemli gelişme de Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılabilme-
sine imkân sağlanmasıdır109. Ancak Avrupa Komisyonu’nun 2015 İlerleme 
Raporu’nda Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılması yönündeki 
kısıtlamaların devam ettiğine işaret edilmiştir. 

Yeni Kanun ile frekans alanında yaşanan sorunları gidermek amacıyla 
önemli değişiklikler de gündeme alınmıştır. Bu konuya ilişkin yürürlüğe 
giren RTÜK Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik (9 Kasım 2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmi Gazete) ile frekans 
planlarının uygulanması ve karasal ortamdan yayın lisanslarının verilmesi ile 
sıralama ihalesi usul ve esaslarının belirlenmesi hedeflenmiştir. 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çer-
çevesinde öngörülen takvimde bir aksaklık meydana gelmediği takdirde, 
analog yayınlarının Mart 2015’e kadar kapatılması ve tamamen dijital ya-
yıncılığa geçilmesi öngörülmüştür110. Ancak RTÜK tarafından tamamlanan 
televizyon frekans planlamasının, ihale sürecinde açıklık, güvenilirlik, şeffaf-
lık ve rekabet ilkelerinin ihlaline neden olabileceği gerekçesiyle mahkeme 
kararıyla 2013 yılı ortasında askıya alınmasının, bu süreci olumsuz yönde 
etkileyebileceği Avrupa Komisyonu tarafından 2014 İlerleme Raporu’nda 
belirtilmiştir111. Nitekim 2016 yılının başı itibarıyla dijtal yayına geçiş halen 
gerçekleştirilmemiştir112. 

Son olarak, Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı 2015 Yılı İlerleme Rapo-
ru’nda, özellikle Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu ile RTÜK’ün şeffaflığına 
ilişkin bazı adımlar atılmış olmasına karşın, kurul üyelerinin tarafsızlığı ve 
bağımsızlığı hususundaki eksikliklerin endişe konusu olmaya devam ettiği-
ne işaret edilmiştir. 

109  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2011 Progress Report”, SEC(2011) 1201 final, 12.10.2011.
110 T.C. AB Bakanlığı, “Türkiye tarafından hazırlanan 2013 Yılı İlerleme Raporu: Yapılan Çalışmalar ve 

Kaydedilen İlerlemeler”, 31.12.2013.
111 Avrupa Komisyonu, “Turkey 2014 Progress Report”, SWD (2014) 307 final, 08.10.2014.
112 Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD(2015) 216 final, 10.11.2015.
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GENEL DEĞERLENDİRME

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı İlerleme Raporlarında, Bilgi Toplumu 
ve Medya faslına ilişkin konularda Türkiye’nin AB müktesebatına yönelik 
uyumunun nispeten ileri düzeyde olduğu belirtilmektedir. Geçtiğimiz bir-
kaç yıl içinde, elektronik haberleşme, bilgi toplumu hizmetleri ve görsel-işitsel 
medya alanlarında önemli uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak gü-
nümüzde Türkiye halen teknik kapanış kriterlerini karşılayamamaktadır. 

Avrupa Komisyonu’nun 2015 yılında yayımladığı “yeni nesil” olarak nitelen-
dirilen  İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin 2016 yılında söz konusu fasıla ilişkin 
uyum çalışmalarında bazı adımlar atması istenmiştir. Finansman ve gözetim 
başta olmak üzere, elektronik haberleşme alanında kurumsal bağımsızlığın 
güçlendirilmesi, internet ortamında ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği 
ve kişisel verilerin korunması için uygun bir ortamın oluşturulmasını sağ-
layacak  internet kanunun gözden geçirilmesi, elektronik haberleşme sek-
töründe yetkilendirme rejiminin AB müktesebatına daha da uyumlu hale 
getirilmesi ve dijital yayına geçişin tamamlanması için adımların atılması, 
bu fasılda Türkiye’den beklenen çalışmalar arasındadır. 
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Fasıl Adı Vergilendirme

Fasıl Numarası 16

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 6-7 Haziran 2006
Ayrıntılı Tarama: 11-12 Temmuz 2006

Açılış Kriteri  

Türkiye’nin alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara 
ilişkin ayrımcı vergilendirmenin önemli ölçüde 
azaltılmasına yönelik somut adımlar atması ve kalan 
ayrımcı vergilerin süratle kaldırılması için bir eylem planı 
sunması. 

Kapanış Kriterleri

1.Türkiye’nin KDV ve ÖTV’de AB’ye uyum için önemli 
ölçüde ilerleme kaydetmesi ve kalan alanlarda detaylı bir 
zaman çizelgesi oluşturması. Türkiye’nin yükümlülükleri 
doğrultusunda, 18 Mayıs 2009 tarihinde belirlediği Eylem 
Planı ve Plan’ın eki doğrultusunda alkollü içkiler, ithal 
tütün ve ithal sigarada ayrımcı vergilerin kaldırılmasını 
sağlaması ya da ayrımcı vergilerin söz konusu planda 
belirlenen takvimden daha önce kaldırılması;
2.Türkiye’nin, vergi mevzuatını uygulamak, etkin bir 
şeklide vergi toplamak ve denetlemek için merkez ve 
taşra dairelerinde yeterli idari kapasitesi olduğunu 
göstermesi;

FASIL 16: VERGİLENDİRME
Fasıl kapsamında, dolaysız vergilerin yakınlaştırılması, dolaylı vergilerin uyum-
laştırılması, vergisel konularda idari yardımlaşma ile idari kapasite ve bilgi iş-
lem altyapısı konuları bulunmaktadır. Genel itibariyle vergilendirme politikası 
AB’de tam olarak uyumlaştırılmış olmamakla birlikte AB,  üye ülkelerdeki vergi 
sistemlerinin AB’nin hedefleri ve istihdam yaratma amaçlarıyla uyumluluğu-
nu; malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını engellememesini, 
bazı işletmelere adil olmayan bir avantaj vermemesini, tüketiciler, şirketler ve 
çalışanlar arasında ayrımcılığa izin vermemesini gözetmektedir. Bu fasıl kapsa-
mında Türkiye, AB tarafından açılış kriteri olarak belirlenmiş olan, ithal alkollü 
ürünler, ithal tütün ve sigaralara ilişkin ayrımcı vergilendirmenin önemli ölçüde 
azaltılması için somut adımlar atarak, kalan ayrımcı vergilerin kaldırılmasına 
yönelik Eylem Planı’nı sunmuş ve fasıl, Haziran 2009’da müzakerelere açılmış-
tır. Türkiye, özelikle dolaylı vergilendirmenin AB ile uyumlaştırılması alanında 
ilerleme kaydetmiş olmakla birlikte AB müktesebatına kısmen uyumludur. 



128 VERGİLENDİRME

3.Türkiye’nin, vergi alanında kapsamlı ve tutarlı bir 
bilişim sistemi oluşturulmasına ilişkin olarak Avrupa 
Komisyonu’na bir strateji sunması ve bilişim sisteminin 
geliştirilmesinde ilerleme sağlaması.

Fasıl Açılma Tarihi 30 Haziran 2009 

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Çek Cumhuriyeti

FASLIN KAPSAMI

AB’nin Vergilendirme Politikası, dolaylı vergilendirme (KDV ve ÖTV), 
doğrudan vergilendirme (gelir ve kurumlar vergisi), sermaye hareketle-
ri ve hisse transferleri ile idari işbirliği alanlarını kapsamaktadır. AB’de 
malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını doğrudan etkilemesi nede-
niyle, vergilendirme alanında uyumlaştırma çalışmaları, dolaylı vergi-
lendirme alanında ve özellikle KDV üzerinde yoğunlaşmıştır. Doğrudan 
vergilendirmeye ilişkin müktesebat, kurumlar vergisinin belirli yönlerini 
ele almakta ve esas itibarıyla işletmeler arasındaki sınır ötesi faaliyetlerin 
önündeki engellerin kaldırılmasını amaçlamaktadır. İdari işbirliği ve karşı-
lıklı yardım alanındaki Birlik mevzuatı, doğrudan ve dolaylı vergilendirme 
konusunda, Birlik içi vergi kaçakçılığını ve vergiden kaçınmaları engelle-
meyi amaçlamaktadır.

AB’DE VERGİLENDİRME ALANINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER 

Dolaylı vergilerden KDV, AB’de en çok uyumlaştırma ve düzenlemenin 
yapıldığı alanların başında gelmektedir. AB’nin uyumlaştırılmış KDV siste-
minde KDV, ürünlerin satışına ve hizmetlerin verilmesine bağlı; üretim ve 
dağıtım sürecindeki işlemlerin sayısından bağımsız olarak, fiyatla orantı-
lı, tüketime bağlı, dolaylı ve genel bir vergidir. Üye ülkeler arası mal ve 
hizmet hareketlerinin vergilendirilmesinde 6‘ncı KDV Yönergesi’ni temel 
alan KDV sistemi, varış ülkesinde vergilendirme ilkesine dayanmaktadır. 
Bu ilkeye göre, bir üye ülkede satın alınan ürünler, satışın gerçekleştiği 
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ülkede değil, nihai tüketimin yapıldığı üye ülkede vergilendirilmektedir. 
Vergilendirme yetkisi, malların tüketildiği ülkenin idaresine verilmiştir. Bu 
sistem, Tek Pazar yapısındaki AB bünyesinde yapılan sınır ötesi satışların 
ithalat veya ihracat olarak değerlendirilmemesi esasına göre kurulmuştur. 

Böylece ülkelerarası satın almalar, Birlik içi işlem olarak kabul edilmektedir. 
AB ülkelerinde uygulanan KDV oranları birbirlerinden az çok farklılık gös-
termektedir. Oranların uyumlaştırılması ile ilgili Konsey Yönergesi, İç Pa-
zar’ın uygulanmaya başlamasından önce kabul edilmiştir. Birlik genelinde 
bütün Üye Devletler için uyumlaştırılmış ortak bir oran oluşturulamamıştır. 
Ortak KDV Sistemi’ne ilişkin Yönerge ile belirlendiği şekilde, Üye Devletler 
kendi standart oranlarını tespit etmede serbest olmakla birlikte, belirlen-
miş minimum eşik oranın altındaki standart KDV oranını uygulamamakta-
dır. İndirimli oranlar yalnızca KDV Yönergesi’nin 3 No’lu Eki’nde belirtilen 
mal ve hizmetlere uygulanabilmektedir. Oranlar ülkeden ülkeye ve belirli 
ürün kategorilerine göre değişiklik göstermektedir.  Her ülkenin belirlemiş 
olduğu standart oran değeri, üst eşiği oluşturmaktadır. Üye Devletler stan-
dart oranın üzerinde bir KDV oranı belirleyememektedir.  

AB’de İç Pazar’ın işleyişini kolaylaştırmak ve malların serbestçe dolaşımı-
nı sağlayabilmek amacıyla üye ülkelerde özel tüketim ürünlerinden alınan 
vergilerin de uyumlaştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla ÖTV’nin 
uygulama alanını uyumlaştırmaya yönelik yönergeler kabul edilmiştir. Üye 
Devletlere, özel tüketime konu olan ürünler üzerine, yönergelerde getiri-
len minimum seviyelerin altında olmamak şartıyla, ÖTV koyma imkânı ta-
nınmıştır. Yönergelerle asgari ÖTV tutar ve oranları belirlenmiş olup, üst 
sınırlar Üye Devletlerin düzenlemeleriyle belirlenmektedir. AB’de ÖTV; 
alkol ve alkollü içecekler, tütün mamülleri ve enerji ürünleri olmak üzere 
üç ana mal grubuna uygulanmaktadır. Enerji ürünleri kapsamında; motor 
yağları, petrol ve benzin gibi ısınma yakıtları, elektrik, doğal gaz, kömür ve 
kok kömürü yer almaktadır. 

Doğrudan vergiler, vergi mükellefi tarafından ödenen ve onların vasıtasıyla 
ortaya çıkan vergilerdir. Doğrudan vergiler; gelir vergisi, kurumlar vergisi 
ve yerel birtakım vergilerden oluşmaktadır. Birlik içinde doğrudan vergi-
lendirmede uyumlaştırma çalışmalarında fazla ilerleme kaydedilememiştir. 
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Üye Devletler, özellikle doğrudan vergilendirme politikalarını, egemenlik 
yetkisi ve ekonomi politikalarının bir parçası olarak gördükleri için, bu alan-
da AB genelinde uyumlaştırma sınırlı düzeyde kalmaktadır.

Kurumlar vergisi alanında, sermaye kazançları ve menkul değer alım satımı 
üzerinden alınan vergiler, çifte vergilendirmenin önlenmesi ve şirketlerin 
vergilendirilmesine ilişkin iyi uygulama kuralları ve zararlı vergi rekabeti-
nin önlenmesi alanlarında düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, Birleş-
me Yönergesi, farklı üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin birleşmesi, 
bölünmesi, katılması veya hisse senedi değişimi gibi durumlarda ortak bir 
vergilendirme sistemi öngörmektedir113. Farklı üye ülkelerde bulunan ana 
şirket-bağlı şirketin vergilendirilmesine ilişkin Yönerge114, sermaye biriki-
mi üzerinden alınan damga vergisine ilişkin 73/80/EEC sayılı Yönerge ile 
faiz ve kâr paylarının vergilendirilmesiyle ilgili yönergeler de bu alandaki 
diğer önemli düzenlemeleri oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu, Kasım 
2013’te Ana Şirket-Bağlı Şirket Yönergesi’ne değişiklik getiren yeni bir Yö-
nerge taslağı sunmuştur. Söz konusu değişiklik, grup şirketlerinde aynı 
gruba bağlı bir şirketin farklı üye ülkelerde mükerrer vergiye tabi olması-
nın önlenmesini amaçlamaktadır. Yönerge115, AP’de Nisan 2014’te kabul 
edilmiştir. 

Çevrenin korunmasında vergilendirmeden yararlanılması AB’de 1990’lı 
yıllardan beri düşünülen ve uygulanmaya çalışılan bir alan olmuştur. Yeşil 
vergiler kapsamında, sera gazı emisyonlarına ilişkin vergiler, taşıt araçları 
vergileri, vergi teşvikleri gibi çeşitli vergiler gündeme gelmiştir. Nihayet 
2003 yılında kabul edilen bir Yönerge ile mineral yağlarla sınırlı olan enerji 
ürünlerinde ÖTV’nin kapsamının kömür, doğal gaz ve elektrik olmak üze-
re bütün enerji ürünlerini kapsaması sağlanmış ve minimum ÖTV oranları 
artırılmıştır. 2008 yılında, Enerji Ürünlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Yö-

113  Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, 
divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States, 
Official Journal of the European Union, L 225/1, 20.08.1990.

114 Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of 
parent companies and subsidiaries of different Member States, Official Journal of the European Union, 

 L 225/6, 20.08.1990.
115 Council Directive 2014/86/EU of 8 July 2014 amending Directive 2011/96/EU on the common system of 

taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, Official 
Journal of the European Union,  L 219/40, 25.07.2014.
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nerge ile bu alandaki vergilerin AB’nin 2020 enerji ve iklim hedefleri doğ-
rultusunda gözden geçirilmesi gündeme gelmiştir. Avrupa Komisyonu, 13 
Nisan 2011 tarihinde enerji ürünlerinin vergilendirilmesine yönelik Yöner-
ge’nin gözden geçirilmesine ilişkin önerisini sunmuştur116. Öngörülen yeni 
kurallarla, enerji ürünlerinin vergilendirilmesine ilişkin mevcut dengesizlik-
lerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra bu ürünlerin açığa çıkardığı sera gazı 
emisyonlarının ve enerji içeriklerinin göz önüne alınması amaçlanmaktadır. 

AB’nin gelir vergisi alanındaki mevzuatı, bireysel tasarrufların vergilendiril-
mesine ilişkin 2003/48/EC sayılı Yönerge ile emekli maaşları ve kâr payla-
rının vergilendirilmesine ilişkin iki adet Bildirge’den oluşmaktadır. Avrupa 
Komisyonu tarafından Nisan 2001’de emeklilik sigorta ödemelerinin ver-
gilendirilmesine ilişkin olarak ve Aralık 2003’te kâr payı üzerinden alınan 
vergilere ilişkin olarak iki adet Tebliğ yayınlanmıştır. Her iki tebliğ de üye 
ülkelerin AB’nin dört özgürlük alanını gözetmeleri kaydıyla sigorta ve kâr 
paylarının vergilendirilmesine ilişkin kendi sistemlerini uygulamakta ser-
best oldukları üzerinde durulmaktadır.

Avrupa Komisyonu, Temmuz 2010’da başta elektronik faturalandırma ol-
mak üzere, KDV’nin faturalandırılmasına ilişkin kurallarda değişiklikleri ka-
bul etmiştir. İlgili düzenlemelere göre, vergi kurumlarının elekronik fatu-
rayı kâğıt faturayla aynı koşullarda kabul etmek ve e-faturanın dolaşımına 
ilişkin hukuki engelleri kaldırmakla yükümlü oldukları kabul edilmiştir. Yeni 
düzenlemelerle KDV’nin faturalandırmasına ilişkin işlemlerin basitleştiril-
mesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, KOBİ’lere de kolaylık sağlanarak 
KOBİ’lerin KDV’yi, faturanın tarihi yerine, alacaklarını tahsil ettiklerinde 
ödemelerine imkân verilmiştir. Söz konusu kurallar, 1 Temmuz 2013 tarihin-
den itibaren uygulamaya koyulmuştur. Avrupa Komisyonu, Ekim 2014’te 
telekomünikasyon ve e-hizmetlerde yeni KDV kurallarına ilişkin yönlendi-
rici ilkeleri yayımlamıştır. Söz konusu kılavuz, 2015’te yürürlüğe giren yeni 

116  Avrupa Komisyonu, “Proposal amending Directive 2003/96/EC for a directive restructuring the Community 
framework for the taxation of energy products and electricity”, COM(2011) 169 final, 13.04.2011.
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KDV uygulamaları konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Yeni KDV uy-
gulamalarıyla, KDV’nin, satıcı yerine müşterinin bulunduğu ülkede uygu-
lanması öngörülmektedir. 

Avrupa Komisyonu, 28 Eylül 2011 tarihinde finansal işlemlere vergi uygu-
lanmasına yönelik bir öneri sunmuştur. Finansal İşlemler Vergisi ile üye ül-
kelerde finansal kurumlar arasında bütün finansal araçlara vergi uygulan-
ması ve üye ülkelerde söz konusu vergi uygulamalarının uyumlaştırılması 
öngörülmektedir. Söz konusu verginin uygulanması ile birlikte AB’nin eko-
nomik kriz ortamından çıkmasının sağlanmasına mali sektörün de destek 
vermesi amaçlanmaktadır. Diğer yandan, AB’de finansal işlem vergilerinin 
diğer sektörlere göre düşük olması ve birçok işlemden KDV alınmaması, 
söz konusu verginin gündeme gelmesinde rol oynamıştır. Vergiyi uygula-
maya karar veren 11 üye ülkenin aralarında ileri düzeyde işbirliği oluştu-
rulması amacıyla Avrupa Komisyonu, 14 Şubat 2013 tarihinde geliştirilmiş 
işbirliğine ilişkin önerisini sunmuştur.  Finansal İşlemler Vergisi uygulama-
sını kabul eden 11 AB ülkesinin Maliye Bakanları tarafından, 12 Mayıs 2015 
tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda finansal işlemler vergisinin 
nasıl uygulanabileceği tartışılmış, ancak uygulamaya yönelik ortak bir karar 
alınamamıştır. Söz konusu verginin uygulanmaya başlanmasıyla, finansal 
işlemler için alınan vergilerin yükseleceği ve bu durumun Avrupalı yatırım-
cıları kaçıracağı endişesi dile getirilmektedir.

AB’de telekomünikasyon ve e-hizmetlere ilişkin yeni kurallar, 1 Ocak 2015 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. AB’de KDV sisteminin daha basit 
hale getirilmesi ve vergi gelirlerinin üye ülkeler arasında daha adil bir şe-
kilde dağılması amacıyla 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren telekomünikas-
yon, yayın, televizyon ve e-hizmetlerde KDV’nin, hizmeti sağlayan şirketin 
bulunduğu ve kayıtlı olduğu yer yerine, hizmet alan müşterinin bulunduğu 
yerde uygulanması öngörülmüştür. Avrupa Komisyonu iş dünyasının yeni 
kurallara uyumunu sağalayabilmek amacıyla online bir web portalı geliş-
tirmiştir. Aynı zamanda, tek durak online merkezi, müşterilerin birçok üye 
ülkede aldıkları telekomünikasyon hizmetlerinin KDV’sine ilişkin beyan ve 
ödeme işlemlerini ikamet ettikleri yerde gerçekleştirmelerine imkân ver-
mektedir. 
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Avrupa Komisyonu, standart KDV iadesine ilişkin mevzuat tasarısını 23 
Ekim 2013 tarihinde sunmuştur. İş dünyasında bürokrasinin azaltılması, ver-
gi uyumunun sağlanması ve AB genelinde vergi idarelerinin etkinliğinin 
artırılması amacını güden bu düzenleme ile KDV iade işlemlerinde bütün 
üye ülkelerde tek tip prosedürün uygulanması ve aynı süreler içinde aynı 
bilgilerin istenmesi öngörülmektedir. Avrupa Komisyonu, 22 Ekim 2013 
tarihinde, dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik çalışacak bir üst 
düzey grup kurma kararı almıştır. Söz konusu grubun görevi, AB’de dijital 
ekonominin vergilendirilmesine ilişkin yöntemlerin araştırılmasıyla risklerin 
ve faydaların değerlendirilmesidir. 

Diğer yandan, vergi kaçakçılığının önlenmesi için KDV alanında AB’ye 
üye olmayan ülkelerle daha sıkı işbirliği yapılması amacıyla Şubat 2014’te 
Rusya ve Norveç ile KDV alanında idari işbirliği süreci başlatılmıştır. Şubat 
2014’te, Avrupa Komisyonu, öz kaynaklara ilişkin üst düzey çalışma gru-
bu kurmuştur. Grubun amacı, AB bütçesinde mevcut gelir sisteminin ve 
öz kaynaklar sisteminin araştırılarak iyileştirilmesinin sağlanması; sistemin 
daha basit, adil, şeffaf ve demokratik hale getirilmesinin yollarının araştırıl-
ması olarak belirlenmiştir.

24 Mart 2014 tarihinde AB Konseyi, tasarrufların vergilendirilmesine ilişkin 
gözden geçirilen Yönerge’yi kabul etmiştir117. İç Pazar’ın düzgün işleye-
bilmesi ve vergi kaçaklarının önlenmesi amacıyla eski yönergeye getirilen 
değişikliklerle, vergi konusunda üye ülkelerde bilgi alışverişinin kapsamı 
genişletilmektedir.  

AB, İç Pazar’da vergilendirme sisteminin işleyişi, vergi kaçırma ve vergiden 
kaçınma ile mücadele, rekabetin bozulmasının önlenmesi ve idareler 
ile mükellefler üzerindeki yükün azaltılması amacıyla ulusal idareler 
arasında işbirliği, bilgi değişimi ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını 
sağlaması için, vergilendirme alanında Fiscalis adı altında bir program 
yürütmektedir. 2008-2013 döneminde uygulanan ve sona eren, Fiscalis 
2013 Programı’ndan sonra, 2014-2020 dönemini kapsayan Fiscalis 2020 
Programı devreye girmiştir.

117  Council Directive 2014/48/EU of 24 March 2014 amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings 
income in the form of interest payments, Official Journal of the European Union, L 111/50, 15.04.2014.
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Avrupa Komisyonu, Starbucks’ın ve Fiat’ın Hollanda ve Lüksemburg ile 
yaptıkları vergi anlaşmalarına ilişkin Haziran 2014’te başlattığı soruştur-
mada kararını açıklamıştır. Komisyon soruşturma sonucunda, Hollanda’da 
Amerikan kahve zinciri Starbucks’a ve Lüksemburg’da Fiat’a sağlanan 
vergi kolaylıklarının yasadışı olduğuna karar vermiştir. Karar kapsamında, 
Hollanda ve Lüksemburg’dan adil olmayan rekabet şartlarının ortadan 
kaldırılması için toplanmayan vergilerin söz konusu şirketlerden alınması 
istenmiş ve bu çerçevede, her iki şirketin de yaklaşık 20-30 milyon Avro 
ceza ödemesi öngörülmüştür.

Avrupa Komisyonu tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde vergilendirmede 
şeffaflığa ilişkin bir Yönerge teklifi sunulmuştur118. Söz konusu Yönerge, AB 
üye ülkelerinde yıllık 750 milyon Avro’nun üzerinde geliri olan çok uluslu 
şirketlerin ülke bazında raporlama esasına göre kârlarını nereden elde et-
tikleri ve nerede vergi ödediklerine dair bilgiyi her yıl yayımlamalarını içer-
mektedir. 2013/34/EU sayılı Muhasebe Yönergesi’nde değişiklik getiren 
yeni yönerge tasarısı kapsamında çok uluslu şirketlerin, AB dışında elde 
ettikleri kârların toplamını da yayımlamaları ve aynı kuralların AB’de faali-
yet gösteren ve AB üyesi olmayan uluslararası şirketlere de uygulanması 
öngörülmüştür. 

AB, vergi kaçağı ve kaçakçılığının önlenmesinde de önemli rol oynamakta-
dır. AB vatandaşları istedikleri üye ülkede tasarruflarını değerlendirmede 
özgür olmakla birlikte bu vergi kaçırma anlamına gelmemektedir. AB Üye 
Devletlerinin büyük bir bölümü, kendi ülkelerinde ikamet etmeyen kişile-
rin tasarrufları hakkında diğer ülkelerle bilgi paylaşımı sağlama konusunda 
anlaşmaya varmıştır. Bu kapsamda, AB ile İsviçre arasında, vergi kaçakçılı-
ğının önlenmesi amacıyla Mayıs 2015 tarihinde vergi şeffaflık anlaşması119  
imzalanmıştır. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek anlaşma ile 2018 
başı itibarıyla AB ve İsviçre, karşılıklı olarak vergi mükelleflerinin bankalar-

118  Avrupa Komisyonu, “Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 
2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches”, 
COM(2016) 198 final, 12.04.2016.

119 Avrupa Komisyonu, “Fighting tax evasion: EU and Switzerland sign historic tax transparency agreement”, 
Press Release, IP/15/5043, 27.05.2015.
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da bulunan finansal kayıtlarını, Otomatik Bilgi Değişimi sistemi aracılığıyla 
paylaşmak zorunda kalacaktır. Böylece AB vatandaşlarının, vergi kaçırmak 
için kendi ülkelerinde beyan etmedikleri ve İsviçre bankalarında bulunan 
varlıkları, uygulanacak otomatik mali bilgi paylaşım sistemi sayesinde tes-
pit edilebilecektir. Bu anlaşma ile AB vatandaşları için ünlü “İsviçre’de gizli 
banka hesabı” kavramı da tarihe karışacaktır. Anlaşmanın uygulanmasıyla, 
vergi kaçırmak isteyen mükelleflerin İsviçre banka hesaplarında bulunan 
mevduatlarını gizlemelerinin önüne geçilmesi öngörülmektedir. Avrupa 
Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrüklerden 
Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, anlaşma ile vergi şeffaflığı ve işbirliği açı-
sından AB ile İsviçre arasında yeni bir döneme girildiğini ifade ederek, an-
laşmanın vergi kaçıranlara yönelik büyük bir darbe olduğunu söylemiştir120. 
Avrupa Komisyonu, 8 Aralık 2015 tarihinde San Marino, 12 Şubat 2016 ta-
rihinde Andorra ve 22 Şubat 2016 tarihinde Monako ile benzer anlaşmayı 
imzalamıştır. 

VERGİLENDİRME FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin bu faslın müzakereye açılabilmesi için kriter olarak belirlenmiş 
olan, alkollü ürünler, ithal tütün ve ithal sigaralara ilişkin ayrımcı vergilendir-
menin önemli ölçüde azaltılmasına yönelik somut adımlar atması ve kalan 
ayrımcı vergilerin kaldırılmasına yönelik Eylem Planı’nı sunmasını takiben, 
30 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen 7’nci Hükümetlerarası Konferans’ta 
Vergilendirme faslının müzakerelere açılması kararlaştırılmıştır.

Bu fasılda belirlenmiş olan teknik kapanış kriterlerinin karşılanması ama-
cıyla, mevcut Eylem Planı’na dayalı olarak gelecek dönemde atılacak 
adımların çerçevesini çizen ve alkollü içeceklerin vergilendirilmesine ilişkin 
oransal farkları temel alan bir izleme tablosu hazırlanarak, 29 Kasım 2010 
tarihinde Avrupa Komisyonu’nun dikkatine sunulmuştur. Diğer taraftan, 
Eylem Planı taahhütleri kapsamında, Tütün Fonu, işlenmiş tütün için 2009 
yılı sonu itibarıyla kaldırılmıştır. İşlenmemiş tütün bakımından ise 2009 yı-

120  A.g.e.
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lından itibaren yapılan düzenlemeler ile Tütün Fon’unda yapılan kümülatif 
indirim oranı yüzde 80 seviyesine ulaşmıştır. 

Vergilendirme faslı, 8 No’lu Gümrükler, Vergilendirme, Uyuşturucu ve Ka-
rapara Aklama ile Mücadele Alt Komitesi kapsamında ele alınmaktadır. Bu 
çerçevede en son Alt Komite Toplantısı 1 Aralık 2011 tarihinde Brüksel’de 
gerçekleştirilmiştir. 

Geçtiğimiz dönemde vergilendirme alanında çeşitli gelişmeler yaşanmış 
ve düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Alkollü içecekler ile ilgili olarak, daha 
önce 1 Ocak 2015 tarihli düzenleme ile yabancı (viski) ve yerli (rakı) içecek-
ler arasındaki yüzde 1,32’lik pariteyi Eylem Planı uyarınca yüzde 1,15 se-
viyesine düşüren Türkiye, 1 Ocak 2016 tarihli ve 2015/8353 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı sonrasında mevcut pariteyi muhafaza etmiştir.

Tütün ve tütün ürünleri ile ilgili olarak, nispi verginin yanı sıra AB ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de 2013 yılı itibarıyla maktu vergi uygulamasına geçil-
miştir. Ayrıca, 2013 yılı itibarıyla uygulanmaya başlayan enflasyon rejimi kapsa-
mında, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü içeceklere uygulanan ÖTV tutarları, 
üretici fiyat endeksindeki artış doğrultusunda yılda iki kez güncellenmektedir.

Doğrudan vergilendirme alanında, 13 Haziran 2013 tarihinde TBMM Baş-
kanlığı’na sunulan Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın 64’üncü Hükümet 
2016 Yılı Eylem Planı’na göre 2016 yılının ilk yarısında çıkarılması öngörül-
mektedir. Tasarı ile gerçek ve tüzel kişiler için vergileme rejiminin tek çatı 
altında toplanması, Kanun’daki madde sayısı ile muafiyet ve istisnaların 
azaltılması, böylelikle vergi sisteminin sadeleştirilmesi, rasyonelleştirilme-
si, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele edil-
mesi amaçlanmaktadır.

AB kurumlarıyla imzalanan sözleşmeler çerçevesinde sağlanan hibele-
rin gelir vergisine tabi tutulmayarak, tamamının ilişkili olduğu projelerde 
kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır. Ayrıca bu şekilde, hibelerle finan-
se edilen yıllara sâri inşaat ve onarım işleri dolayısıyla yapılacak hak ediş 
ödemeleri ile serbest meslek ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılma-
yarak, söz konusu hibelerin etkinliği artırılmıştır121. 5746 sayılı Ar-Ge Faa-

121 08.02.2014 tarihli ve 28907 sayılı Resmi Gazete.
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liyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile personele sağlanan gelir 
vergisi stopajı desteğinden işverenin faydalanmasına yönelik geçici mad-
de düzenlemesinin süresi 2023 yılı sonuna uzatılmıştır.

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gazete ve dergilerin elektronik 
ortamda satışında (e-gazete ve dergi okuyucu, tablet vb. hariç) KDV oranı 
yüzde 1’e; elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortam-
da satışında (e-kitap okuyucu, tablet vb. hariç) KDV oranı yüzde 8’e indiril-
miş; başta takım tezgâhları olmak üzere birçok makine ve cihazın finansal 
kiralama yoluyla ediniminde KDV oranı yüzde 1’e düşürülmüştür. 

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden 
Belirlenmesine İlişkin 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mal-
lara uygulanan ÖTV oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ve tütün 
fonu tutarları tespit edilmiştir. Akaryakıt harici petrol ürünlerinin yasadışı 
olarak motorine karıştırılmasıyla ortaya çıkan yağ sorunun çözümü için sa-
nayicileri koruyacak şekilde solvent, benzol, nafta ve gazyağı gibi akaryakıt 
dışındaki petrol ürünlerinin ÖTV ayarlamalarını da içeren yeni bir sisteme 
geçilmiştir. Diğer yandan, KDV uygulamasında yeni bir dönem açan KDV 
Genel Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile, 120’nin üze-
rindeki tebliğin tek bir tebliğde toplanarak basit ve anlaşılır hale getirilme-
si amaçlanmıştır. 

Vergilendirmede idari işbirliği ve karşılıklı yardım kapsamında kayıt dışı 
vergilendirme ile mücadele amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Eylem Pla-
nı’nda belirlenen faaliyetleri, Operasyonel kapasite ve bilgisayar donanı-
mına ilişkin olarak Gelir İdaresi çalışmalarını sürdürmektedir. Vergilendir-
me alanında üye ülkeler arası bilgi paylaşımının ve ortak uygulamaların 
geliştirilmesini hedefleyen Fiscalis Programlarına katılan Türkiye’nin Fisca-
lis 2020 Programı’na da katılımı, AB ile Türkiye arasında 16 Temmuz 2014 
tarihinde imzalanan anlaşma ile sağlanmıştır.
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Vergilendirme alanında kaydedilen bu gelişmelerle birlikte 2015 Yılı 
İlerleme Raporu’nda, mevzuat uyumu bakımından bazı ilerlemeler kay-
dedildiği ancak AB müksetebatı ile farklılıklar bulunduğuna işaret edil-
mektedir122. Alkollü içeceklere uygulanan ÖTV ile ilgili olarak 2009 Eylem 
Planı’na uyum sağlaması ve enerji ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi 
mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması gerektiği belirtilirken, 
genel olarak bu fasılda Türkiye’nin AB müktesebatını üstlenmeye kısmen 
hazırlıklı olduğu ifade edilmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin KDV mevzuatı, AB müktesebatı ile kısmen uyumludur. Yapı, 
muafiyetler, özel planlar ve indirimli oranlar başta olmak üzere AB mükte-
sebatı ile daha fazla uyum sağlanması gerekmektedir. ÖTV’de ise ayrımcı 
uygulamaların aşamalı olarak kaldırılması önem taşımaktadır. Vergilendir-
medeki ayrımcı uygulamaların nihai olarak kaldırılmasına yönelik 2009 ta-
rihli Eylem Planı’nda, bu tür ayrımcı vergilendirmenin tamamen kaldırılma-
sına yönelik aşamalar belirlenmiştir. 

Fasıl müzakerelerinde öne çıkan konu, yabancı alkollü içkilere, benzer yerli 
içkilere göre daha yüksek ÖTV uygulanmasıdır. Türkiye, 18 Mayıs 2009 ta-
rihli Eylem Planı ile yerli ve yabancı alkollü içecekler arasındaki ÖTV farkını 
2018’e kadar kademeli olarak ortadan kaldırmayı taahhüt etmiştir. Bununla 
birlikte, söz konusu Eylem Planı taahhütlerinin yerine getirilmesi konusun-
da Avrupa Komisyonu ve Türkiye arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. 
Komisyon, yerli ve yabancı içkiler arasındaki vergi farkının mutlak değer 
olarak azaltılması gerektiğini savunmaktadır. Türkiye ise söz konusu vergi 
farkını oransal olarak azaltmakta olup, 18 Mayıs 2009 tarihli Eylem Planı’n-
da yer alan taahhüdünü yerine getirmektedir.

Türkiye’de vergi uygulamalarının kapasitesinin artırılması ve bilgisayar or-
tamına geçiş konusunda ise önemli aşamalar kaydedilmiştir. Türk vergi de-
netimi tek çatı altında birleştirilmiş ve uygulama kapasitesi daha etkin hale 

122  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015.
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getirilerek, vergi denetiminde planlama ve uygulama safhasında tutarlılık 
sağlanmıştır. Vergi mükellefleri tüm vergi beyannamelerini elektronik or-
tamda vermektedir.

Sonuç olarak, Türkiye açısından söz konusu Eylem Planı’nın uygulanma-
sı en öncelikli konudur. Ayrıca, önümüzdeki dönemde bu alandaki uyum 
çalışmalarını önceliklendiren ve takvimlendiren bir müzakere stratejisinin 
oluşturulması gerekmektedir. 

 





Fasıl Adı Çevre ve İklim Değişikliği

Fasıl Numarası 27

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 3-11 Nisan 2006
Ayrıntılı Tarama: 29 Mayıs-2 Haziran 2006

Açılış Kriterleri  

1. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde idari kapasitenin 
oluşturulmasına yönelik planlar ve ihtiyaç duyulan 
finansman kaynakları dâhil olmak üzere, koordineli ve 
kademeli bir şekilde mevzuat uyumunun sağlanması ve 
yürürlüğe konulmasına yönelik kapsamlı bir stratejinin 
aşamalı ve takvimde sunulmuş olması; 
2. İlgili AT-Türkiye Ortaklık Konseyi kararlarına göre 
tabi olunan çevre mevzuatının uygulanmasına ilişkin 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kapanış Kriterleri

1. AB’nin sınır ötesi konularını da ilgilendiren yatay 
mevzuatın ve çerçeve çevre mevzuatının uyumlaştırılması;
2. Su kalitesi konusunda; Su Çerçeve Kanunu’nun kabul 
edilmesi, Nehir Havzaları Koruma Eylem Planları’nın 
hazırlanması ve sektörlerde uygulanacak mevzuatın kabul 
edilmesi;
3. Endüstriyel kirliliğin kontrolü ve risk yönetiminde 
mevzuat uyumu;
4. Doğa koruma ve atık yönetimi de dâhil olmak üzere, 
diğer sektörlerde Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde 
Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre Mevzuatının 
Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması 
Planı ile uyumlu mevzuatın kabul edilmesi ve katılım 
tarihinde AB gerekliliklerinin uygulanması ve yürürlüğe 
konulması konusunda hazır olunduğunun gösterilmesi; 

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Aralık 2009’da müzakerelere açılan Çevre ve İklim Değişikliği faslı kapsamın-
da altı yılı aşkın süredir AB’ye uyum çalışmalarında önemli adımlar atılmıştır. 
Kapsadığı konu başlıkları bakımından oldukça geniş bir çalışma alanını içeren 
bu fasıl, diğer politika alanlarının önceliklerine entegre olmuş, Türkiye-AB mü-
zakerelerindeki en dinamik çalışma alanlarından biridir. AB mevzuatına uyum 
çalışmalarında özellikle yatay mevzuat, endüstriyel emisyonların azaltılması, 
doğa koruma ve iklim değişikliği konularındaki sıkıntılar güncelliğini korumak-
tadır.  
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5. Denetim hizmetleri dâhil olmak üzere, Ulusal, 
Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin 
ve Çevre Mevzuatının Uygulanması İçin Gerekli Mali 
Kaynakların Oluşturulması Planı ile uyumlu çalışmaların 
devam ettirilmesi, sektörlerde uygulanacak mevzuatların 
uygulanması ve yürürlüğe girmesini teminen, AB’ye üye 
olmadan önce gerekli idari yapılanmanın sağlanması.

Fasıl Açılma Tarihi 21 Aralık 2009

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

İsveç

FASLIN KAPSAMI

Söz konusu fasıl, pek çok farklı politika alanıyla entegre olmuş dinamik bir 
politika alanını kapsamaktadır. 200’den fazla mevzuatı içeren Çevre ve İklim 
Değişikliği faslının temel çalışma alanları, çevre koruma ve iklim değişikliği 
olarak iki başlıkta incelenmektedir. Çevre koruma alanında; su kalitesi, hava 
kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü ve risk yö-
netimi, kimyasallar ve gürültü konuları ele alınmaktadır. 

Bunun dışında yatay mevzuat, sektörel düzeyde çevre koruma kurallarını dü-
zenleyen genel mevzuatı yansıtmaktadır. Bu mevzuat kapsamında; ilgili yö-
nergeler, çevreyi ve insan sağlığını etkileyecek alanlarda vatandaşların bilgi-
lendirilmesi ve karar alma süreçlerine aktif katılımları ile tüm sorumlulukların 
Komisyon’a iletilmesine ilişkin mevzuat ve uygulamalar düzenlenmektedir. 
Buna göre; çevresel konularda bilgi ve belge edinme hakkını, karar almada 
halkın katılımını ve yargıya erişimi içeren Aarhus Sözleşmesi’ne taraf olunma-
sı, Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönergesi’ne paralel mevzuatın kabul 
edilip uygulanması, Raporlama Yönergesi ve Avrupa Çevre Ajansı’na uygun-
luk derecesinde gerekli yükümlülüklerin ve mevzuat uyumunun iç hukuka ak-
tarılması öngörülmektedir. 

İklim değişikliği ile mücadele alanı, küresel ve ülke sınırı tanımayan boyutu-
nun yanı sıra ekolojik dengenin korunmasından ekonomik büyümeye, insan 
sağlığından kalkınma politikasına, hatta güvenlik ve göç politikalarına kadar 
uzanan boyutu ile AB’nin en güncel ve kapsamlı politika alanlarından birine 
dönüşmüş bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun 2012 Yılı İlerleme Raporu 
ile birlikte de faslın başlığı “Çevre ve İklim Değişikliği” olarak belirtilmektedir. 
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AB’DE ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALANINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

AB Çevre Politikası’nın amacı; mevcut ve gelecek kuşaklar için sürdürülebilir 
kalkınma, çevrenin korunması ve insan yaşamının yüksek standartlarla gü-
vence altına alınması temeline dayanmaktadır. Kirleten öder prensibi, kirlili-
ğin kaynağında yok edilmesi, ortak sorumluluk ve AB’nin diğer politikalarıyla 
entegre yönetim anlayışı hâkimdir. Topluluğun ilk yıllarında, anlaşma önce-
liklerinde kapsamlı bir şekilde yerini bulamayan çevresel ilkeler, zamanla çev-
re politikası çerçevesinde düzenlenmeye ve topluluk politikalarına entegre 
olmaya başlamıştır. Özellikle Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından 
biri olarak kabul edilen serbest rekabetin ve dolaşımın sağlanması, çevre ala-
nında da ortak kuralları ve politika alanını zorunlu kılmıştır. Üyeler arası farklı 
çevre koruma ilkelerinin belirgin olması, çevre kirliliğinin ülke sınırı tanıma-
ması ve en önemlisi insan ve doğal yaşam koşullarının hayati öneme sahip 
olduğunun anlaşılması, söz konusu politika alanının oluşturulmasını hızlan-
dırmıştır. 

1972 yılında İsveç’te gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı ve Paris’te 
devlet başkanlarının bir araya geldiği toplantı, bu alanda Birliğin harekete 
geçmesine vesile olmuştur. 1973 yılında ilki çıkarılan ve AB Çevre Politika-
sı’nın entegre yönetim anlayışının öncüsü olan Çevre Eylem Programları’nın 
(ÇEP) öncelikleri, politika alanının çerçevesini çizmektedir. Ayrıca 1981 yılın-
da, Avrupa Komisyonu’nun Çevre Genel Müdürlüğü kurulmuş; 1987 yılında 
yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi, söz konusu politika alanına yasal zemin 
hazırlamış ve Topluluk kurumlarına yetki vermiştir. Avrupa Tek Senedi’nin 
25’inci Maddesi, Roma Antlaşması’na Çevre faslını taşıyan 7’nci başlığın ek-
lenmesini öngörmektedir. Kurucu Antlaşma’ya eklenen bu fasıl, 130R (temel 
madde), 130S ve 130T Maddeleri’ni içermektedir.  

Kirliliğin önlenmesi için, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması 
amacıyla ortak bir strateji benimsenmesi ve ÇED kurallarının hayata geçiril-
mesi, 1985 yılında karara bağlanmıştır. Maastricht Antlaşması çerçevesinde 
de söz konusu politika alanı güçlendirilmiş ve ilk kez açık şekilde Birlik hedef-
leri arasında yer almıştır. Temel hedeflerden biri olan sürdürülebilir kalkınma, 
5’inci ÇEP ile gündeme gelmiş ve 2009 tarihli Lizbon Antlaşması’na dâhil edi-
lerek çevreye duyarlı ekonomik büyüme modeli gündemdeki yerini almıştır. 
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İklim değişikliği ile mücadele alanında, sürdürülebilir kalkınma ile birleşen 
AB’nin orta ve uzun vadeli hedefleri önemini sürdürmektedir. Buna göre 
2020 hedeflerinde; 1990 yılına göre sera gazı emisyonlarını yüzde 20 azalt-
ma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve enerji verimliliğini yüzde 
20 artırma hedefleri üye ülkeler bazında bağlayıcı konumdadır. Ekim 2014 
tarihinde gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde, 28 üye ülkenin hükümet 
ve devlet başkanlarının onayladığı ve Şubat 2015’te açıklanan 2030 İklim 
ve Enerji Paketi, 2020 hedeflerinin üzerine çıkarılmış hedefleri içermekte ve 
2050 hedeflerine ulaşmada “ara dönem” strateji paketi olarak gündemde-
dir. AB, 2030 yılında, emisyonlarda yüzde 40 azaltım oranının sağlanmasının 
yanı sıra yenilenebilir enerji kullanımının ve enerji verimliliğinin yüzde 27’ye 
çıkarılmasını hedeflemektedir. 2050 hedeflerinde ise AB’nin toplam emisyon 
oranlarında yüzde 80-95 azaltım planlanmaktadır. 

AB, son dönemde özellikle 2030 yılı için sunulan hedefler ile beraber 12 Ara-
lık 2015 tarihinde 195 ülke tarafından BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleş-
mesi’nin 21’inci Taraflar Konferansı’nda onaylanan ve 2020 yılında yeni iklim 
rejimini tesis edecek Paris Anlaşması’na yönelik açıkladığı ulusal katkıları 
(Intended Nationally Determined Contributions-INDCs) ile Şubat 2015’te 
açıklanan Enerji Birliği Stratejisi’ni paralel yürütme eğilimi içindedir. Aynı şe-
kilde, AB’nin iklim değişikliği politikasının can damarı olarak gösterilen AB 
Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS), 2030 yılı için öngörülen hedeflerin önemli 
bir parçası olarak sunulmaktadır. AB, 2030 yılı için öngördüğü emisyonlarda 
yüzde 40 azaltım hedefini, 2020 yılında Kyoto Protokolü’nün yerine geçecek 
Paris Anlaşması için de sunmuştur. 

2008 yılında yaşanan küresel mali ve ekonomik kriz sonrası sekteye uğrayan 
AB ETS’nin, 2021-2030 döneminde daha etkili çalışması için yeni bir reviz-
yon süreci başlatılmış ve Pazar İstikrar Rezervi’ne (MSR) yönelik onay süreci 8 
Temmuz 2015 tarihinde AP Genel Kurulu’nda tamamlanmıştır. 26 Mayıs 2015 
tarihinde AP Çevre Komitesi’nde kabul edilen MSR planı, ekonomik ve mali 
kriz sırasında oldukça düşen karbon fiyatlarını yukarı çekmeyi ve pazardaki 
arz-talep dengesini istikrarlı konuma getirmeyi amaçlamaktadır. 2018 yılında 
kurulup, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan MSR ile karbon piya-
sasında fazlaca bulunan kirletme izinlerinin (surplus of pollution permits) söz 
konusu rezervde toplanması planlanmaktadır. 
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2014 yılında AB ETS dâhilinde toplam 11 bin 200 işletme olduğu açıklan-
mıştır123. Ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından 2008/101/EU sayılı AB ETS Yö-
nergesi’nin kapsamına 1 Ocak 2012 tarihinde havacılık sektörünün de dâhil 
edilmesi önerilmiş ancak bu öneri 2016 yılı sonuna kadar askıya alınmıştır. 

İklim değişikliği ile mücadele alanında AB için bir diğer önemli konu iklim 
diplomasisidir. AB’nin iklim diplomasisi; AB’nin küresel rolü, gelişmekte olan 
ülkelere sağlanan mali ve teknik yardımlar ve güvenlik politikaları ile ilgili 
bütüncül ve uzun vadeli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Lizbon Antlaşması ile 
gündeme getirilen, AB diplomasisinin kurumsal adı olarak nitelendirilebi-
lecek ve Ocak 2011’de faaliyete geçen AB Dış İlişkiler Servisi bünyesinde, 
2003 yılında ilk toplantısı yapılan “AB Yeşil İklim Diplomasisi Ağı” (EU Green 
Climate Diplomacy Network), AB’de çevre konularının dış politikaya enteg-
rasyonunun önemli örneklerinden biridir.  

İklim diplomasisi ayrıca yeni iklim rejimi olan Paris Anlaşması’nın 12 Aralık 
2015 tarihinde sonuçlanan onay sürecinin ardından yapılan 15 Şubat 2016 
tarihli Dışişleri Konseyi’nin ana gündem maddeleri arasında yer almıştır. Kon-
sey kararları özellikle AB’nin, üçüncü ülkelere Paris Anlaşması için sundukları 
ulusal katkıları hayata geçirmeleri konusunda destek sağlamaya yönelik rolü 
üzerine şekillenmiştir. Ayrıca 2016 yılına ilişkin eylemler kapsamında iklim 
değişikliği, doğal kaynakların korunması, istikrar, refah ve göç politikalarının 
birbiriyle bağlantılı olarak ele alınmasına karar verilmiştir.  

Çevre koruma kısmını ilgilendiren hava kalitesi alanında 2008/50/EC sayılı 
Hava Kalitesi Çerçeve Yönergesi; su kalitesi alanında 2000/60/EC sayılı Su 
Çerçeve Yönergesi; atık yönetiminde 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Yöner-
gesi; doğa koruma alanında 2009/147/EC sayılı Kuş Yönergesi ile 92/43/EEC 
sayılı Yabani Fauna ve Flora (Habitat) Yönergesi; endüstriyel emisyonlar ko-
nusunda 2010/75/EC sayılı Endüstriyel Emisyonlar Yönergesi ve Tehlikeli 
Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Yönerge (SEVE-
SO), kimyasallar konusunda AB’nin 1907/2006/EC REACH Tüzüğü ve gürültü 
alanında 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Yönergesi dikkate alınmaktadır. 

123  Avrupa Komisyonu, “Carbon Market Report 2015”, COM(2015) 576 final  s.8, 18.11.2015. 
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Hava kalitesi alanında, 2013 tarihinde yayımlanan Hava Kalitesi Paketi (Air 
Quality Package) ile hava kirliliğine yol açan etkenlerin azaltılmasının yanı 
sıra insan sağlığına ve ekonomik büyümeye etki eden unsurlar ele alınmak-
tadır. Ayrıca “Herkes İçin Daha Temiz”124  politikasıyla AB genelinde tüm kir-
letici maddeler ve bu maddelerin etkileri ile ilgili uzun dönemli faaliyet prog-
ramları geliştirilmektedir. Emisyonların azaltılması konusunda deniz, karayolu 
ve havacılık sektörleri kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi çalışmaları önemini 
korumaktadır. Bu konuda 1 Ocak 2014 tarihinde taşıtlarda “Euro-6”emisyon 
standardına geçilmiş; dizel araçlarda kilometre başına 180 miligram olan 
nitrojen miktarı 80 miligram indirilmiştir. Denizcilikten kaynaklı emisyonların 
azaltılması genel anlamda Uluslararası Denizcilik Organizasyonu tarafından 
kontrol altına alınmaktadır. AB’de bu konu son dönemde gündeme taşınmış 
ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren üye ülkeler için Baltık ve Kuzey Denizi’nin 
yanı sıra İngiliz Kanalı sınırlarında sülfür limiti yüzde 0,10 olarak belirlenmiştir. 
Havacılık alanında AB ETS kapsamındaki kurallar etkili olup, havayollarının 
sisteme dâhil edilmesi konusu 2017 yılından itibaren netleştirilecektir.

Yenilenen “Döngüsel Ekonomi Paketi” (Circular Economy Package) AB’nin 
uzun vadeli atık yönetiminin planını çizmektedir. Paket ile 2030 yılına kadar 
belediye atıklarının yüzde 65’inin ve ambalaj atıklarının yüzde 75’inin geri 
dönüşümlü olması hedeflenmektedir.  

AB’nin giderek iyileşme gösterdiği alanlardan biri su kalitesi alanıdır. Nehir 
havzaları ve yeraltı suları kalitesi Çerçeve Yönerge kapsamında ele alınmak-
ta olup, 2012 tarihli “Su Kıtlığı ve Kuraklık Stratejisi” Çerçeve Yönerge’nin 
uygulanmasına katkı sağlamada yardımcı bir strateji olarak hazırlanmıştır. 
İçme suları kalitesinin iyileştirilmesi çalışmalarının daha iyiye taşınması için  
1998/83/EC sayılı Yönerge’nin revizyon süreci Ekim 2015’te tamamlanmış-
tır. Bu revizyon süreci aynı zamanda, “suyun bir insan hakkı olduğu” mesa-
jını gündeme getiren AB’nin “ilk” vatandaşlık girişimi olan “Right2water” 
kampanyası ile hayata geçirilmiştir. Avrupa Çevre Ajansı’nın son verilerine 
göre125, 2014 yılında AB genelinde yüzme sularında da önemli bir iyileşme 

124  Avrupa Komisyonu, “Cleaner For All” Resmi İnternet Sitesi, http://ec.europa.eu/environment/air/cleaner_
air/index.html#sources, Erişim Tarihi: 16.05.2016. 

125 Avrupa Çevre Ajansı, “Europeans continue enjoying high-quality bathing waters”, 20.05.2015. 
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görüldüğü açıklanmıştır. Buna göre, yüzülebilecek bölgelerin oranı yüzde 
83’e yükselmiştir.

Doğa koruma alanında, 2 Şubat 2016 tarihinde AP tarafından onaylanan 
AB’nin 2020 yılına kadar Biyoçeşitlilik Stratejisi kapsamında ele alacağı 6 
hedef kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bunlar; tüm canlı türlerinin korunması, sür-
dürülebilir tarım ve ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, yabancı türlerle 
mücadelenin geliştirilmesi, bütüncül bir yaklaşımla ekosistemin korunması, 
balık türlerinin korunması için sürdürülebilir balıkçılığın temininin sağlanması 
ve küresel biyoçeşitliliğin korunması çalışmalarına katkıda bulunulması ola-
rak belirlenmiştir. Strateji kapsamında da ele alınabilecek 2009/147/EC sa-
yılı Kuş Yönergesi, 92/43/EC sayılı Habitat Yönergesi, 1999/22/EC Hayvanat 
Bahçeleri Yönergesi, 83/29/EEC sayılı yasa dışı deniz canlılarının ticaretinin 
önlenmesine ilişkin AB Yönergesi ile 1007/2009 sayılı fok ticaretinin önlen-
mesine ilişkin Tüzük doğa koruma politikasının önemli parçalarını oluştur-
maktadır. Natura 2000 listesi ise üye ülkeler sınırlarında korunan doğal sit 
alanları listesini göstermekte olup, bu alan AB sınırlarında yer alan toprakla-
rın yüzde 18’ini oluşturmaktadır.

Pazar içinde kimyasal maddelerin kontrolü, erken uyarı sistemi RAPEX ara-
cılığı ile yapılmaktadır. Kimyasallar alanında AB pazarında insan sağlığını en 
fazla tehdit eden ürün kategorileri; yüzde 27 ile oyuncaklar ve yüzde 17 ile 
giysi, tekstil ve moda aksesuarlarıdır126. 

AB Çevre Politikası’nda çevresel konularda halkın karar alma süreçlerine 
katılması ve bilgilendirme faaliyetleri öncelikli alanlardan biridir. Bu konuda 
Birlik içinde oluşturulan ve uluslararası alandaki düzenleme ve protokoller ile 
ortak ilkeler takip edilmektedir. AB’nin ÇED Yönergesi ve Stratejik Çevresel 
Değerlendirme Yönergesi bu bağlamda dikkate alınmaktadır. 

1 Ocak 2014 tarihinde başlatılan 7’nci ÇEP ise AB Çevre Politikası’nın 2020 
yılına kadar sürecek temel hatlarını yansıtmaktadır. Buna göre, AB genelinde 
kaynak verimliliği, düşük karbonlu ekonomi ile insan sağlığı ve çevre poli-
tikasının etkilediği diğer politikalarla entegre bir yönetim anlayışının etkin 
kılınması amaçlanmaktadır. 

126  Avrupa Komisyonu, “Rapid Alert System for dangerous produscts-RAPEX”, 2015 results, 2016. 
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ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI 

Türkiye’de çevrenin tüm canlıların ortak varlığı olarak kabul edildiği ve sür-
dürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunmasını amaçlayan 
usul ve kurallar, 11 Ağustos 1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Çevre Kanunu ile belirlenmiştir. Türkiye’de çevre koruma ve iklim 
değişikliği ile mücadeleye ilişkin çalışma alanlarını ilgilendiren önemli mev-
zuat değişiklikleri ise AB’ye katılım müzakereleriyle hız kazanmıştır. 

Çevre ve İklim Değişikliği faslına ilişkin olarak, Nisan ve Mayıs 2006 tarihle-
rinde gerçekleştirilen Tanıtıcı ve Ayrıntılı Tarama Toplantıları’nın sonuç bel-
gelerinde127  hemen hemen tüm alanlarda; idari kapasite yetersizliği ve uyum 
çalışmalarının Türkiye açısından yüksek maliyet getireceği gerçeği ortaya çı-
karılmıştır ki; bu sorunlar, o dönemde Türkiye tarafından da AB’ye sunulmuş-
tur. AB tarafından sunulan tavsiyelerde, uzun vadeye yayılmış bir uyum tak-
viminin hazırlanması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Söz konusu tarihlerde 
mevcut duruma ilişkin olarak, bazı mevzuatların hazır olduğu ve yürütülen 
projeler üzerinden çalışmaların devam ettirildiği belirtilmiştir. 

Çevre ve İklim Değişikliği faslının müzakerelere açıldığı 21 Aralık 2009 tari-
hinden itibaren Türkiye’de çevresel konulara verilen önem, farklı boyutlarda 
ele alınmaya başlanmış ve bu süreçle beraber önemli mevzuat çalışmalarına 
ve uygulamalarına hız verilmiştir. 

AB müktesebatına uyum sürecinde fasla ilişkin yasal mevzuatı ilgilendiren 
konular, Avrupa Komisyonu’nun son altı yıla ilişkin İlerleme Raporlarında en 
fazla sorunun olduğu alanlar olarak açıklanmaktadır. Yatay mevzuat alanında 
en dikkat çeken eleştiri, 24 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan ÇED Yönetmeliği’nin kamuoyuna açık bir şekilde yasal sürecini 
tamamlamaması olarak belirtilmektedir. Nitekim Türkiye’de uygulanan bazı 
büyük projelere “ÇED’ten muaf” raporu verilmesi, AB’nin ÇED Yönergesi’ne 
uygunluk derecesinde Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye adına endişe 
verici uygulamalar olarak kayda geçmektedir128. ÇED Yönetmeliği’nde 

127  Avrupa Komisyonu, “Screening Report Turkey, Chapter 27 Environment”, s.2, 27.06.2007.
128  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD(2015) 216 final, s.82, 10.11.2016.
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toplam 18 kez değişiklik yapılmış ve son düzenleme 9 Şubat 2016 tarihli ve 
29619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Çevresel konularda halkın karar alma sürecine katılımını ve bilgi edinmeyi 
kolaylaştırıcı Aarhus Sözleşmesi’ne (Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çev-
resel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi) 
Türkiye’nin taraf olması uzun süreden beri beklenmektedir. 

AB’nin 2012/18/EU sayılı SEVESO III Yönergesi’ne uyum amacıyla Büyük En-
düstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetme-
lik’te değişiklik yapılmasına ilişkin yasal düzenlemenin 2016 yılında çıkarılma-
sı beklenmektedir. Son olarak, Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak 
Güvenlik Raporu Tebliği, 25 Ocak 2015 tarihli ve 29249 sayılı Resmi Gaze-
te’de ve Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil 
Durum Planı Tebliği, 31 Mart 2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

AB’ye veri sunma konusunda, Türkiye 23 Ocak 2003 tarihinde, Avrupa Çevre 
Ajansı’na üye olmuş ve 2005 yılında Avrupa Çevre Bilgi ve Gözlem Ağı’na ilk 
raporunu sunmuştur. Ayrıca TÜİK, çevresel konularda devlet kurumu olarak 
1990 yılından beri bilgi aktarımı ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. 

Yatay mevzuatın zorunluluk alanlarından bir diğeri olan sınır ötesi istişarelerin 
yapılmasına yönelik usuller uyumlu hale getirilmemiş ve Türkiye, ÇED çerçe-
vesinde sınır ötesi işbirliğine yönelik genel ikili anlaşmalar taslağını henüz 
ilgili taraflara göndermemiştir. AB’nin 2011/42/EU sayılı Stratejik Çevresel 
Değerlendirme Yönergesi’ne uyumu sağlayacak Yönetmeliğin kabul edilme-
si de yatay mevzuata uyumdaki önemli koşullardan biridir.

Doğa koruma alanı, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumunda en fazla sıkıntı 
yaşadığı alanlardan bir olmaya devam etmektedir. Türkiye’de yapılan mev-
zuat değişiklikleri, Avrupa Komisyonu’nun dikkat çektiği kısımları oluştur-
maktadır. AB’nin Yabani Fauna ve Flora ile Habitatlarının Korunmasına ilişkin 
92/43/EEC sayılı Yönerge ile Yabani Kuşların Korunmasına ilişkin 2009/147/EC 
sayılı Yönerge’ye uyumun sağlaması için hazırlanan Tabiatı ve Biyolojik Çe-
şitliliği Koruma Kanunu taslağının AB mevzuatı ve uygulamalarına uyumlu 
olmadığı açıklanmaktadır129. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun’un 

129  A.g.e.
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uygulanmasını destekleyecek yönetmeliklerin Türkiye’de 2017 yılından itiba-
ren çıkarılması öngörülmektedir130. Kanunun ise 2016 yılında yürürlüğe gir-
mesi beklenmektedir. Aynı şekilde mevcut süreçte, Türkiye’nin Natura 2000 
listesi ile ulusal biyoçeşitlilik stratejisi de henüz belirlenmemiştir. Bu durum, 
2009 yılından beri en sıkıntılı çevresel yükümlülük alanını oluşturmaktadır. 

2015 Yılı İlerleme Raporu’nda ayrıca ormanlar, sulak alanlar ve doğal sit alan-
ları üzerinde imara izin veren mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliklerle olu-
şan yorumlar, Komisyon tarafından endişe verici olarak kayda geçmektedir. 
Hidroelektrik santrallerinin halka sorulmadan inşası da bu eleştiriler içinde 
yer almaktadır. Milli Parklar Kanunu’nun yürürlükten kaldırılmasının uyum ça-
lışmalarını aksatmakta olduğu ve bu durumun AB mevzuatına uyumlu olma-
dığı da önemli notlar arasına alınmaktadır. 

İlerleme Raporlarında fasıla ilişkin diğer sorunlu alan; endüstriyel  
kirliliğin kontrolüdür. Bu konuda, AB’nin Endüstriyel Emisyonlara ilişkin 
2010/75/EU Yönergesi’ne uyum çalışmaları kapsamında Türkiye’de Entegre 
Çevre İzni Yönetmeliği hazırlık çalışmaları başlamış olmasına karşın söz konusu 
yönetmeliğin 2017 yılından önce yürürlüğe girmesi öngörülmemektedir131. 
AB’nin Endüstriyel Emisyonlara ilişkin 2010/75/EU Yönergesi’ne uyum 
çalışmalarında ayrıca Türkiye’de Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği’nde ve Çevre Denetimi Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması 
çalışmaları ile Belirli Faaliyet ve Tesislerde Kullanılan Organik Solventlerden 
Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Sınırlandırılmasına 
ilişkin Yönetmeliğin önümüzdeki yıllarda çıkarılması beklenmektedir132. 12 
Eylül  2014 tarihli ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2872 sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca, ilgili işletmelerin alması gereken çevre izin ve lisans 
sürecinde uymaları gereken usul ve esasları düzenleyen Çevre İzin ve Lisans 
Yönetmeliği uygulamaları başlatılmıştır. 

Atık yönetiminin, Türkiye’nin söz konusu fasıl çerçevesinde çıkardığı ve Res-
mi Gazete’de yayımlanan mevzuatlar arasında en fazla rastlanan alan oldu-
ğu söylenebilir. 2006 yılı toplantılarının sonuç belgesinde, Türkiye tarafından 

130 T.C. AB Bakanlığı, “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı: Ocak 2016-Aralık 2019”, 2016.
131  A.g.e.
132  A.g.e.
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beyan edilen mevzuat çalışmalarının birçoğu belirtilen tarihte yürürlüğe gir-
miştir. Bu alanda, AB’nin Atık Çerçeve Yönergesi’ne uyum için 2 Nisan 2015 
tarihli ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Maden 
atıklarına ilişkin yönetim planları 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında düzen-
lenmeye başlanmıştır. AB’nin 2006/66/EC sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 23 Aralık 
2014 tarihinde 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca Atıksu 
Arıtımı Eylem Planı (2014-2023) hazırlanmıştır. Plan kapsamında, 2015 yılında 
653 adet olan atıksu arıtma tesislerinin 2023 yılında 1.501’e çıkarılması he-
deflenmektedir. Katı atık sahalarının AB standartlarına getirilmesi çabaları; 
ayırma, geri dönüşüm ve tıbbi atık değerlendirme kapasitesinin artırılması 
gibi çalışmalarla hızlandırılmıştır. Buna karşın, Türkiye’de yaşanan maden ka-
zalarına ilişkin, işletmelerin denetim süreçleri ve işletmelere verilen izinler bu 
alanda Komisyon tarafından eleştirilen kısımları oluşturmaktadır. 

Hava kalitesinde Türkiye’nin, özellikle iklim değişikliği ile mücadele kapsa-
mında sera gazı emisyonlarının azaltılması çalışmalarına hız verdiği görül-
mektedir. 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda ve önceki İlerleme Raporlarında 
Çevre ve İklim Değişikliği faslının müzakerelere açıldığı tarihten bu yana hava 
kalitesi alanında en dikkat çeken kısımlar, ulusal emisyon tavanları ve uçu-
cu organik bileşimlere ilişkin gerekli mevzuat çalışmalarının hazırlanmamış 
olmasıdır. AB’nin (EU) 517/2014 sayılı Tüzüğü’ne uyum için F-Gazlara İlişkin 
Yönetmeliğin 2016 yılında yayımlanması beklenirken, AB’nin 2004/42/EU sa-
yılı Yönergesi’ne uyumda Belirli Boya ve Vernik ile Araç Yenileme Ürünlerinde 
Kullanılan Organik Solventlerden Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emis-
yonlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetmelik ile AB’nin 94/63/EU sayılı 
Yönergesi’ne uyumda Benzin ve Naftanın Depolanması ve Terminallerden 
Akaryakıt İstasyonlarına Dağıtımından Oluşan Uçucu Organik Bileşik Emis-
yonlarının Kontrolüne İlişkin Yönetmeliğin 2017 yılı öncesi çıkarılması beklen-
memektedir133. 

2015 Yılı İlerleme Raporu’nda ayrıca dış ortamlardaki hava kirliliğini ilgilen-
diren mevzuat boşluklarının olduğu vurgulanmaktadır. Bu konuya yönelik 
Türkiye’de 2008/50/EU Yönergesi’ne uyumda Hava Kalitesi Değerlendirme 

133 A.g.e. 
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ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2017 
yılının ikinci yarısında yürürlüğe girmesi beklenmektedir134. Aynı şekilde, 2005 
yılında hava kalitesini bozan partiküler maddelerin miktarının, AB standartla-
rının üzerinde hesaplanmış olduğu ve bu süreçte 36 ilde hava kalitesi ölçüm 
istasyonların kurulduğu Türkiye tarafından açıklanmıştır. Hava Kalitesi İndeksi 
Resmi İnternet Sitesi’ndeki güncel verilere göre135, 2005-2007 yılları arasında 
hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunan il sayısı 81 olarak açıklanmaktadır. Bu 
sayı, 2014 yılı itibarıyla, toplam 175 sabit ve 4 mobil hava kalitesi izleme istas-
yonuna ulaşmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında 20 adet yeni istasyon ile hâlihazırda 
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı kapsamında toplam 195 sabit istasyon ve 4 
adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı bulunmaktadır. Önümüzdeki dönem-
de, Türkiye’de 8 adet Temiz Hava Merkezi’nin kurulması ve istasyon sayısının 
330’a çıkarılması hedeflenmektedir. Mobil ölçüm araçlarının kirliliğin yoğun 
olduğu bölgelere sevk edilmesiyle bölgesel hava kalite durumunun raporlan-
ması sağlanmaktadır. Türkiye’de hava kalitesi sınır değerleri yine Hava Kalite-
si İndeksi Resmi İnternet Sitesi’nde belirtilen ve AB sınır değerlerine paralel 
hazırlanan, 2024 yılına kadar uzanan bir takvime bağlanarak gösterilmektedir. 
AB’nin 2001/81/EC sayılı Yönergesi’ne uyumda Ulusal Emisyon Tavanları Yö-
netmeliği’nin ise 2019 yılı öncesi yayımlanması öngörülmemektedir. 

Ekim 2014 tarihinde başlatılan “AB Çevre Entegre Uyum Stratejisinin Gün-
cellenme Projesi” ile 2014-2023 dönemini kapsayacak ve 27’nci faslın tüm 
alanlarını içerecek şekilde güncelleme çalışmalarının sürdüğü AB Entegre 
Çevre Uyum Stratejisi’nin ilk metinde yer alan bilgilere göre, Türkiye, yakın 
dönemde kentleşme ve nüfus atışına bağlı olarak su sıkıntısı çekecek bir ülke 
haline gelecektir. Yüzde 60’ın üzerine çıkan kentleşme ile kişi başı yıllık su 
kullanım miktarının 1500 m3’ten 2030 yılında 1000 m3’e ineceği öngörülmek-
tedir136. Mevcut 112 milyar m3 kullanılabilir su kaynağından yaralanma oranı 
yüzde 36 gibi düşük bir oranda kalmakta ve bunun 32 milyar m3’ü sulamada, 
7 milyar m3’ü içme ve kullanmada, 5 milyar m3’ü sanayide kullanılmaktadır. 
Türkiye’nin su kaynaklarının yaklaşık yüzde 74’ü sulama, yüzde 11’i sanayi, 
yüzde 15’i kentsel tüketim için kullanılmakta ve bu oran dünyada sırasıyla 

134 A.g.e.
135  Hava Kalitesi İndeksi Resmi İnternet Sitesi, http://www.havaizleme.gov.tr/hava.html, Erişim Tarihi: 

08.04.2016.
136 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023), s.2, 2006 (Strateji Belgesi güncellenme aşamasındadır.).
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yüzde 70, yüzde 22 ve yüzde 6 iken; AB’de yüzde 33, yüzde 51 ve yüzde 
16’dır137. 

Dolayısıyla uyum çalışmalarında su kalitesinin temini ile sürdürülebilir su yö-
netimi başta olmak üzere, yer altı suları, şehir atık suları ve havza yönetimi 
Türkiye’de stratejik öneme sahip olacaktır. Su kalitesi alanında; nehir havzası 
koruma planlarının, yönetim planlarına dönüştürülmesi çalışmalarına devam 
edilmesi ve aynı zamanda yer üstü ve yer altı sularının denetlenmesi konu-
sunda Şubat 2014’te kabul edilen mevzuat, stratejik uygulamaların hayata 
geçirilmesinde önemli role sahip olacaktır. Aynı şekilde, 4 Temmuz 2014 ta-
rihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Türkiye’nin 2014-2023 dönemini kap-
sayan Ulusal Havza Yönetim Stratejisi de önemli hedefleri barındırmaktadır. 
Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Mart 2014 tarihinde kabul edilmesiy-
le şehirlerdeki atık su yönetiminde iyileşmelerin yaşanmasına yönelik beklen-
tiler devam etmektedir. Ancak 2015 Yılı İlerleme Raporu’na yansıyan kısımda, 
Türkiye’de henüz sınır ötesi suların kontrolü ve korunması çalışmaları erken 
aşamadadır. Bu konu, AB tarafından bölgeler arası koordinasyon çalışmala-
rında dikkat edilen konular arasında yer almaktadır. 

Türkiye’nin söz konusu fasılda AB’ye uyum çalışmalarında bir diğer önemli 
mevzuat olan Su Kanunu’na yönelik taslak metin görüşlere açılmıştır. AB’nin 
2000/60/AB sayılı Su Çerçeve Yönergesi’ne uyum için hazırlanan taslağın, 
64’üncü Hükümet’in 2016 Yılı Eylem Planı ve AB Bakanlığı’nın AB’ye Katılım 
İçin Ulusal Eylem Planı kapsamında Haziran 2016 tarihine kadar yasallaşması 
planlanmaktadır138. AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda belirtilen tak-
vime göre, Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelikte 
Değişikliğe Dair Yönetmelik, Su Kanunu’nun uygulanması kapsamında Tür-
kiye’de Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kaynaklarının 
Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik, İçme Suyu Havzalarının Korunmasına Dair 
Yönetmelik, Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Yeniden Kulla-
nılması Hakkında Yönetmelik ve Hassas Su Kütleleri ile bu Kütleleri Etkile-
yen Alanların Belirlenmesi ve Korunması Hakkında Yönetmelik çalışmaları-
nın onay sürecinin 2016 yılında tamamlanması beklenmektedir. Yerüstü Su 

137  T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)”, s.3, 2014. 
138  T.C. AB Bakanlığı, “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı: Ocak 2016-Aralık 2019”, 2016.
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Kalitesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 21 
Ocak 2016 tarihinde ilgili birimlerin görüşlerine açılmıştır. Ayrıca Yüzme Suyu 
Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmeliğin ise 2017 yılının ikinci yarısında ya-
yımlanması beklenmektedir. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise 15 Nisan 2015 tarihli ve 29327 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kimyasallar konusunda, Türkiye’nin AB’ye mevzuat uyumu zayıf kalmakta-
dır ve henüz AB’nin önemli çevre koruma mevzuatlarından biri olan (EU) 
1907/2006 sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanma-
sına İlişkin REACH Tüzüğü’ne uygun bir mevzuat iç hukuka aktarılmamıştır. 
AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı kapsamında ilgili mevzuatın 2016 yılın-
da çıkarılması beklenmektedir. 

Türkiye’de AB Sivil Koruma Mekanizması’na katılım için yapılan çalışmalarda, 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulama Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 25 Temmuz 2014 tarihli 
ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak Afet Yönetimi Strateji-
si ve Eylem Planı hazırlanmamış ve acil durum sistemine henüz geçilmemiştir. 

İklim değişikliği ile mücadele alanına yönelik 2015 Yılı İlerleme Raporu’na ka-
dar en önemli sorunlardan biri, uzun vadeye yayılmış sera gazı emisyon azal-
tım hedefinin belirlenmemiş olmasıydı. Buna ek olarak raporda, Türkiye’nin, 
AB’nin 2030 İklim ve Enerji Paketi’ne paralel bir planlama takvimi sunması 
istenmektedir. 

Uzun vadeli emisyon azaltım hedefine yönelik olarak Türkiye, 12 Aralık 2015 
tarihinde BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 21’inci Taraflar Konfe-
ransı’nda onaylanan Paris Anlaşması’nda yer alması için 30 Eylül 2015 tarihin-
de BM’ye 2030 yılına kadar emisyonlarda yüzde 21 oranında azaltım taahhü-
dünde bulunmuştur139. Bu noktada, AB’nin 2030 yılına ait hedeflerine uyumlu 
ulusal programların oluşturulması ve aynı zamanda Paris Anlaşması’na sun-
duğu ulusal taahhütlerin AB stratejisinden kaymaması önemli bir beklenti 
olmaya devam etmektedir. Uluslararası müzakere ortamlarında Türkiye’nin 
özel pozisyonu, BM Taraflar Konferansları’nda kabul edilmektedir. 

139  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, “Republic of Turkey-Intended Nationally 
Determined Contribution-INDC”, 30.09.2015.
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İklim değişikliği alanında kilit mevzuatlardan biri olan 29003 sayılı Sera Gazı 
Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yenilenerek, 17 Mayıs 2014 yü-
rürlüğe girmiş ve emisyonların kontrolü ve takibi konusunda başlangıç çalış-
malarına geçilmiştir. İlgili işletmelerin mevcut durumlarının analizi için usul ve 
izlenecek yollar hakkında bilgi sunan 22 Temmuz 2014 tarihli ve 29068 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Rapor-
lanması Hakkında Tebliğ çıkarılmıştır. Son olarak 2 Nisan 2015 tarihli ve 29314 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması 
ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği de yürürlüğe girmiştir. 
Yönetmelik dâhilinde 2015 yılına ait ilk emisyonların Nisan 2016 yılında rapor-
lanması öngörülmektedir. 

Karbon piyasasına hazırlık çalışmalarında ise Türkiye, Dünya Bankası ile imza-
ladığı “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı” hibe programı ile pilot çalışma-
lara devam etmektedir. 

Ayrıca iklim değişikliği alanına ilişkin olarak AB’nin (EU) 1005/2009 sayılı Tü-
züğü’ne uyum için Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğin 
AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı takvimine göre 2016 yılının ilk yarısında 
çıkarılması beklenmektedir. 

Türkiye’nin çevre faslındaki en iyi uygulamalarının gürültü alanında saptan-
dığı ve uyum düzeyinin diğer alanlara göre ileri seviyede olduğu, 2015 Yılı 
İlerleme Raporu’nda da ifade edilmektedir. 

GENEL DEĞERLENDİRME
Çevre ve İklim Değişikliği faslının müzakerelere açıldığı Aralık 2009 tarihin-
den bu yana önemli oranda mevzuat uyumu gerçekleştirilmiştir. Ancak ciddi 
sorunların yaşandığı alanlar güncelliğini korumaktadır. Nitekim doğa koru-
ma, yatay mevzuatta ÇED Yönergesi’ne uyumlu olmayan mevzuat ve uygu-
lamalar, çevresel konularda bilgiye erişimi sağlayan Aarhus Sözleşmesi’ne 
taraf olunmaması ve halkın aktif katılımının sağlanamaması Avrupa Komis-
yon’unun üzerinde önemle durduğu alanlar arasında yer almaktadır. İklim 
değişikliği ile mücadelede, AB’nin 2030 yılına ait iklim ve enerji hedeflerine 
paralellik gösteren öncelikli alanlardan biri olmalıdır. Söz konusu fasla uyum 
düzeyinin iyileştirilmesi, AB üyelik sürecinin önemli bir bölümünün tamam-
lanmasına yardımcı olacaktır.   
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Fasıl Adı Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası

Fasıl Numarası 12

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 9-15 Mart 2006
Ayrıntılı Tarama: 24-28 Nisan 2006

Açılış Kriterleri  

1. AB müktesebatı ile uyumlu gıda, yem ve veterinerlik 
çerçeve mevzuatının benimsenmesi ve başta kontrol 
kuruluşlarınınki olmak üzere sorumlulukları açık biçimde 
belirleyen hükümlerin ortaya konulması;
2. Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası 
alanındaki ilgili uluslararası standartlar ve Dünya Hayvan 
Sağlığı Örgütü (OIE) tavsiyeleri dâhil olmak üzere, 
AB müktesebatının uyumlaştırılması, uygulanması ve 
yürütülmesine temel teşkil edecek detaylı bir stratejinin 
sunulması; 
3. Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi 
ve kaydına ilişkin yeterli bir sistemin uygulanmaya 
başlanması, sığır türü hayvanların kimliklendirilmesi ve 
hareketlerinin kontrolü konusundaki sistemdeki zafiyetleri 
(işletmelerin kaydına, hayvanların ve hayvan hareketlerinin 
kaydedilmesine ilişkin) gidermeye yönelik yeterli tedbirin 
alınmış olduğunun kanıtlanması;
4. Canlı hayvanların ülke içindeki hareketleri, hareketlerin 
kaydı ve kesimlerin kontrolü konusunda ayrıntılı bir 
değerlendirmenin sunulması;
5. Trakya Bölgesi’nin, OIE tarafından, aşılama suretiyle 
şap hastalığından ari bölge olarak tanınması;
6. Gıda işletmelerinin iyileştirilmesi konusunda 
geleceğe yönelik Ulusal Program açısından, bütün gıda 
işletmelerinin AB müktesebatındaki kategorileri esas alan 
bir sınıflandırmasının sunulması.

FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE  
BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKASI
Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri sürecinde 30 Haziran 2010 tarihinde mü-
zakereye açılan Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslında 
AB’nin, yüksek düzeyde gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki 
sağlığını garanti altına almayı hedefleyen entegre yaklaşımı ele alınmaktadır. 
Gıda güvenliği temelinde üç farklı politikayı barındıran bu fasıl çerçevesinde 
Türkiye’nin, AB mevzuatına uyum ve uygulama konusundaki çalışmalarını ta-
mamlayarak fasıl için belirlenen kapanış kriterlerini karşılaması gerekmektedir. 
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Kapanış Kriterleri

1. Hayvan kimliklendirme ve kayıt sistemlerinin 
uygulanması ve tam işler hale getirilmesi;
2. Hayvansal yan ürün işletmeleri de dâhil, hayvansal ürün 
işletmelerinin iyileştirilmesi, izlenmesi ve çiğ süt stratejini 
içeren ulusal bir programın sunulması;
3. İhbarı mecburi hayvan hastalıkları için muayene ve 
kontrol önlemleri ile başlıca aynı anda birçok hayvanda 
görülen, hayvanlar arasında bulaşıcı nitelik gösteren 
(epizootik) hastalıklar için risk planlarının uygulanması, 
önceden oluşturulmuş detaylı bir eradikasyon (hastalığın 
tamamen yok edilmesi) planın uygulanması suretiyle 
şap hastalığına ilişkin AB müktesebatının tam olarak 
uygulanması;
4. TSE kontrolüne yönelik olarak yem yasağı, özel risk 
materyallerinin kontrolü, TSE testlerini içeren etkili bir 
sistemin kurulması ve uygulanması;
5. Hayvan refahına ilişkin AB mevzuatının uyumlaştırılması 
ve bu mevzuatın en geç katılım tarihi itibariyle etkin olarak 
uygulanabilmesi için sektörün yeterli bir süre öncesinde 
farkında ve hazır olduğunun temin edilmesi;
6. Tüm resmi kontrollere yönelik AB’ye tamamıyla 
uyumlu bir sistemin uygulanması başta olmak üzere 
özellikle fonksiyonel sınır kontrol noktaları ve bu sistemin 
finansmanını da içerecek şekilde, müktesebata uygun 
olarak ilgili idari yapıların kurulması ve geliştirmeye 
devam edilmesi, idari kapasite ve alt yapının daha da 
artırılması, katılıma kadar bu fasıl kapsamındaki tüm 
müktesebatı doğru şekilde yürütme ve uygulamaya ilişkin 
yeterli idari kapasitenin bulunduğunun kanıtlanması.

Fasıl Açılma Tarihi 30 Haziran 2010

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

İspanya

FASLIN KAPSAMI

Fasıl kapsamındaki mevzuat üç farklı konu olan gıda güvenliği, veterinerlik ve 
bitki sağlığından oluşsa da, genel çerçevesi gıdanın güvenliği olarak belirlenmiş 
1.200’den fazla düzenlemeden oluşmaktadır. Fasılda; aday ülkenin bu alanda-
ki müktesebata uyumu ve uygulama kapasitesi, AB’nin çiftlikten sofraya kadar 
olan süreçte uyguladığı tedbirler ve denetimler, İç Pazar’ın işleyişinin sağlanma-
sı, gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki sağlığı konularını entegre 
bir yaklaşım modeli temelinde nasıl ele alındığı ortaya koyulmaktadır.
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Fasıl kapsamında ele alınan veterinerlik alanında, veterinerlik mevzuatı ile 
canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin topluluk içi ticareti, hastalık kontrol 
ve eradikasyonu, AB’ye üçüncü ülkelerden gelecek ürünlere ilişkin düzenle-
meler ile hayvansal kökenli ürünlerin üretiminin kontrolüne ilişkin tedbirler 
yer almaktadır. Bununla birlikte, hayvan hastalıklarının bildirimi, hayvanların 
kimliklendirilmesi ve hareketlerinin takibine ilişkin gerekli düzenlemeler bu-
lunmaktadır.

Bitki sağlığı alanında ise bitki ve bitkisel kökenli ürünlere zarar veren organiz-
maların kontrolü, karantina tedbirleri, zirai mücadele ilaçları, bitkisel kökenli 
ürünlerde zirai mücadele ilaçları kalıntıları, tohum ve fide kalitesi ve bu ürün-
lerin pazarlanmasına ilişkin kurallar ele alınmaktadır.

AB’DE GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ  
SAĞLIĞI POLİTİKASINDA YAŞANAN GELİŞMELER

AB’nin gıda güvenliği mevzuatı, Ortak Tarım Politikası’nın amaçlarından 
biri olan İç Pazar’ın oluşturulması doğrultusunda geliştirilmiştir. Üye ülkele-
rin gıda güvenliği politikalarının birbirine yakınlaştırılması çalışmaları da bu 
doğrultuda hızlandırılmıştır. Zaman içinde gıda sektöründe yaşanan gelişme-
ler ışığında mevzuatta da değişiklikler yapılmış, çeşitli değişiklikler ile ihtiyaç-
lar karşılanmaya çalışılmıştır. 

1980’li ve 1990’lı yıllarda yaşanan hayvan hastalıkları ve gıda krizleri; gerek AB 
mevzuatının, gerekse de Avrupa Komisyonu ve Üye Devletler’deki kurumsal ya-
pıların tartışılmasına yol açmıştır. AB’nin kuruluş yıllarına kadar giden yasal dü-
zenlemelerin etkinliği, çerçevesi ve üye ülkelerle AB kurumları arasındaki yetki 
dağılımı, gıda denetimlerinin yeterliliği gibi konular sorgulanmaya başlanmıştır. 
Bu doğrultuda, gıda alanında sorunları ortaya koyan tartışma alanları belirlen-
miş ve konuya ilişkin öneriler içeren Gıda Hukukunun Genel Prensiplerine İliş-
kin Yeşil Kitap (General Principles of Food Law) 1997 yılında yayımlanmıştır. 

Bu dönemde gıda güvenliği seviyesinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak 
iki kurum kurulmuştur. Bunlardan ilki 1997 yılında kurulan Gıda ve Veterinerlik 
Ofisi’dir (FVO). Bir diğeri ise daha önce dağınık bir yapı altında çalışan gıda 
birimlerinin genel müdürlük çatısı altında birleştirildiği Sağlık ve Tüketiciyi 
Koruma Genel Müdürlüğü’dür (DG SANCO). 
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Söz konusu tartışmalar, 2000 yılı başlarında hazırlanan Gıda Güvenliğine İliş-
kin Beyaz Kitap (White Paper on Food Safety) ve 2002 yılında kabul edilen 
178/2002 sayılı AP ve AB Konseyi Tüzüğü ile sonuçlanmıştır. Tüzük ile beraber 
gıda güvenliğine ilişkin genel ilkeler belirlenmiş ve Avrupa Gıda Güvenli-
ği Otoritesi kurulmuştur. Genel Gıda Kanunu olarak adlandırılan bu Tüzük, 
gıda mevzuatı için genel bir çerçeve belirlemiştir. Bu sayede gıda güvenliği 
mevzuatı ve gıda denetim sistemlerinde çok sayıda reform gerçekleştirilmiş-
tir. Risk analizi, gıda güvenliği sisteminin çerçevesini belirleyen AB Konseyi 
Tüzüğü kapsamında gıda güvenliğinin en önemli öğesi olmuştur. Bununla 
birlikte, gıda güvenliği sisteminin hayvan yemleri de dâhil olmak üzere, gıda 
zincirinin tamamını kapsaması benimsenmiştir. Yemlerin içeriğinde bulunan 
maddeler ve hayvansal ürünlerden elde edilen yemlerin hijyeninin doğrudan 
elde edildikleri hayvanların sağlığı ile bağlantılı olması ve hayvan hastalıkla-
rının tedavisinde kullanılan veteriner tıbbi ürünlerin kalıntılarının doğrudan 
gıda zincirine geçme riski bulunması, gıda zincirinin bir bütün olarak ele alın-
masına olan ihtiyacı ortaya koymuştur. 

Genel Gıda Kanunu’nun kabulünden kısa bir süre sonra, 2004 yılında Hij-
yen Paketi altında daha önce var olan gıda ürünlerinin hijyeni ile hayvansal 
kaynaklı ürünlerin üretimi ve piyasaya sunulması hakkında bir dizi yönerge 
birleştirilip, uyumlaştırılmış ve basitleştirilmiştir. Bu düzenlemelerle bütün gı-
dalara ve gıda işletmecilerine gıda zincirinde “tarladan çatala” (“from farm 
to fork”) kadar uygulanabilir tek ve şeffaf bir hijyen politikası uygulanmaya 
başlanmış ve gıda güvenliğinin etkili biçimde yönetilmesi amaçlanmıştır. 

AB’de gıda güvenliği konusunda yaşanan en güncel gelişme ise 2013 yılında 
AB gündeminde uzun süre yer alan ve kamuoyunda at eti skandalı olarak 
bilinen gıda güvenliği krizi olmuştur. Yaşanan at eti skandalı, AB mevzuatında 
iyileştirilmesi gereken hususlar bulunduğunu ortaya çıkarırken, bu kapsam-
da 6 Mayıs 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu, tüm tarımsal gıda zinciri için 
sağlık ve güvenilirlik standartlarının uygulanmasını güçlendirmek amacıyla, 
bir tedbir paketi kabul etmiştir. Söz konusu paket ile sağlığın korunması açı-
sından modern, basit ve risk temelli bir yaklaşım getirilirken, gıda zincirinin 
etkin biçimde işleyişinin sağlanması için ise daha verimli kontrol araçları ön-
görülmüştür. Ayrıca reform paketinin, yaklaşık 70 adet mevzuattan oluşan 
gıda zinciri mevzuatını 5 adede indirmesi ve çiftçiler, yetiştiriciler, ıslahçılar 
ve gıda işletmecileri için bürokrasiyi azaltması hedeflenmiştir. Yeni paket sa-
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yesinde resmi prosedürlerin basitleştirilmesi sonucunda işletmelerin; hayvan 
hastalıklarını, bitki zararlılarının kontrolü ve eradikasyonunu daha etkin olarak 
yürütebilmesi, tüketicilerin de zincir boyunca etkili ve şeffaf bir kontrol siste-
mi yoluyla daha güvenilir gıdalara erişebilmesi amaçlanmıştır.

Bunun yanında AB’de yem güvenilirliği için yeni bir tüzük hazırlanmıştır. 
Daha önce yürürlüğe giren 68/2013 sayılı AB Tüzüğü ile güncellenen yem 
materyalleri kataloğu sayesinde daha iyi bilgilendirme sağlanarak yemle-
rin güvenilirliği artırılmıştır. Katalog, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar için 
kullanılan yemlerin etiketlerinde belirtilen yem materyallerine ilişkin tanım-
lamalar içermektedir. Bu sayede çiftçiler ve hayvan sahipleri aldıkları yemin 
içeriğine ilişkin daha fazla bilgi sahibi olurken, ilk defa yemde kullanılan yan 
ürünlerdeki işleme yardımcı maddelere dair kalıntı limitleri katalogda yer al-
mıştır. Güncellenen katalog, 19 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

AB’de gıda güvenliğinin bütünleşik bir şekilde uygulanması için hayvan ve 
bitki sağlığına önem verilmektedir. Hayvan ve bitki sağlığı, gıda güvenliği-
nin vazgeçilmez unsurlarından olarak kapsamlı bir şekilde düzenlenmektedir. 
Hayvanların kayıt altına alınması ve izlenmesi, hastalıkların kontrol altına alın-
ması ve izlenmesi, tüm canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin AB tarafından 
ithal edilemeden ve AB içinde ticareti yapılmadan denetlenmesi, bu mevzu-
atın önemli düzenlemeleri arasında yer almaktadır.

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI  
POLİTİKASI FASLINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI
Türkiye’nin AB uyum çalışmaları çerçevesinde, Gıda Güvenliği, Veterinerlik 
ve Bitki Sağlığı Politikası faslına ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı 9-15 Mart 
2006; Ayrıntılı Tarama Toplantısı ise 24-28 Nisan 2006 tarihlerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Tarama toplantılarının ardından ülkemizin fasıl kapsamındaki AB 
müktesebatına uyum durumunun değerlendirildiği 8 Şubat 2007 tarihli Tara-
ma Raporu140  temelinde, AB Konseyi tarafından faslın müzakereye açılması 
için belirlenen kriterlerin tamamı 15 Haziran 2010 tarihinde karşılanmıştır. 23 
Haziran 2010 tarihinde iletilen açılış kriterlerinin karşılandığına ilişkin mektu-

140 Avrupa Komisyonu, “Screening Report Turkey Chapter 12-Food Safety, Veterinary and Phytosanitary 
Policy”, 08.02.2007. 
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bu takiben Türkiye, Müzakere Pozisyon Belgesi’ni sunmuştur. Bu gelişmelerin 
ardından Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslı, İspanya 
AB Dönem Başkanlığı’nın son gününde, 30 Haziran 2010 tarihinde müzake-
relere açılmıştır. Bu faslın geçici olarak kapatılabilmesi için altı kapanış kriteri 
belirlenmiştir. Kapanış kriterlerinin karşılanabilmesi amacıyla Türkiye’de çalış-
malar kapsamlı bir şekilde yürütülmektedir. 

Türkiye, 2010 yılında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu’nu çıkartarak AB mevzuatına uyum sağlamış ve bu sayede gıda 
güvenliği politikasını revize etmiştir. 5996 sayılı Kanun’un yasalaşması, gıda 
güvenliği açısından bir dönemin başlangıcı olmuştur. Kanun kapsamında 
100’den fazla yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelikler ile hayvan sağlığı, 
bitki sağlığı, gıda güvenliği ve yem konularında AB standartlarına ulaşabil-
mek adına yeni düzenlemeler getirilmiştir.

5996 sayılı Kanun; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin 
üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteri-
ner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın 
veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organiz-
malar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının 
refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, ve-
teriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve 
çıkış işlemlerinin yanı sıra bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları 
kapsamakta olup, denetimle ilgili yetkileri o dönemde Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığı bünyesinde toplamıştır.

Kanun’un amacı; gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve 
gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde 
üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi bes-
lenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak 
üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul 
ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile 
temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin 
tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve 
hijyenik şartlarının yanı sıra gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine 
dair usul ve esasları belirlemektir. Ayrıca gıda ve yem güvenilirliğini; halk sağ-
lığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile 
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çevrenin korunması gibi konuları dikkate alınarak korumak ve sağlamak da 
bu kanunun amaçlarındandır. 

Bu konudaki en önemli idari gelişme, dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanlı-
ğı’nın yeniden yapılandırılması olmuştur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Haziran 
2011’de yürürlüğe girmiştir. Bakanlık bünyesinde bulunan Tarım Reformları 
Genel Müdürlüğü de yeniden yapılandırılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın kurulması ve bağlı genel müdürlüklerin AB ile yürütülen tarım 
ve gıda müzakereleri çerçevesinde yeniden yapılandırılması, reform sürecin-
de daha etkin bir yol izlenmesini sağlamaktadır.

Bununla birlikte, gıda güvenliği sisteminde tüketiciye de önemli rolün düş-
tüğü fikrinden hareketle, tüketicinin denetim sistemine katılması amacıyla 
“Alo174 Gıda Hattı” kurulmuştur141. Bunun sonucu olarak, denetim ve kont-
rollerde rastlanan olumsuzluklar, şeffaflık ilkesi gereği mevzuatın belirlediği 
çerçevede kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Gıda ürünlerinin ithalatı ve ihracatını kolaylaştırmak ve AB ile gelişmiş dünya 
ülkelerine uyumlu hale getirmek, gıda ithalatı ve ihracatı ile uğraşan işletme-
lerin düzenlenmesi ile ilgili Bitkisel Gıda ve Yem İhracatında Sağlık Sertifikası 
Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği 
25 Kasım 2011 tarihli ve 28123 sayılı Resmi Gazete’de ve Bitkisel Gıda ve 
Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17 Aralık 2011 tarihli ve 
28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 
uygulamasına başlanarak Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bu 
sistem ile gıda işletmeleri ithalat ve ihracatını yapacakları ürünün ön bildiri-
mini internet üzerinden İl Müdürlüklerine aktarıp, randevu aldığı ürün kontrol 
süresine kadar olan tüm işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Sistem sayesin-
de ürün sertifikaları, ürün menşeleri, onaylı tesisler ve üreticiler kayıt altına 
alınıp yıl içinde güncellenmektedir. Söz konusu bilgi sistemi, ithal edilerek 
yurt içinde serbest dolaşıma girecek bitkisel gıda ve yemlerin güvenilirliğine 
dair yapılacak resmi kontrolleri, gıda ile temas eden madde ve malzemeler 
ile gıda ve yem amaçlı kullanılacak hayvansal olmayan maddeleri kapsar-
ken, bitki ve hayvan sağlığına dair kontrolleri, transit geçiş kontrollerini, ticari 

141  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,  “Alo174 Gıda Hattı” Resmi İnternet Sitesi, http://www.alo174.
gov.tr/, Erişim tarihi: 06.05.2016. 
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amaçla kullanılmayacak olan gıda, yem, gıda ile temas eden madde ve mal-
zemeleri, posta veya hızlı kargo yoluyla veya yolcunun beraberinde getirdiği 
ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gıda, yem, gıda ile temas eden madde 
ve malzemeler ile gıda ve yem amaçlı kullanılmayacak hayvansal olmayan 
maddeleri kapsam dışında tutmaktadır.

5996 sayılı Kanun esas alınarak hazırlanan yüzlerce yönetmelik arasında 17 
Aralık 2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren ve gıda işletmelerinde kayıt-onay, hijyen ve kontrole ilişkin olan yönet-
melikler şu şekildedir:

•	 Gıda	İşletmelerinin	Kayıt	ve	Onay	İşlemlerine	Dair	Yönetmelik

Gıdanın izlenebilirliğini artırmak ve işletmelerin kontrolünü sağlamak için gıda 
ile ilgili üretim ve satış yapan işletmelerin kayıt ve onay işlemlerini belirleyen 
Yönetmelik, AB mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Kurban Bayramı’nda ke-
sim yapılan yerler, köylerdeki kişisel ihtiyaç amaçlı kesim yerleri, kişisel tüketim 
amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler ile gıdanın geçici 
olarak, küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tara-
fından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler haricin-
deki tüm gıda işletmeleri bu yönetmelik kapsamına girmektedir.  İşletmeleri 
kayıtlı ve onaya tabi işletmeler olarak ayrı gruplandıran yönetmelik esaslarına 
göre, ürünü işlemeden son kullanıcıya satışını yapan işletmelerin sadece kayıtlı 
işletme olması yeterli olurken, üretim yapan ve ürünü işleyerek dağıtımını sağ-
layan işletmelere onaya tabi olma zorunluluğu getirilmiştir.

Kayıtlı işletmeler, kayıt kapsamındaki işlemlerini ilgili kurumdan işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere, 
en geç otuz gün içerisinde yetkili merciye başvurmak ve başvuru tarihinden 
itibaren en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır. 
Yetkili merci, dosyayı başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde in-
celedikten sonra, uygunluk halinde işletme kayıt belgesi düzenlenmektedir.

Onaya tabi gıda işletmeleri faaliyetlerine geçmeden önce şartlı onay belgesi 
daha sonra ise onay belgesi almak zorundadırlar. Gıda işletmelerinin başvu-
rusundan itibaren on beş iş günü içerisinde inceleyen yetkili merci, bilgi ve 
belgelerin tamamlaması ile yirmi iş günü içerisinde kontrol görevlileri ile bina, 
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ekipman ve altyapı gerekliliklerine ilişkin işletme yerinde resmi kontrol yap-
maktadır. Resmi kontrolün sonucunun uygun olması halinde gıda işletmesine 
şartlı onay belgesi ve işletme onay numarası verilmektedir. Takip eden üç ay 
içerisinde gerçekleştirilecek ikinci resmi kontrolde yönetmelik şartlarına uygun 
görülen işletmenin şartlı onay belgesi işletme onay belgesine çevrilmektedir. 
İkinci resmi kontrolde yönetmelik şartlarına uygunluk göstermeyen işletmele-
rin şartlı onay süresi uzatılmakta ve uzatılan süre sonundaki kontrolde de uy-
gunluk sağlanamamışsa belge iptal edilip, işletme faaliyeti durdurulmaktadır.

Bunun yanında, insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından tehlike oluşturan ve 
acil tedbirler gerektiren eksikliklerin tespiti halinde işletmenin onayı askıya alın-
makta veya uygunsuzluğu tespit edilen bölümün faaliyeti durdurulmakta; uy-
gunsuzlukların bir yıl içerisinde giderilmemesi halinde işletme onay belgesi ve 
işletme onay numarası iptal edilmektedir. Bahsedilen bu konular dışında kalan 
uygunsuzlukların tespiti halinde ise işletmeye altı ayı aşmamak kaydı ile süre 
verilmekte ve bu süre sonunda uygunsuzluklar giderilmemişse onay belgesi 
askıya alınarak faaliyet durdurulmakta ve akabinde bir yıl içerisinde giderilme-
yen olumsuzluklar sonucu işletme onay belgesi ve numarası iptal edilmektedir.

•	 Gıda	Hijyeni	Yönetmeliği

Gıda güvenliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işlet-
mecisinin, gıdanın ilk üretiminden son tüketiciye sunulmasına kadar uyması gere-
ken gıda hijyenine ilişkin genel kuralları kapsayan Yönetmelik, 852/2004/EC sayılı 
Gıdaların Hijyenine İlişkin AP ve AB Konseyi Tüzüğü esas alınarak hazırlanmıştır. 
Yönetmelik, gıda işletmecisini kontrolü altındaki üretim, işleme ve dağıtım aşa-
malarının tümünden ve bu yönetmelikte belirtilen hijyen gerekliliklerinin sağlan-
masından sorumlu tutmaktadır. Gıda işletmecisinin sorunluluğu dâhilinde dikkat 
etmesi gereken yedi adet genel ilke yönetmelikte şu şekilde belirtilmiştir:

• Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluluk önce gıda işletmecisindedir.

• Gıda güvenirliliğinin ilk üretimden başlayarak son tüketiciye kadar 
gıda zinciri boyunca sağlanması gereklidir.

• Ortam sıcaklığında güvenilir bir şekilde muhafaza edilemeyen özellikle 
soğukta muhafazası gereken gıdalarda, soğuk zincirin korunması ge-
reklidir.
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• Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının ilkelerine dayanan prose-
dürlerin iyi hijyen uygulamaları ile birlikte uygulanmasından gıda işlet-
mecisi sorumludur.

• İyi uygulama kılavuzları, gıda işletmecisine gıda zincirinin tüm aşama-
larında gıda hijyeni kuralları ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları 
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarının ilkelerine uyum için yar-
dımcı olan önemli bir araçtır.

• Bilimsel risk değerlendirmesine dayalı mikrobiyolojik kriterlerin ve sı-
caklık kontrol gerekliliklerinin belirlenmesi gerekir.

• İthal edilen gıdanın, en az yurtiçinde üretilen gıda ile aynı hijyen kural-
larına veya eşdeğer bir kurala tabi olması gerekir.

Gıda Hijyeni Yönetmeliği,  gıda üretim ve satış yerlerindeki hijyen kurallarını, 
taşıma esnasındaki hijyen kurallarını, kullanılan ekipman ile ilgili gereklilikleri, 
gıda atıklarını,  işletmeye sağlanan su tedariki ile ilgili düzenlemeleri, çalışan 
personel hijyenini, gıdalar ve gıdaların ambalajlanmasındaki standartları, iş-
lenmiş veya işlenmemiş ürünün herhangi bir işleme tabi tutulması sırasındaki 
hijyen kuralları ile ilgili standartları belirlemektedir.

•	 Gıda	ve	Yemin	Resmi	Kontrollerine	Dair	Yönetmelik

İnsan ve hayvanlara yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, gıda ve yemin 
etiketlenmesi ile tüketicileri bilgilendirmeye yönelik faaliyetler, tüketici men-
faatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi gibi konuları içeren yö-
netmelik gıda ve yemin resmi kontrollerine ilişkin esasları belirlemektedir. 
Yönetmelik kapsamında resmi kontroller, izlenebilirlik, hızlı uyarı sistemi, acil 
durumlar, ihtiyati tedbirler, kriz yönetimi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, res-
mi sertifikasyon, yıllık ve çok yıllık ulusal kontrol planları, sorumluluklar ve 
itirazlara ilişkin usuller yer almaktadır.

Yönetmelik, çiftlikten sofraya gıdanın kontrolünü, AB mevzuatına uyumu, etkin 
bir gıda denetimini ve tüketiciye güvenilir ürün sunulmasını hedef almakta ve 
bu kapsamda ülke çapında görevlendirilen kontrol görevlilerine geniş yetkiler 
vermektedir. Gıda ve yemin insan veya hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi 
ihtimalini tespit eden kontrol görevlisi ürünün satışını durdurma, yasaklama 
ve aynı zamanda tarlada tespit ettiği olumsuz ürünü imha yetkisine sahiptir. 
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Gıda ve yem işletmelerinin şartlara uymayan ürünlerinin, piyasadan geri çek-
tirilmesini içeren düzenleme ile ithal ürünlerin alıkoyulması da sağlanabil-
mektedir. Bu ürünler imha edilebilmekte, özel bir işleme tabi tutularak yeni-
den kullanımı sağlanabilmekte  veya geri gönderilebilmektedir.

Yapılacak denetimlerde risk esaslı denetim sistemi uygulaması getirilmiştir. 
Uygun sıklıklarla ve gıda maddelerinin taşıdığı riskle orantılı olarak yapılacak 
denetimlerin AB’deki denetim ve kontrol sıklığına uyarlandığı görülmektedir. 
Riskli işletmelerde daha yoğun, düşük riskli işletmelere daha az sıklıkla denet-
leme yapılmaktayken, denetim sıklıkları bir ay ile üç yıl arasında değişmektedir.

Tüm gıda işletmelerine kayıtlı ve onaylı olma zorunluluğu getiren düzenleme 
sayesinde onaylı işletmeler kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İşletmelerin kayıt 
numaralarının ürünlerin etiketinde yer alması ile tüketici, satın aldığı ürünün 
hangi işletmede üretildiğini görebilmektedir. Bunun yanında onaya tabi gıda 
işletmelerinde üretilen hayvansal gıdalara sağlık ve tanımlama işareti zorun-
luluğu getirilmesi, izlenebilirlik açısından önemli bir adım olmuştur. Sağlık 
işareti, kesimhanenin onay numarasını ve işletmenin bulunduğu ülkeyi belir-
tirken; tanımlama işareti, gıdaların işlendiği tesisin bulunduğu ülke ve onay 
numarasını göstermektedir. Ayrıca kesime gönderilen hayvanların gıda zinci-
ri içerisinde takip edilmesi sağlanırken, hayvanlara ait tüm bilgiler sistemde 
izlenebilmektedir. Yine yeni yasa ışığında, AB’ye uyum kapsamında küçük 
işletmelerin Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları uygulamalarına geçiş 
aşamasında kullanılmak üzere rehber olması açısından 24 adet İyi Hijyen Uy-
gulamaları Rehberi hazırlanmıştır.

Veterinerlik Politikası konusunda da önemli gelişmeler yaşanmıştır. AB mük-
tesebatının iç hukuka aktarılması ve uygulanması yolunda Resmi Kontrol Sis-
temi güçlendirilmiş, ithalat kontrol sistemlerine ilişkin mevzuat uyumunda 
gelişme sağlanmış ve Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev 
ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Bir hava, üç deniz 
ve beş kara olmak üzere toplam dokuz adet olan Veteriner Sınır Kontrol Nok-
tası Müdürlüğü sayısı, 4 Kasım 2013 tarihli ve 2013/5558 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile dört hava, sekiz deniz ve iki kara kontrol noktası müdürlüğünün 
kurulmasıyla 23’e yükselmiştir. 

Canlı hayvan ve et ithalatı konusunda ise 2010 yılından bu yana, OIE Kara 
Hayvanları Kodu dikkate alınarak OIE tarafından deli dana hastalığı için be-
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lirlenen “ihmal edilebilir” ve “kontrol edilebilir” risk kategorisinde yer alan 
ülkelerden, Türkiye’ye mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından ortaya ko-
nulan şartlar altında canlı sığır ve sığır eti ithalatı gerçekleştirilmiştir. Özellikle 
AB üye ülkelerinden Türkiye’ye ihraç edilecek canlı sığır ve sığır eti için dü-
zenlenen veteriner sağlık sertifikaları, AB mevzuatında yer alan 206/2010/EC 
sayılı Komisyon Tüzüğü gereklilikleri ile uyumlaştırılmıştır.

AB’nin mali desteği ile 2010 yılında kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratu-
varı Türkiye’nin AB katılım müzakereleri sürecinde gıda güvenliği ile ilişkili 
fasıla uyum açısından önemli bir adım olmuştur. Gıda denetiminde AB stan-
dartlarının sağlanabilmesine destek olması amacıyla 6,4 milyon Avro bütçeli 
proje ile gıda denetim sisteminde etkin ve sürdürülebilir bir laboratuvar stra-
tejisi oluşturulmuştur142.

AB Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Gözden Geçirilmiş Ulusal Prog-
ram’ın gıda güvenliğine ilişkin öngörülen öncelikler listesinde yer alan gıda 
güvenliği ve kontrolüne ilişkin bölümde öngörülen tebliğler de hazırlanarak 
yürürlüğe girmeye devam etmektedir. Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri 
Tebliği, 5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Et ve et ürünlerinde AB’ye 
uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karı-
şımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması 
ve piyasaya arzına ilişkin kurallar belirlenmiştir. Yeni dönemde farklı hayvan 
türlerine ait etlerin karıştırılmasına izin verilmezken, ürün tanımları ile ilgili 
hususlar da Tebliğ’de yer almaktadır. 

Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği ile Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ise 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Buğday Unu Tebliği’ne göre; ekmek yapımında kullanılan buğday 
unları ekmeklik buğday unu adıyla tek sınıfta toplanmaktadır. Türkiye’de ekmek 
artık sadece Buğday Unu Tebliği’nde tanımlanan bu kül içeriklerine sahip 
ekmeklik buğday unu ve/veya tam buğday unundan yapılmaktadır. Bununla 
birlikte ürünlerdeki katkısız ibaresi, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri 
Yönetmeliği’nde izin verilen katkılardan hiçbiri katılmadığı takdirde ürün adıyla 
birlikte kullanılabilmektedir. Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde Değişiklik 

142  Gıda Güvenliği Dergisi, Sayı No:  2012-2, 2012.



169AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ?

Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler, 
alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında/tezgâhında 
satılmakta veya tüketicinin bu ürünleri eldivenle alması sağlanmaktadır. 
Gıda işletmecisi, ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünleri, hükümlere 
uygun bir ambalaj malzemesi ile sunmak zorundadır. Ambalajsız piyasaya 
arz edilen ürünlerin satışa sunulduğu ekmek dolapları veya tezgâhları, açıkta 
bırakılmayacak şekilde kapalı bir ortamda bulunmalıdır143. 

Ülkemizde gıda güvenliğine ilişkin yürürlüğe giren tebliğler ile yeni bir döne-
me başlanırken, bu doğrultuda Türkiye’nin gıda sanayisinde olumlu gelişme-
ler meydana gelmektedir. AB tarafından, 3 Nisan 2013 tarihi itibariyle altı fir-
manın AB’ye süt ve süt ürünleri ihraç etmesine onay verilmiştir. Bilindiği gibi, 
AB 2001 yılından itibaren Türkiye’den süt ve süt ürünleri alımını durdurmuştu. 
Yürütülen projeler sayesinde FVO raporlarında belirtilen çiftlik ve laboratuvar 
bazındaki eksikliklerin giderilmesi ile Türkiye’nin gıda sanayisi adına güzel bir 
sürece girilmiştir. İki işletme daha Bakanlık tarafından AB’ye ihracat yapmak 
üzere onaylanmış ve listeye eklenmek üzere AB’nin ilgili birimine iletilmiştir.

Bununla birlikte, AB tarafından katkı kalıntı izleme programının onaylanma-
sıyla, AB ülkelerine sanayi tipi yumurta ihracatı önündeki engeller kalkarak, 
2013 yılı başında Türkiye’den AB’ye ilk yumurta ihracatı yapılmaya başlanmış-
tır. Bunu yanında AB uyum yasaları kapsamında hazırlanan Türk Gıda Kodek-
si Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği uyarınca kuralların uygulanmasına 1 
Ocak 2013 tarihinde başlanmıştır. 

Fasıl kapsamında mevzuat uyumu için çalışmalara devam edilmektedir. Türki-
ye’de, hayvan hastalıklarına karşı mücadele konusunda özellikle Trakya bölgesi-
nin şap hastalığından ari statüsünü sürdürebilmesi için yoğun aşılamayla birlikte, 
Trakya ile Anadolu arasında hayvan hareketlerine yönelik sıkı kontrollerin uygu-
lanmasına devam edilmektedir. Türkiye son dönemde, gıdaların etiketlenmesi, 
gıda katkı maddeleri ve saflık kriterleri, aroma verici maddeler ve gıda takviyeleri 
gibi konularda mevzuat uyumu ve uygulama bakımından ilerleme göstermiştir. 

Yaşanan bir diğer önemli gelişme de, “Antep Baklavası”nın coğrafi işaret 
olarak tanınması için Gaziantep Sanayi Odası tarafından 2009 yılında AB’ye 

143  “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 2 Nisan 2013 tarihli ve 28606 
sayılı Resmi Gazete.
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yapılan başvuruya ilişkin tescil kararının 21 Aralık 2013 tarihinde AB  Resmi 
Gazetesi’nde yayımlaması ve Antep Baklavası’nın “Mahreç işareti” (Protected 
Geographical Indication) alarak AB’de tescil edilmesi olmuştur. Bir ürünün 
coğrafi işaret olarak AB koruması altına alınması, tamamı ya da bir bileşeni 
yalnızca söz konusu bölgeden gelen ve belirli spesifikasyonları taşıyan ürün-
lerin bu isim altında satışına izin verileceği anlamına gelmektedir. Söz konusu 
tescille Antep Baklavası, Avrupa Komisyonu’nun coğrafi işaret koruması altına 
aldığı ürünler içerisinde Türkiye’ye ait ilk gıda ürünü olmasının yanı sıra AB 
dışındaki ülkelere ait 16’ncı gıda ürünü olmuştur. Yaşanan bir diğer önemli ge-
lişme de 17 Şubat 2016 tarihinde “Aydın İnciri”nin AB tarafından Korunmuş 
Menşe İşareti alması olmuştur. Aydın İnciri, AB tarafından bu kategoride tescil 
edilen ilk Türk ürünüdür. Bu kategoride tescil bekleyen diğer Türk ürünleri 
ise Aydın Kestanesi ve Malatya Kayısısı’dır. Korunmuş Coğrafi İşaret tescili 
bekleyen 3 ürünümüz ise İnegöl Köfte, Afyon Sucuğu ve Afyon Pastırması’dır.

Avrupa Komisyonu’nun 2015 Yılı İlerleme Raporu’na göre gıda işletmelerinin 
AB standartlarıyla uyum içerisinde modernizasyonu için ulusal program ve 
izleme planı oluşturması gerektiği ve hayvansal yan ürünlere ilişkin kuralların 
kabulü ve uygulanması için adım atılması gerektiği vurgulanmıştır.

Raporda, genel gıda güvenliği konularında, AB müktesebatına uyum sağlan-
ması ve müktesebatın uygulanması hususunda sınırlı gelişme kaydedilmiştir. 
Veterinerlik politikası konusunda ise büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kim-
liklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili çalışmaların devam ettiği ancak 
kara ve liman sınır kontrol noktaları ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 
sınır kontrol noktasının tam olarak işler hale getirilmediği belirtilmiştir.

Raporda, canlı hayvan hastalıklarıyla mücadeleye devam edildiği kaydedi-
lirken, Trakya bölgesinin şap hastalığından ari statüsünü sürdürebilmesi için 
yoğun aşılamayla birlikte, Trakya ile Anadolu arasında hayvan hareketlerine 
yönelik sıkı kontrollerin uygulanması sonucunda şap hastalığı salgınlarında 
önemli oranda azalma olduğu belirtilmiştir. Bulaşıcı süngerimsi ensefalopa-
tiden korunma ve gözetim sistemlerine ilişkin yasal çerçevenin AB müktese-
batına tam uyumu yönünde önemli oranda ilerleme sağlanması gerektiğine 
dikkat çeken raporda, çiftlik hayvanlarının refahı ve yumurta tavuklarının ko-
runmasına ilişkin düzenlemelerin yürürlüğe girdiği yer almıştır. Hayvan refa-
hına ilişkin müktesebatın tam olarak uygulanması için yapısal ve idari alanda 
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daha fazla çaba gerektiği ve gıda kaynaklı zoonotik etkenlerin kontrol altına 
alınmasına yönelik bir ilerleme sağlanmadığı ifade edilmiştir.

Türkiye’nin, gıda, yem ve hayvansal yan ürünlerin piyasaya arzı konularındaki 
eğitim, denetim ve  izleme programlarını sürdürdüğünü belirten raporda, 
gıda işletmelerinin kayıt ve onayına ilişkin yeni kuralların uygulanması için 
daha çok çaba gösterilmesi gerektiği yer almıştır. Hayvansal yan ürünlerde 
yeni kurallara uyumun sağlanması için çalışmaların yürütülmesi gerektiğine 
dikkat çekilirken, denetimlerin finansmanı konusunda ise AB ile uyum sağ-
lanmasına yönelik ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir.

Gıda güvenliği kuralları alanında etiketleme, gıda katkı maddeleri, saflık kri-
terleri, aroma verici maddeler ve gıda takviyeleri gibi konularda müktesebat 
uyumu yönünde ilerleme sağlandığı kaydedilmiştir. Bunun yanında, gıda en-
zimleri ve yeni gıda ürünlerine ilişkin mevzuat uyumunun ise tamamlanma-
dığı belirtilmiştir. Genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen gıda en-
zimlerinin ithalat sorununun Biyogüvenlik Kurulu’nun aldığı öneri kararı ile 
çözüldüğü ifade edilirken, karar doğrultusunda ilgili değişikliklerin biyogü-
venlik mevzuatına aktarılması gerektiği belirtilmiştir. Yem kuralları alanında 
da gıdalarda koksidiyostatlar ve histomonostatlar katkı maddelerinin üst li-
mitlerine ilişkin düzenlemenin kabul edildiği raporda yer almıştır. Bitki sağlığı 
alanında ise bitki koruma ürünlerine yönelik, öneriler, uygulamalar ve kayıt 
süreçlerine ilişkin bir yönetmeliğin kabul edildiği belirtilmiştir. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslına ilişkin ilerlemele-
re özellikle 2010 yılında faslın açılması itibariyle hız veren Türkiye, bu konuda-
ki uyum çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan tüm olumlu gelişmelerle 
birlikte; AB standartlarının karşılanması amacıyla tarımsal gıda işletmelerinin 
iyileştirilmesi, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan 
refahı, hayvansal yan ürünler ve hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda 
çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesine devam edilmelidir. Fasıl kapsa-
mında gerçekleştirilen reformlar, tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya eri-
şimini sağlamakla beraber tarımsal işletmeler ve gıda sanayisinin rekabet 
gücünü de artırmaktadır. 
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Fasıl Adı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Fasıl Numarası 22

Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 11-12 Eylül 2006
Ayrıntılı Tarama: 9-10 Ekim 2006

Açılış Kriteri  
AB Uyum Politikası’nın uygulanmasına yönelik gerekli 
kurumsal yapılanmayı, açık hedefleri ve ilgili takvimi ortaya 
koyan bir eylem planının Komisyon’a sunulması. 

Kapanış Kriterleri

1. IPA 3’üncü Bölgesel Kalkınma ve 4’üncü İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenlerinin dolaylı yönetim 
sisteminde tatmin edici bir performans gösterilerek, 
harcama öncesi kontroller olmadan, AB katılım öncesi 
fonlarının yetki devrinin gerçekleştirilmesinin sağlanması; 
2. AB Uyum Politikası’nı uygulamak için gerekli kurumsal 
kapasitenin oluşturulması (yönetim otoritesi, ara kurumlar, 
denetim otoritesi vb.);
3. AB Uyum Politikası’na yönelik bir kapasite geliştirme 
planının (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde eylemler 
ile personel kayıplarının önlenmesine ilişkin politikaları 
kapsayan) Komisyon’a sunulması; 
4. Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumun güçlendirilmesini 
sağlayacak ulusal politikanın tasarlanması ve bunun etkin 
bir şekilde işlediğinin gösterilmesi; 
5. Yerel ve bölgesel düzeydeki eylemler dâhil, tamamlayıcı 
nitelikte olan ve AB Uyum Politikası kapsamında yer 
alan ulusal stratejik planlama belgesinin ve operasyonel 
programların taslaklarının Komisyona sunulması; 
6. Kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirmesi ve AB’deki iyi 
örneklerin analizi doğrultusunda, Yönetim Bilgi Sistemi’nin 
tasarlanması ve bu sistemin kurulumunun tamamlanması. 

Fasıl Açılma Tarihi 5 Kasım 2013

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Litvanya

FASIL 22: BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL  
ARAÇLARIN KOORDİNASYONU
Türkiye’nin katılım müzakerelerinde 5 Kasım 2013 tarihinde müzakereye açılan 
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı, bölgeler arasındaki 
sosyoekonomik farklılıkları belirleyerek, gelişmişlik düzeyi bakımından geride 
kalmış bölgelerin diğer bölgelerle benzer uyum düzeyine ulaşmasını hedef-
lemektedir. Söz konusu fasıl aynı zamanda, yapısal fonlara ilişkin çerçeve ve 
uygulama tüzüklerinin uygulanmasını kapsamaktadır.
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FASLIN KAPSAMI

Fasıl kapsamında aday ülkenin mevzuatını doğrudan uyumlaştırması bek-
lenmemekle birlikte, yapısal fonların verimli bir şekilde kullanılması için 
gerekli idari ve hukuki düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 2014-
2020 döneminde yapısal fonların kullanımına ilişkin AB tarafından düzen-
lenen 8 tüzük bulunmaktadır. Bu doğrultuda, aday ülkenin söz konusu 
tüzükler kapsamında gerekli idari ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştir-
mesi gerekmektedir. Bunlar, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa 
Sosyal Fonu, Uyum Fonu, Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu, Avrupa 
Denizcilik ve Balıkçılık Fonuna ilişkin Ortak Hükümler, Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu, Uyum Fonu, Avrupa Sosyal Fonu; Avrupa Küreselleşme 
Uyum Fonu,  Avrupa Bölgesel İşbirliği Programı ve Avrupa Bölgesel İşbir-
liği Gruplaşması tüzüklerinden oluşmaktadır144. Ayrıca, fasıl kapsamında 
müzakere edilen konular; yasal ve kurumsal çerçeve ile idari kapasitenin 
artırılması, aday ülkenin AB’ye üyeliğiyle beraber yararlanacağı yapısal 
fonların uygulanmasına ilişkin alan organizasyonu, programlama, izleme 
ve değerlendirme, mali yönetim ve kontrol konularını içermektedir. 

AB’DE BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN  
KOORDİNASYONU ALANINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER

Söz konusu fasıl kapsamında, üye ülkeler arasındaki uyum birçok alan-
da sağlanmış olsa da, nüfus yoğunluğu ve gelir seviyesi gibi demografik 
özellikleri bakımından üye ülkelerin gelişmişlik düzeyleri halen farklılık 
göstermektedir. Nihai amacı üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi en-
tegrasyonu sağlamak olan AB, kuruluşundan itibaren bu farklılıkları or-
tadan kaldırmak için adımlar atmış ve Bölgesel Politika ortak bir politika 
alanı olarak AET Antlaşması’nda yer almıştır. 

144  Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi, “Priorities for 2014-2020” 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/priorities, Erişim Tarihi: 15.04.2016. 
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“Çeşitlilikte Birlik” (“United in Diversity”) ilkesini benimseyen ve 
2013 yılındaki son genişlemeyle beraber bölge sayısı 273’e ulaşan145  
AB’de, bölgelerin rekabet edebilirliğinin, ekonomik büyümelerinin, is-
tihdam oranlarının ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için çok sayıda 
proje finanse edilmektedir146. Değişen çağın koşullarına göre şekillenen 
ihtiyaçlara paralel olarak Bölgesel Politika alanında belirlenen öncelikler, 
hedefler ve stratejiler de değişmektedir. Böylece AB’nin, değişen koşul-
lara hızlı cevap verebilen ve etkili politikalar üretebilen bir Birlik olması 
amaçlanmaktadır. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi de AB’nin 2007-
2013 yılları arasında belirlediği hedeflerde görülmektedir. 

Bilindiği üzere AB, 2004 yılında aralarında 8 Orta ve Doğu Avrupa ülkesinin 
de bulunduğu 10 yeni üyenin Birliğe katılımıyla birlikte tarihinin en büyük 
genişlemesini yaşamış ve AB nüfusu neredeyse ikiye katlanırken, bölge-
ler arası gelir farklılıkları arasında uçurumlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 
2007-2013 dönemi için karar alıcılar AB Bölgesel Politikasını, Yakınsama 
(Convergence), Bölgesel Rekabetçilik ve İstihdam (Regional Competi-
tiveness and Employment) ve Avrupa Bölgeler Arası İşbirliği (European 
Territorial Cooperation) hedefleri doğrultusunda şekillendirmişlerdir. Söz 
konusu hedeflerin finansmanının da Bölgesel Kalkınma için Avrupa Fonu, 
Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund) ve Uyum Fonu (Cohesion 
Fund) adı verilen yapısal fonlar ile sağlanması öngörülmüştür147. 

2010 yılında Avro Alanı’nda borç krizinin yaşanması, Avrupa’da nüfusun 
yaşlanması ve iklim değişikliği gibi sorunların yanı sıra küreselleşmeyle 
birlikte tüm dünyada yaşanan değişim, Birliğin bu sorunlarla başa çıkma 
ve değişime ayak uydurma hedefini de beraberinde getirmiştir. Bu so-
runların ve değişimlerin etkisini bertaraf edip daha güçlü bir Birlik olma-
yı amaçlayan AB, bu doğrultuda Avrupa 2020 Stratejisi’ni geliştirmiştir. 
“Akıllı”, “sürdürülebilir” ve “kapsayıcı büyüme” ilkeleriyle yola çıkan Av-
rupa 2020 Stratejisi’nin, Bölgesel Politikanın da temellerinden biri olması 
bu noktada kaçınılmaz hale gelmiştir. 

145  AB İstatistik Ofisi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Sistemi (NUTS) II bölgesi, nüfusu 800 bin ile 3 
milyon arasında olan bölgelerin sayısıdır.

146 Avrupa Komisyonu, Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi, “The EU’s Main Investment 
Policy” http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm, Erişim Tarihi: 15.04.2016.

147 Damla Cihangir, “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Bölgesel Politika”, İKV Yayınları, No:254, sf.12, Ocak 
2012.
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Bu çerçevede, 2014-2020 yıllarını kapsayan mali dönemde AB Bölgesel 
Politikası; ekonomik büyüme ve istihdamın artırılması, iklim değişikliği 
ve enerji bağımlılığı ile mücadele ve yoksulluğun ve sosyal dışlanma-
nın azaltılması konularında amaçların belirlendiği Avrupa 2020 hedefleri 
doğrultusunda şekillenmiştir. Bir önceki mali dönemde belirlenen yapısal 
fonlara, 2014-2020 döneminde, Avrupa Tarım ve Kırsal Kalkınma Fonu ile 
Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu eklenmiştir. Böylece, AB üye dev-
letlerinin ekonomi alanında Avrupa Sömestri’nin uygulanmasına yönelik 
uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır. Yapısal fonların 2014-2020 dö-
nemi için belirlenen amaçlar: 

• KOBİ’lerin güçlendirilmesi;

• Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi;

• Temiz çevre için yatırımların artırılması;

• Dijital teknolojiye erişimin geliştirilmesi;

• Yeni ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi;

• Enerji verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliği ile mücadelenin 
destelenmesi;

• Eğitim ve yetkinlikler alanına yatırım yapılması ve

• Uzak bölgelere ulaşım ağlarının geliştirilmesidir148. 

Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek için, 960 milyar Avro’dan oluşan 7 
yıllık AB bütçesinin yüzde 34’ü Uyum Politikası araçlarına ayrılmıştır. Bu 
rakamla birlikte Uyum Politikası, AB Tarım Politikası’nın önüne geçerek 
bütçeden en çok pay alan politika alanı olma özelliğini kazanmıştır. Bir 
önceki mali dönemden farklı olarak, yeni dönem için ayrılan bütçenin 
bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre dağıtılması öngörülmüştür. Bu 
kapsamda, az gelişmiş bölgeler için 182 milyar Avro; geçiş bölgeleri için 
35 milyar Avro ve gelişmiş bölgeler için 54 milyar Avro tahsis edilmiştir149.

148  Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi, http://ec.europa.eu/
regional_policy/what/index_en.cfm, Erişim Tarihi: 15.04.2016.

149  Avrupa Komisyonu, Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi, http://ec.europa.eu/
regional_policy/what/future/index_en.cfm, Erişim Tarihi: 15.04.2016.
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BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN  
KOORDİNASYONU FASLINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DEKİ  
UYUM ÇALIŞMALARI

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı 5 Kasım 2013 
tarihinde müzakerelere açılmadan önce, Fransa tarafından “üyelikle 
doğrudan ilişkili” olduğu gerekçesiyle bloke edilen 5 fasıldan biri olma 
özelliğini taşımaktaydı150. Fransa’nın fasıl üzerindeki blokajını kaldırması 
ve fasıla ilişkin müzakerelerin başlaması, 2010 yılından itibaren durgunluk 
yaşayan Türkiye-AB müzakere sürecine yeni bir soluk getirmiştir.

AB’ye aday olduğu günden itibaren Türkiye, bu fasıla ilişkin uyum çalış-
malarına başlamış ve Birlik sistemine uyumlu olarak bölgelerini belirle-
miştir. Bu bağlamda, AB’de ortak bir yapının oluşturulmasını amaçlayan 
ve üç düzeyden oluşan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (NUTS) 
sistemi Türkiye sınırları dâhilinde de kurulmuştur. NUTS I düzeyi, sos-
yoekonomik verileri açısından büyük bölgelerin bir araya gelmesinden 
oluşmaktadır ve Türkiye’de NUTS I düzeyinde 12 bölge belirlenmiştir. 
Sosyoekonomik açıdan benzer verilere sahip 2 ila 6 ilin bir araya gelmesi 
sonucu oluşan NUTS II düzeyi bölgeleri ise bölgesel politikaların ve mali 
araçların kullanıldığı temel bölgelerdir. Türkiye’de NUTS II düzeyinde 
26 bölge belirlenmiştir. NUTS III düzeyi, çok küçük bölgelerin bir araya 
gelmesi sonucu oluşmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’nin 81 ili NUTS III 
düzeyi bölgesi olarak belirlenmiştir151. NUTS sistemine uyumlu bir sistem 
kurulmasından sonra atılan bir diğer adım, 2006 yılında NUTS II düzeyi 
bölgelerinde Kalkınma Ajanslarının kurulmaya başlanması olmuştur152. 
Kuruldukları tarihten bu yana Türkiye’deki Kalkınma Ajansları’nın, bölge-
sel stratejilerin belirlenmesi ve hazırlanmasına destek vermek; bölgedeki 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının uyumlu bir şekilde çalışmasına 
yardımcı olmak ve proje üretme kapasitesini artırmak gibi konularda et-
kin rol oynadıkları görülmektedir. 

150  Fransa tarafından açılması bloke edilen diğer fasıllar; Tarım ve Kırsal Kalkınma, Mali ve Bütçesel Hükümler 
ile Kurumlar’dır.

151 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
152 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun.
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Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslına ilişkin Türki-
ye’nin attığı bir diğer önemli adım Kalkınma Bakanlığı tarafından Aralık 
2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nin (BGUS) yayımlanma-
sı olmuştur. “Daha Dengeli, Topyekûn Kalkınma” ilkesiyle ortaya koyulan 
ve 2015 yılında uygulanmaya başlayan BGUS, bölgesel gelişmeye ilişkin 
uygulamaların eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi için temel çerçevenin 
oluşturulmasını ve bölgesel düzeydeki kalkınma çalışmalarına daha belir-
gin bir yön kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda BGUS, ülke 
kalkınmasını ekonomik, sosyal ve mekânsal boyutlarıyla bir bütün olarak 
ele alan 10. Kalkınma Planı’na uygun olarak bölgesel farkların azaltılması-
nı öncelik olarak belirlemiştir. Bölgelerin kaynaklarını ve içsel dinamikle-
rini harekete geçirerek, bölgesel rekabet gücünü artırmak ve bölgelerin 
ulusal kalkınmaya katkılarını azami seviyeye çıkarmak ise BGUS’un ikincil 
amacı olarak belirlenmiştir. BGUS’un çizdiği çerçeve dâhilinde, ilk dö-
nemde bütün bölgelerde, kalkınma ve yatırım dinamiklerini hızlandıracak 
planlama çalışmalarına, eylem planlarına ve destek çalışmalarına ağırlık 
verilmesi öngörülmektedir153. 

Bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi konusunda tüm bu çabaların daha 
etkili bir hale gelmesi için, Türkiye’nin öncelikli ihtiyaçlarının belirlenme-
si ve üyelikle birlikte kullanılacak olan Yapısal Araçlara zemin hazırlayan 
idari yapının kurulması büyük önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda, Tür-
kiye, IPA’nın uygulanmasına yönelik idari yapıyı kurmuştur. 2007-2013 dö-
nemini kapsayan IPA I döneminde Türkiye, Bölgesel Kalkınma ve İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri altında aldığı 2,2 milyar Avro’luk 
yardım ile kapsamlı çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların özellikle IPA 
kurumlarının idari kapasitelerinin güçlendirilmesi, programlama, izleme 
ve değerlendirme ile mali yönetim konularına yönelik olduğu görülmek-
tedir154. 2014-2020 dönemini kapsayan IPA II döneminde ise belirlenen 
beş politika dâhilinde Türkiye’nin yaklaşık 4,5 milyar Avro tutarında des-
tek alması öngörülmektedir155. Bu dönemde ekonomik ve sosyal uyuma 

153  T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, “Bölgesel Gelişme Ulusal 
Stratejisi 2014-2023: ‘Daha Dengeli, Topyekûn Kalkınma’”, Aralık 2014.

154 T.C. AB Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=87&, Erişim Tarihi: 15.04.2016.
155 Avrupa Komisyonu, “Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II): Indicative Strategy Paper for Turkey 

(2014-2020)”. 26.08.2014.
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yönelik fonların IPA II’nin Bölgesel Kalkınma ve İstihdam, Sosyal Politika-
lar ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi politika alanlarında kullanılması 
öngörülmektedir. 

Şubat 2016 tarihinde, AB Bakanlığı tarafından yayımlanan AB’ye Katılım 
İçin Ulusal Eylem Planı’nda, fasıl kapsamında hayata geçirilmesi planla-
nan değişiklikler, uyum sağlanması öngörülen AB mevzuatı, düzenleme-
nin amacı, mevcut durum, sorumlu kurum ve yayım tarihi ayrıntılı bir şekil-
de ortaya koyulmuştur. AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nda Haziran 
2016 tarihine kadar tamamlanması öngörülen fasıl kapsamındaki birincil 
mevzuat düzenlemeleri; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
ile Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’ndan oluşmaktadır. Söz 
konusu kanunlardan ilki 7 Nisan 2016 tarihinde TBMM’de kabul edile-
rek yasalaşırken, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nun AB 
mevzuatı çerçevesinde değişikliklerin yapılmasının ardından TBMM’ye 
sunulması öngörülmektedir. İkincil mevzuat düzenlemeleri ise kamu ida-
relerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik, 
il planlama ve koordinasyon müdürlükleri kuruluş görev ve çalışma yö-
netmeliğinde değişiklik yapılması ve Stratejik Çevresel Değerlendirme 
Yönetmeliği olarak sıralanmıştır. Ulusal Eylem Planı aynı zamanda, 2016 
yılında hayata geçirilmek üzere birçok kurumsal yapılanma hazırlığının 
ayrıntılarını ortaya koymuştur156. 

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslına ilişkin olarak 
Türkiye’nin uyum çalışmalarının AB perspektifinden değerlendirmesi ise 
2015 Yılı İlerleme Raporu’nda yer almaktadır. Söz konusu rapora göre, fa-
sıl kapsamında Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu sınırlı düzeyde ola-
rak değerlendirilirken, 2015 yılında Türkiye’nin bu alanda sınırlı düzeyde 
ilerleme kaydettiği belirtilmektedir157. Raporda, kısa vadede Türkiye’nin 
IPA kapsamında sağlanan fonların zamanında kullanılamama riskinin azal-
tılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık vermesi ve program uygulama kapa-
sitesinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Söz konusu rapor-

156  T.C. AB Bakanlığı, “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı Ocak 2016-Aralık 2019”, 2016.
157  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015.
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da, BGUS’un hazırlanması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, 
Kalkınma Bakanlığı’nın kurumsal çerçeveye ilişkin koordinasyon işlevini 
yerine getirmek için sınırlı düzeyde inisiyatif aldığı belirtilmektedir. Ra-
porda, aynı zamanda teknik destek projelerinin ve eğitim programlarının 
IPA kurumlarının ve kalkınma ajanslarının kapasitelerini güçlendirmeye 
devam ettiği; ancak, söz konusu çalışmaların personel değişimi nedeniy-
le sekteye uğradığı vurgulanmaktadır. 

2014 Yılı İlerleme Raporu’nda, programlama konusunda, 2014-2020 yılla-
rını kapsayan çevre ve iklim, enerji, ulaştırma, rekabet ve yenilikçilik ala-
nındaki operasyonel programların Aralık 2014 tarihinde kabul edilmesi 
kaydedilen diğer bir nokta olmuştur. İzleme ve değerlendirme alanında, 
mevcut durumda program otoriteleri tarafından kullanılmayan entegre 
yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik ilerleme kaydedilmedi-
ğine dikkat çekilmektedir. 

Mali yönetim, kontrol ve denetim alanında ise 3’üncü Bölgesel Kalkın-
ma ve 4’üncü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamındaki 
IPA fonlarının kullanımı konusunda sınırlı ilerleme kaydedildiği belirtilir-
ken, 2014 yılında ortaya çıkan IPA fonlarının zamanında kullanılmamasına 
ilişkin riskin 2015 yılında arttığı ifade edilmiştir. 2015 Yılı İlerleme Rapo-
ru’nda, bu sorunun nedenleri arasında IPA fonlarının yönetimine ilişkin 
siyasi iradenin olmaması, yüksek düzeydeki personel değişim oranı, kali-
te kontrol ve denetim birimlerindeki personel yetersizliği ve ihale dokü-
manlarının kalitesinin yetersiz olması yer almaktadır.  

GENEL DEĞERLENDİRME

2000’li yıllardan itibaren Türkiye’nin bölgesel politikalarının gelişimine 
damga vuran AB üyeliği perspektifi ve bu alanda yapılan çalışmalar, Böl-
gesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının 2013 yılında 
müzakerelere açılmasıyla birlikte hız kazanmıştır. Yaşanan olumlu geliş-
meler, gelecek dönemler için umut kaynağı olmakla birlikte, program 
uygulamasının hızlanması, çıktı kalitesinin artması ve fon kaybının önlen-
mesi için idari kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Fasıl kapsa-
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mında yapılan çalışmalar, AB standartlarına uyumun yanı sıra Türkiye’de 
bölgelerin gelişmesine ve bölgeler arası sosyoekonomik farkların gide-
rilerek, etkin şekilde ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanmasına 
yardımcı olacaktır. 
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Tarama Süreci
Tanıtıcı Tarama: 16 Şubat 2006 
Ayrıntılı Tarama: 23 Mart 2006

Açılış Kriteri  -

Kapanış Kriterleri

1.Türkiye’nin; yasal çerçevesini Merkez Bankası’nın 
tam bağımsızlığını, kamu sektörünün merkez bankaları 
tarafından finansmanının yasaklanmasını, kamu kesiminin 
finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesini ve 
Merkez Bankası’nın AMBS’ye tam entegre olmasını, 
Merkez Bankası hedeflerinin AMBS hedefleri ile uyumlu 
olmasını da içerecek şekilde sağlayarak uyumlaştırması;
2. Türkiye’nin yasal çerçevesini 2011/85/EU sayılı Konsey 
Yönergesi’nde yer alan ulusal bütçe çerçeveleri için 
gereklilikler ile uyumlaştırması.

Fasıl Açılma Tarihi 14 Aralık 2015

Fasıl Geçici Kapanma Tarihi -

Faslın Açıldığı AB Dönem 
Başkanlığı

Lüksemburg 

FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA
Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri sürecinde 14 Aralık 2015 tarihinde müza-
kerelere açılan Ekonomik ve Parasal Politika faslı temel olarak, Üye Devlet-
lerin merkez bankalarının bağımsızlığı, kamu sektörünün merkez bankaları 
tarafından doğrudan finansmanının yasaklanması ve kamu kesiminin finansal 
kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi konularını kapsamaktadır. Üye Dev-
letlerin ekonomi politikalarında eş güdüm sağlamalarının yanı sıra İstikrar ve 
Büyüme Paktı’nın mali gözetim kurallarına tabi olmaları, aday ülkelerin, Ma-
astricht Kriterlerine uyum sağlayarak, Birliğe katılımı takiben Avro’yu para 
birimleri olarak kabul etmeleri beklenmektedir.

FASLIN KAPSAMI

Ekonomik ve Parasal Politika faslı temel olarak, Üye Devletlerin merkez 
bankalarının bağımsızlığı, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından 
doğrudan finansmanının yasaklanması ve kamu kesiminin finansal kurumla-
ra imtiyazlı erişiminin önlenmesi konularını kapsamaktadır. Fasıl, kapsadığı 
alanın yapısı itibarıyla Kopenhag Ekonomik Kriterleri’nin (işleyen bir piyasa 
ekonomisinin varlığı ile Birlik içindeki rekabetçi baskılar ve piyasa güçleriyle 
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başa çıkabilme kapasitesi) yanı sıra, tek para politikası ve fiyat istikrarının 
korunması hedeflerine ilişkin ilkeleri de içermektedir.

Ekonomik ve Parasal Politika alanında koordinasyonun çerçevesini Ekono-
mik ve Parasal Birlik (EPB) oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Üye Devletlerin 
ekonomi politikalarında eş güdüm sağlamaları ve İstikrar ve Büyüme Pak-
tı’nın mali gözetim kurallarına tabi olmaları beklenmektedir. Ayrıca aday 
ülkelerin, Maastricht Kriterleri’ne uyum sağlayarak, Birliğe katılımı takiben 
Avro’yu para birimleri olarak kabul etmeleri öngörülmektedir. Maastricht 
Kriterleri çerçevesinde Üye Devletlerin yıllık bazda, enflasyon oranı, kamu 
açığının GSYİH’ye oranı, kamu borç stokunun GSYİH’ye oranı ve faiz oranı 
verilerinin belirlenmiş limitleri geçmemesi gerekmektedir.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), tek para birimi olan Avro’nun idaresinden 
ve AB’nin ekonomi ve para politikasının oluşturulması ve uygulanmasın-
dan sorumludur. AMB, bu görevini yerine getirirken tüm AB üyesi ülkeleri 
kapsayan Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) ile birlikte çalışır. AMB, 
faaliyetlerini tam bir bağımsızlık içinde sürdürmektedir. Diğer hiçbir kurum 
AMB’ye, Avro Sistemi’ne dâhil merkez bankaları veya karar alma organları-
na talimat verememektedir. 

AB’DE EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA  
ALANINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER

2008 yılında yaşanan küresel ekonomik ve mali krizin ardından Yunanistan’da 
başlayan borç kriziyle mücadele amacıyla 2010 yılından itibaren çeşitli önlem-
ler alınmıştır. Öncelikle üye ülkelerin kamu açıkları ve kamu borçlarında endi-
şe verici yükselişlerin önlenmesi ve finansal istikrarın korunması amacıyla 2013 
yılına kadar uygulanacak iki finansal destek mekanizması oluşturulmuştur. 

Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (European Financial Stabilisation Me-
chanism) mali açıdan zorluklar yaşayan AB Üye Devletlerine finansal destek 
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Geçici olarak kurulan bu mekanizmanın, cid-
di finansal güçlükler yaşayan ya da bu alanda risk altında bulunan Üye Dev-
letlerin yanı sıra, kendi kontrolü dışında meydana gelen dış faktörler nede-
niyle mali güçlükler yaşayan veya risk altında bulunan Üye Devletlere de mali 
yardım sağlaması öngörülmüştür. Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF), Avro 
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Alanı’na dâhil Üye Devletlerin mali açıdan sorunlar yaşamalarının AB’nin fi-
nansal istikrarına yönelik tehdit oluşturabileceği düşüncesiyle geçici mali des-
tek sağlamak amacıyla kurulmuştur. 7 Haziran 2010 tarihinde kurulan EFSF’nin 
finansal piyasada tahvil ihraç ederek, Üye Devletlere mali yardımda bulunması 
ve IMF’nin de bu fona destek sağlaması öngörülmüştür.

AB ekonomilerinin darboğaza girmesine ve büyümenin azalmasına sebep ola-
bilecek dengesizliklerin önceden ortaya çıkarılarak, bu konuda önlemler alın-
ması ve üye ülkelerin ekonomik ve mali açıdan sürekli denetiminin sağlanması 
amacıyla çeşitli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, İstikrar ve Bü-
yüme Paktı’nın kuralları güçlendirilmiş ve daha sıkı bir mali denetim getirilmiş-
tir. Üye ülkeler arası koordinasyonu da gerektiren yeni düzenlemeler kapsa-
mında, AB’de ekonomi yönetişiminde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında Üye Devletlerin ekonomi politikalarının koordinasyonu için Avru-
pa Komisyonu tarafından başlatılan Avrupa Sömestri, Üye Devletlerin bütçe 
ve ekonomi politikalarını AB düzeyinde kabul edilmiş hedef ve kurallar çerçe-
vesinde döngüsel bir süreç içinde koordine etmelerini amaçlamaktadır. Avru-
pa Sömestri kapsamında, Avrupa 2020 Stratejisi’nin ortaya koyduğu büyüme 
ve istihdam stratejileri doğrultusunda yapısal reformlar, İstikrar ve Büyüme 
Paktı doğrultusunda mali politikalar ve aşırı makroekonomik dengesizliklerin 
önlenmesine yönelik olarak politika koordinasyonu sağlanmaktadır.

Avrupa Sömestri’nin de bir parçasını teşkil eden Avrupa 2020 Stratejisi, 
AB’nin on yıllık büyüme hedeflerini içeren Lizbon Stratejisi’nin yerini ala-
rak, 3 Mart 2010 tarihinde Avrupa Komisyonu, 17 Haziran 2010 tarihinde AB 
Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Ekonomik ve mali kriz sonrasında AB’yi 
daha güçlü bir konuma getirmeyi amaçlayan söz konusu strateji ile krizin 
üstesinden gelinmesinin ötesinde, AB’nin büyüme modelindeki eksiklikle-
rin giderilmesi ve AB’de daha akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için 
gerekli koşulların sağlanması amaçlanmaktadır.

Avrupa 2020 Stratejisi’nin üç önceliği bulunmaktadır:

• Akıllı büyüme: Bilgi ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonominin geliştirilmesi,

• Sürdürülebilir büyüme: Kaynakların daha etkin kullanıldığı, daha çevre 
dostu ve rekabet gücü yüksek bir ekonominin teşvik edilmesi,



186 EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

• Kapsayıcı büyüme: Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumun ön plana çık-
tığı, istihdamın yüksek olduğu bir ekonominin teşvik edilmesi.

Bu temel öncelikler ışığında belirlenen beş öncelikli alan ve AB’nin bu 
alanlarda 2020 yılına kadar yerine getirmesi gereken hedefler belirlenmiştir:

• İstihdam: AB genelinde 20-64 yaş aralığındaki nüfusun istihdam oranı-
nın en az yüzde 75’e çıkarılması,

• Ar-Ge: AB GSYİH’sinin yüzde 3’ünün Ar-Ge çalışmalarına ayrılmasının 
sağlanması,

• İklim değişikliği ve enerji sürdürülebilirliği: Sera gazı emisyonlarının 
1990 yılına kıyasla en az yüzde 20 oranında; koşullar elverişli ise yüzde 
30 oranında azaltılması, AB’nin enerji ihtiyacının yüzde 20’sinin yenilene-
bilir enerji kaynaklarından elde edilmesi ve enerji verimliliğinin yüzde 20 
oranında artırılması.

• Eğitim: AB genelinde okulu erken terk edenlerin oranının yüzde 10’un 
altına indirilmesi ve 30-34 yaş grubu nüfusta yükseköğrenimini tamam-
lamış bireylerin oranının en az yüzde 40’a çıkarılması.

• Yoksulluk ve sosyal ayrımcılıkla mücadele: AB genelinde yoksulluk ve 
sosyal ayrımcılıkla mücadele eden veya yoksulluk ve sosyal ayrımcılık 
tehdidiyle karşı karşıya olan bireylerin oranının en az yüzde 25 oranında 
azaltılması.

Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında, üç öncelik alanında belirlenen yedi te-
mel girişim ise şu şekildedir:

• Yenilikçi fikirlerin istihdam ve büyümeye dönüştürülebilmesi için araş-
tırma ve yenilikçilik alanında finansman kaynaklarına erişim şartlarının 
iyileştirilmesini amaçlayan “Yenilikçilik Birliği”,

• Eğitim sistemlerinin iyileştirilmesini ve gençlerin iş gücü piyasasına katı-
lımını kolaylaştırmayı amaçlayan “Hareket Halindeki Gençlik”,

• Yüksek hızda internet hizmetinin yaygınlaştırılması ve hane halkları ile 
şirketlerin dijital tek pazardan yararlanmasını sağlamayı amaçlayan “Av-
rupa için Dijital Gündem”,

• Düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemeyi, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımını, taşımacılık sektörünü modernize etmeyi ve 
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enerji verimliliğini teşvik etmeyi amaçlayan “Kaynakları Verimli Kullanan 
Avrupa”,

• Özellikle KOBİ’ler için iş ortamının iyileştirilmesini ve küresel alanda re-
kabet edebilecek güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi tabanının oluşturul-
ması için “Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası”,

• İstihdam piyasalarının modernize edilmesi ve bireylerin becerilerini ge-
liştirmelerine destek verilmesi yoluyla istihdam piyasasına katılımlarının 
artırılması ve iş gücü hareketliğinin kolaylaştırılması yoluyla iş gücü arz 
ve talebi arasında dengenin kurulmasını amaçlayan “Yeni Beceriler ve 
İşler için Gündem”,

• Yoksullukla ve sosyal dışlanmayla karşı karşıya olan bireylerin toplumda 
aktif bir şekilde yer almasını ve sosyal ve bölgesel uyumun sağlanmasını 
amaçlayan “Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu”.

Yönetişime ilişkin reformlara ivme kazandırmak amacıyla, AB’nin 23 Üye 
Devleti, Avro Alanı üyeleri ve Avro Alanı dışında kalan altı ülke dâhil (Bulga-
ristan, Danimarka, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya), 11 Mart 2011 
tarihinde Avro Artı Paktı’nı imzalamıştır. Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İs-
veç ve İngiltere ise söz konusu Pakta dâhil olmamıştır. Bu Pakt, imzalayan 
ülkelerin rekabet ve uyum için daha güçlü ekonomik işbirliği taahhüdünü 
içermektedir. Ayrıca Pakt ile ulusal yetki alanına giren hususlarda her yıl 
devlet veya hükümet başkanları tarafından gözden geçirilecek hedefler ön-
görülmüştür. Avro Alanı Devlet Başkanları, Avro Paktı’nı kabul ederek, pa-
rasal birliğin ekonomik ayağını güçlendirmeyi, Avro Alanı’nda daha iyi bir 
ekonomi politikası koordinasyonuna ulaşmayı, rekabet gücünü artırmayı ve 
böylelikle Üye Devletler arasında daha iyi bir uyum yakalamayı amaçlamış-
tır. Bu hedeflere ulaşmak için, dört temel kurala uyulması talep edilmiştir:

• Alınacak yeni önlemlerin, AB’nin mevcut ekonomi yönetişimini güçlen-
dirme çabaları ile uyumlu olması,

• Rekabet ve ekonomik uyumu öncelikli olarak teşvik eden alanları kapsa-
yacak eylemlere odaklanılması, 

• Her yıl üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları tarafından bu hedefleri 
gerçekleştirmeye yönelik somut ulusal taahhütlerin belirlenmesi, 

• Tek Pazar’ın bütünlüğünün korunması.
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Avro Artı Paktı ile istihdamın ve rekabet gücünün artırılması, kamu mali-
yesinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve finansal istikrarın güçlendirilmesi 
olmak üzere dört ana stratejik alan belirlenmiştir. 

AB’de makroekonomik dengesizliklerin daha kapsamlı ve gelişmiş gözeti-
mine yönelik olarak 13 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Altılı Paket (Six 
Pack) beş Tüzük ve bir Yönerge’den oluşmaktadır158. Altılı Paket, tüm AB 
Üye Devletleri için geçerli olup, Avro Alanı’na dâhil devletler için bazı özel 
kurallar içermektedir. EPB’nin yürürlüğe girmesinden itibaren getirilmiş olan 
en güçlü ekonomik yönetişim, mali ve makroekonomik gözetim aracı olan 
Altılı Paket, mali alanda, Üye Devlet bütçeleri ve bütçe açıklarını kontrol al-
tına almayı hedefleyen İstikrar ve Büyüme Paktı’nı güçlendirmektedir. Altılı 
Paket, 28 AB Üyesi Devlet için geçerli olup, Avro Alanı’na dâhil devletler 
için bazı özel kurallar içermektedir. Yeni kanunlarla İstikrar ve Büyüme Pak-
tı’nın getirdiği kamu borçları için yüzde 60, bütçe açığı için yüzde 3 oranında 
olan tavan limit kuralının daha sıkı uygulanmasını sağlamaktadır. Altılı Pa-
ket, Paktın önleyici ve düzeltici unsurlarını güçlendirmekte ve kriterleri ihlal 
eden ülkelere uygulanan aşırı açık prosedürünü pekiştirmektedir. Pakette 
yer alan altı farklı mevzuattan dördü, İstikrar ve Büyüme Paktı’na ilişkin kap-
samlı reformları, ikisi ise AB ve Avro Alanı’nda ortaya çıkan makroekonomik 
dengesizliklerin tespit edilerek giderilmesine yönelik yeni düzenlemeleri 
kapsamaktadır.

Avro Alanı ülkelerinin bütçelerinin denetlenmesi ve izlenmesi, ayrıca mali 
sorun yaşayan ülkelerin ekonomi politikalarının takip edilmesine yönelik 

158  Regulation 1175/2011 amending Regulation 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary 
positions and the surveillance and coordination of economic policies, Official Journal of the European 
Union, L 306/12, 23.11.2011;

 Regulation 1177/2011 amending Regulation 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of 
the excessive deficit procedure, Official Journal of the European Union, L 306/33, 23.11.2011;

 Regulation 1173/2011 on the effective enforcement of budgetary surveillance in the euro area, Official 
Journal of the European Union, L 306/1, 23.11.2011;

 Directive 2011/85/EU on requirements for budgetary frameworks of the Member State, Official Journal of 
the European Union, L 306/41, 23.11.2011;

 Regulation 1176/2011 on the prevention and correction of macroeconomic imbalances, Official Journal of 
the European Union, L 306/25, 23.11.2011;

 Regulation 1174/2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the 
euro area, Official Journal of the European Union, L 306/8, 23.11.2011.
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İkili Paket (Two Pack)159  düzenlemeleriyle beraber İstikrar ve Büyüme Paktı 
düzenlemelerinden olan Aşırı Açık Prosedürü kapsamında, Üye Devletlerin 
mali durumlarının daha yakından takibi mümkün hale gelmiştir. 30 Mayıs 
2013 tarihinde yürürlüğe giren ve iki Tüzük’ten oluşan İkili Paket, Avrupa 
Sömestri adı altındaki ekonomik koordinasyon sürecinin yasal tabanını 
güçlendirmektedir. Avrupa Komisyonu’nun, Avro Alanı üyesi devletlerinin,  
AB İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında belirlenen mali hedefleri yerine 
getirmek için neler yaptığını değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Ciddi 
mali zorluk yaşayan veya AB tarafından kurtarma programı uygulanan ülke-
ler için ise çok detaylı prosedürler öngörmektedir. Bu çerçevede, Üye Dev-
letler tarafından Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’ne iletilen makroekono-
mik raporların kapsamı ve sıklığı artırılmış, Üye Devletlerin mali durumlarını 
düzeltici eylemleri, zamanında ve sürekli bir şekilde yerine getirmelerinin 
sağlanması amaçlanmıştır. Aşırı Açık Prosedürü, İkili Paket düzenlemeleriy-
le beraber son halini almış ve Avro Alanı’nda bütçe denetiminin sağlanması 
için oluşturulan süreç tamamlanmıştır.

2 Mart 2012 tarihinde Üye Devletler tarafından imzalanan EPB’de İstikrar, 
Koordinasyon ve Yönetişim Antlaşması160, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Mali Sözleşme olarak da bilinen söz konusu Antlaşma, dengeli 
bütçe kuralı ve otomatik düzeltme mekanizması aracılığıyla Avro Alanı’nda 
mali disiplini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Mali Sözleşme, taraf ülkelerin 
bütçelerinin dengede olmasını ya da fazla vermesini şart koşmaktadır. Söz 
konusu Antlaşma ile Üye Devletlerin yıllık yapısal bütçe açığının nominal 
GSYİH’ye oranının yüzde 0,5’i aşmaması gözetilerek, bu şartın ulusal ana-
yasalarda yer alması öngörülmüştür. Bunun yanında bütçe açığının uzun 
vadeli sürdürülebilirlik için her ülkeye mahsus belirlenen oranlarla uyumlu 
olması gerekmektedir. 

159  Regulation (EU) No 472/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the 
strengthening of economic and budgetary surveillance of Member States in the euro area experiencing or 
threatened with serious difficulties with respect to their financial stability, Official Journal of the European 
Union, L 140/1, 27.05.2013, 

 Regulation (EU) No 473/2013 of the Europan Parliament and of the Council of 21 May 2913 on common 
provisions for monitoring and assesig draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive 
deficit, Official Journal of the European Union, L 140/11,27.05.2013.

160 Avrupa Komisyonu, “Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary 
Union”, Press Release, D/12/2, 01.02.2012.



190 EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

AB’de EPB’nin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlaması öngörülen bir 
alan da Bankacılık Birliği’dir. Birliğin finansal istikrarının korunması ve finan-
sal piyasaların bütünleşmesinin büyüme ve refaha olumlu katkı sağlaması 
için denetim sorumluğunun da bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi öngörül-
müştür. Bu gelişmeler doğrultusunda, AB’de Bankacılık Birliği’nin sağlan-
ması önemli bir hedef olarak belirlenmiştir. AB Bankacılık Birliği, Tek Banka 
Denetim Mekanizması, Tek Çözümleme Mekanizması ve Avrupa Mevduat 
Garanti Sistemi’nden oluşmaktadır. Yeni Tek Denetim Mekanizması’nda 
AMB’nin kurumlar ile işbirliği halinde, ancak onların görev alanlarına girme-
den denetim faaliyetini sürdürmesi öngörülmüştür. Ekim 2013’te AB Konse-
yi tarafından kabul edilen Tek Denetim Mekanizması, Bankacılık Birliği ala-
nında atılmış önemli bir adımdır. Tek Denetim Mekanizması, AB’de finansal 
sistemin güçlendirilmesi, sistemdeki zayıflıkların önceden tespit edilmesi ve 
önlem alınması için tasarlanmıştır. AMB ve Üye Devletlerin denetleme ku-
rumlarından oluşan Tek Denetim Mekanizması’nın, Avro Alanı’nın tamamı 
ve Avro Alanı dışında sisteme katılmayı kabul eden AB Üye Devletlerini kap-
samaktadır. 4 Kasım 2014 itibarıyla AMB, Avro Alanı ve sisteme dâhil olan 
diğer AB ülkelerinde bankacılık sektörünü denetleme görevini üstlenmiştir. 
Tek Denetim Mekanizması kapsamında Avro Alanı’nda mali sorunlar yaşa-
yan bankaların olması halinde, bu bankaların kurtarma ve tasfiye maliyetinin 
karşılanması ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Tek Çözümleme Kurulu ve 
Tek Çözümleme Fonu kurulması öngörülmüştür. Tek Çözümleme Mekaniz-
ması, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla tam olarak işlerlik kazanmıştır. 

Son dönemde, AB’de EPB’nin tamamlanması çalışmaları kapsamında Avru-
pa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in öncülüğünde, AB Konseyi 
Başkanı Donald Tusk, Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, AMB Baş-
kanı Mario Draghi ve AP Başkanı Martin Schulz’un desteğiyle 22 Haziran 
2015 tarihinde bir rapor yayımlanmıştır. Beş Başkan Raporu olarak da nite-
lendirilen “AB’de Ekonomik ve Parasal Birliği’nin Tamamlanması” başlıklı 
raporda, EPB’nin nasıl derinleştirilebileceği ve tamamlanabileceğine ilişkin 
2025 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen üç aşamalı bir plan ortaya 
çıkarılmıştır. Söz konusu plan dâhilinde Ekonomik Birlik, Finansal Birlik, Mali 
Birlik, demokratik hesap verebilirlik, meşruiyet ve kurumların güçlendiril-
mesi ekseninde önerilere yer verilmektedir161. 

161  Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi ve Martin Schulz, “Completing 
Europe’s Economic and Monetary Union”, 22.07.2015. 
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Üç aşamalı planda yer alan öneriler şu şekildedir:

1. Eylemle Derinleşme (1 Temmuz 2015 - 30 Haziran 2017): Rekabet gü-
cünün artırılması ve yapısal yakınsamanın sağlanması amacıyla mevcut 
araçların ve antlaşmaların kullanılması, ulusal düzeyde ve Avro Alanı dü-
zeyinde sorumlu mali politikaların uygulanması, Mali Birliğin tamamlan-
ması ve demokratik hesap verebilirliğin geliştirilmesi,

2. EPB’nin tamamlanması: Ekonomik ve mali yakınsama sürecinin daha 
bağlayıcı hale getirilmesi için yakınsama amacıyla ortaklaşa kararlaştı-
rılan kıyas noktaları (benchmarks) ile daha ileri boyutta önlemlerin alın-
ması,

3. Son aşama (en geç 2025’e kadar): Bütün aşamaların tamamlanmasıyla 
birlikte derin ve özgün EPB’nin, tek para birimini paylaşan bütün AB 
üye ülkeleri için istikrarlı ve refah içinde olması ve hazır olan diğer üye 
ülkelerin de katılımı için cazip bir alan haline gelmesi.  

Avrupa Komisyonu’nun, birinci aşamadan ikinci aşamaya geçiş dönemi olan 
2017 yılı bahar döneminde bir Beyaz Kitap yayımlaması öngörülmektedir.

Beş Başkan Raporu’nda ortaya konulan EPB’nin tamamlanması ve derinleş-
tirilmesi kapsamında,  Ekonomik Birliğin, Finansal Birliğin, Mali Birliğin ve 
Siyasi Birliğin tamamlanmasına ilişkin dört sütunun yanı sıra sosyal politika-
nın güçlendirilmesine ilişkin sosyal sütunun da ilave edilmesi öngörülmüş 
ve bunun için danışma süreci başlatılmıştır162.  

EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM DURUMU

Fasla ilişkin Tanıtıcı Tarama Toplantısı, 16 Şubat 2006 tarihinde, Ayrıntılı Ta-
rama Toplantısı 23 Mart 2006 gerçekleştirilmiştir. Faslın tarama sonu rapo-
ru, 9 Ekim 2006 tarihinde yayımlanmıştır. 24 Ocak 2007 tarihinde açılmasına 
karar verilen Ekonomik ve Parasal Politika faslına ilişkin müzakere pozisyon 
belgesi, 9 Mart 2007 tarihinde AB tarafına iletilmiştir. 

162  Avrupa Komisyonu, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Launching a Consultation 
on a European Pillar of Social Rights”,  COM(2016) 127 final, 08.03.2016.
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Ancak 26 Haziran 2007 tarihindeki AB Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi’nde, Fransa’nın bu faslın tam üyelikle doğrudan bağlantısı 
olduğunu ileri sürmesi üzerine, fasla ilişkin Türkiye’nin Pozisyon Belgesi 
ele alınmamış ve AB tarafından Ortak Tutum Belgesi hazırlanmamıştır. 
Söz konusu fasıl, Türkiye’nin üyeliğine karşıtlığıyla tanınan Nicolas 
Sarkozy’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde üyelikle doğrudan ilişkili olduğu 
gerekçesiyle engellediği beş fasıl arasında yer almıştır. Son dönemde 
François Hollande’ın Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesiyle birlikte 
Fransa’nın tutum değiştirmesi üzerine faslın müzakerelere açılması için 
çalışmalara hız verilmiştir. 13 Mart 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen 
4 No’lu Alt Komite Toplantısı’nda fasıl kapsamındaki mevzuat gözden 
geçirilmiş ve fasla ilişkin müzakere pozisyon belgesi güncellenerek 20 Mart 
2015 tarihinde Avrupa Komisyonu’na iletilmiştir. AB’nin fasıla ilişkin ortak 
tutum belgesi ise 30 Kasım 2015 tarihinde Türkiye’ye iletilmiştir. 

Ekonomik ve Parasal Politika faslı, 14 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’de 
gerçekleşen Hükümetlerarası Konferans’ta müzakereye açılmıştır. Fasla 
ilişkin açılış kriteri bulunmamaktadır.

Ekonomik ve Parasal Politika faslına ilişkin bütün fasılların geçici olarak ka-
panması için AB tarafından getirilmiş olan, “Ek Protokol’ün tam olarak uy-
gulanması” şartı haricinde 17’nci fasla ilişkin iki adet teknik kapanış kriteri 
getirilmiştir. Bunlar, Türkiye’nin yasal çerçevesini Merkez Bankası’nın tam 
bağımsızlığını, kamu sektörünün merkez bankaları tarafından finansmanı-
nın yasaklanması, kamu kesiminin finansal kurumlara imtiyazlı erişiminin 
önlenmesi ve Merkez Bankası’nın AMBS’ye tam entegre olması, Merkez 
Bankası hedeflerinin AMBS hedefleri ile uyumlu olmasını da içerecek şekil-
de sağlayarak uyumlaştırması ile Türkiye’nin yasal çerçevesini 2011/85/EU 
sayılı Konsey Yönergesi’nde yer alan ulusal bütçe çerçeveleri için gereklilik-
ler ile uyumlaştırmasıdır. 

Fasıl kapsamındaki müktesebatın temelini oluşturan Merkez Bankası’nın 
bağımsızlığının yanı sıra kamu sektörünün Merkez Bankası tarafından doğ-
rudan finansmanının yasaklanması ve kamu kesiminin finansal kurumlara 
imtiyazlı erişiminin önlenmesi konuları, ülkemiz açısından önem taşımak-
tadır. Fasıl, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının pekiştirilmesi ve kurumsal 
altyapısının iyileştirilmesi açısından da kritik bir öneme sahiptir.
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Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığının sağlanmasına ilişkin olarak, 2001 
yılında kabul edilmiş olan 1211 sayılı TCMB Kanunu’nda Değişiklik Yapıl-
masına Dair 4651 sayılı Kanun gereğince TCMB’nin yetkilerini kullanma ve 
görevlerini yerine getirme ilkesi bakımından tam bağımsızlığa sahip olması 
öngörülmektedir. 

2006 yılı başından itibaren açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçilmiş 
ve para politikasının şeffaflığı ve hesap verebilirliği artmıştır. Merkez Ban-
kası’nın, AB müktesebatına uygun olarak kurumsal ve mali bağımsızlığına 
dair ilave uygulamalar için gerekli ek değişikliklerin katılım tarihinden bir yıl 
önce yapılması öngörülmektedir.  

Türkiye’nin Ekonomik ve Parasal Politika faslına uyum çerçevesini belirleyen 
başlıca belgeleri; Ulusal Kalkınma Planları, Orta Vadeli Programlar, Orta Va-
deli Mali Planlar, Yıllık Programlar ve Katılım Öncesi Ekonomik Program-
lardır. Katılım öncesi ekonomi politikalarının koordinasyonu çerçevesinde 
Türkiye, 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Katılım Öncesi Ekono-
mik Program ve Mali Bildirim tablolarını hazırlayarak Avrupa Komisyonu’na 
sunmaktadır. 

Türkiye’nin AB’nin Ekonomik ve Parasal Politikası’na uyumu kapsamında 
Maastricht Kriterleri’ne uyum düzeyi oldukça yüksektir. Özellikle kamu açı-
ğının GSYİH’ye oranı ve kamu borç stokunun GSYİH’ye oranı Maastricht 
Kriterleri çerçevesinde öngörülen sınırların altında seyretmekte ve birçok 
üye ülkenin oranlarından daha iyi durumdadır. 2014 yılında AB tanımlı kamu 
açığının GSYİH’ye oranı yüzde 1,3 ve kamu borç stokunun GSYİH’ye oranı 
yüzde 33,5 düzeyinde kaydedilmiştir. Söz konusu değerlerin 2014 yılında 
AB genelinde sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 86,8 olarak kaydedildiği göz önün-
de bulundurulduğunda, Türkiye’nin Maastricht Kriterleri’ni karşılamada 
AB’nin ilerisinde olduğu görülmektedir. Ekonomik ve Parasal Politika faslı 
çerçevesinde, Türkiye’nin tek para birimi Avro’ya geçmesi, üyelik tarihi son-
rasında Maastricht Kriterleri’ni karşılaması ile mümkün olacaktır. 

Fasıl kapsamında Türkiye, ilgili mevzuatı uygulayabilecek ve mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilecek organizasyonel altyapı-
ya, insan kaynağına ve kurumsal çerçeveye sahiptir. Genel olarak, Ekono-
mik ve Parasal Politika faslında Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu ileri 
düzeydedir. Avrupa Komisyonu tarafından fasla ilişkin açılış kriteri getiril-
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memiş olması da bu durumu doğrular niteliktedir. Özellikle 2001 yılında 
Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sonrasında hayata geçirilen kapsamlı 
reformlar, ülkemizin makroekonomik temellerini ve kurumsal altyapısını iyi-
leştirmesine katkı sağlamıştır. 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporlarında Türkiye’nin 
ekonomik ve parasal politika alanında kısmen hazırlıklı olduğu belirtilerek, 
Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ilkesi ve kamu sektörünün finansal 
kuruluşlara imtiyazlı erişiminin engellenmesi ilkesine ilişkin birtakım 
uyumsuzluklar üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, 2015 Yılı İlerleme 
Raporu’nda163  para politikasına ilişkin olarak, Merkez Bankası Kanunu’nun, 
bankanın bağımsızlığını yeterince sağlayamadığına işaret edilerek bu 
alanda daha fazla ilerlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte ve para 
politikası otoritesi üzerindeki, faizleri düşük tutmaya yönelik siyasi baskının 
arttığına dikkat çekilmektedir. Öte yandan, kamu sektörünün finansal 
kurumlara imtiyazlı erişiminin önlenmesi alanında AB müktesebatına tam 
uyum sağlanması için daha fazla adım atılması, Avrupa Komisyonu’nun 
2015 yılında üzerinde durduğu diğer önemli bir noktadır.

2015 Yılı İlerleme Raporu’nda ekonomi politikasına ilişkin değerlendirme-
lerde Türkiye’nin AB’ye sunduğu Ekonomik Reform Programı’nın (ERP) son 
dönemdeki eğilimler ve piyasadaki gelişmeler ile uyumlu olmadığına işaret 
edilmektedir. ERP’nin ayrıca, Komisyon’un bu tür programlar için hazırlamış 
olduğu rehberde yer alan bazı unsurları dikkate almadığı ve AB Ekonomi 
ve Maliye Bakanları ile aday ülkeler arasındaki Bakanlar Diyaloğu Toplantısı 
Sonuçları’nda yer alan politika tavsiyelerinin uygulanması bakımından ye-
tersiz kaldığına dikkat çekilmektedir. 

Bütçe çerçevesine ilişkin olarak ise Türkiye’nin 85/2011 sayılı Yönerge ile 
uyum sağlamak için ciddi çaba sarf etmesi gerektiği, tahminlerin güvenilir-
liğinin artırılması, sayısal mali kuralların uygulanmaya başlanması ve bunla-
rın bağımsız otoriteler tarafından izlenmesi gibi konularda ciddi çalışmalar 
yapılması gerektiği belirtilmektedir.

163  Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progres Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015.



195AÇILAN MÜZAKERE FASILLARINDA NE DURUMDAYIZ?

Raporda, Türkiye’nin özellikle Merkez Bankası’nın bağımsızlığına zarar ve-
recek siyasi müdahalelerden kaçınması ve belirlenen tarihler içinde mali 
bildirim tabloları ve ERP’yi AB’ye sunması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi’nde, Türkiye ile 
AB arasında ekonomik ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi ve iki taraftaki iş 
dünyasının temsilcilerinin bir araya getirilmesi amacıyla “Yüksek Düzeyli 
Ekonomik Diyalog” mekanizmasının tesis edilmesine karar verilmiştir. Bu 
kapsamda, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog kapsamında ilk 
toplantılar 25-26 Nisan 2016 tarihlerinde  gerçekleştirilmiştir. Toplantılar, 
her iki tarafın ekonomik görünüm ve beklentileri ile politika önceliklerine 
ilişkin farkındalıklarının artırılmasına ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda 
bulunacak kapsamlı tartışmalara imkân sağlamıştır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin, Ekonomik ve Parasal Politika faslında hazırlıkları ileri düzeyde ol-
makla birlikte bu fasılda AB tarafından özellikle Merkez Bankası’nın bağımsız-
lığı ve kamu sektörünün finansal kuruluşlara imtiyazlı erişiminin engellenmesi 
ilkelerine ilişkin gözlemlenen birtakım uyumsuzluklara dikkat çekilmektedir. 
Bu çerçevede, para politikası alanında AB müktesebatı ile uyumun ileri dü-
zeyde olmasına karşın tam olmadığı belirtilerek, Merkez Bankası Kanunu’nun, 
Banka’nın bağımsızlığını tam olarak sağlamadığı ve para politikası otoritesi 
üzerindeki, faizleri düşük tutmaya yönelik siyasi baskının arttığı ifade edilmek-
tedir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin Merkez Bankası’nın bağımsızlığına 
zarar verecek siyasi müdahalelerden kaçınmasının yanı sıra belirlenen tarihler 
içinde mali bildirim tabloları ve ERP’yi AB’ye sunması AB tarafından tavsiye 
edilmektedir.                                                                                                                                                                                          

Türkiye’nin AB ile ticari ve ekonomik bütünleşmesinin oldukça ileri düzey-
de olduğu;  Türkiye’nin dış ticaretinde AB’nin payının yüzde 40’tan fazla 
ve AB’nin ülkenin en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olduğu göz 
önüne bulundurulduğunda, AB’nin Ekonomik ve Parasal Politikası’na uyu-
mundaki ilerlemenin ülkenin AB ile ekonomik ilişkilerine de olumlu yansı-
yacağı görülmektedir.
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Başkanlığı

Hollanda

FASIL 33: MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER
Mali ve Bütçesel Hükümler alanındaki AB müktesebatı, AB bütçesinin etkin 
bir şekilde organizasyonu, oluşturulması, uygulanması ve bu kapsamda AB 
bütçesine sağlanacak katkılar için gerekli mali kaynaklara ilişkin kuralları dü-
zenlemektedir. Bu fasıl kapsamındaki müktesebat üyelikle birlikte doğrudan 
uygulanmaya başladığı için Türkiye’nin söz konusu müktesebatı ulusal mevzu-
atına aktarması gerekmemektedir.

FASLIN KAPSAMI

Mali ve Bütçesel Hükümler alanındaki AB müktesebatı, AB bütçesinin fi-
nansmanı için gerekli olan mali kaynaklarla ilgili kuralları kapsamaktadır. 
Söz konusu kurallar AB bütçesinin etkin bir şekilde organizasyonu, oluş-
turulması ve uygulanması ile AB bütçesine sağlanacak fonlar için gerekli 
mali kaynaklara ilişkin düzenlemeleri içermektedir. AB’nin bütçe kaynakları; 
gümrük vergileri, tarımsal vergiler ve şeker vergilerinden elde edilen ge-
leneksel öz kaynaklardan oluşan Üye Devlet katkıları, Üye Devletlerin KDV 
gelirlerine dayanan katkılar ve Üye Devletlerin GSYİH büyüklüğüne bağlı 
olarak değişen katkılardan oluşmaktadır. AB’nin bütçe gelirlerinin yüzde 
1’ini oluşturan diğer gelirler ise AB çalışanlarının gelir vergisi kesintileri, 
banka faizleri, üçüncü ülkelerin AB programlarına katılmak üzere yaptıkla-
rı katkılar, kullanılmayan AB mali yardımlarının geri ödenmesi ve gecikmiş 
ödemeler üzerinden alınan faizleri içermektedir.
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AB bütçe sistemi içerisinde bazı Üye Devletlerin AB bütçesine yaptıkları 
katkılar arasındaki dengesizliğin giderilmesi için alınan bir dizi önlem (dü-
zeltme mekanizmaları) yer almaktadır. Bu kapsamda, İngiltere’nin katkı in-
dirimi, İngiltere üye olduktan sonra Birlik bütçesine yapmış olduğu katkı-
larla bütçe harcamalarından aldığı pay arasındaki dengesizliğin giderilmesi 
amacıyla 1985’te oluşturulmuştur. İngiltere’nin bütçe dengesizliği, KDV ve 
GSYİH bazlı ödemelerinde indirim yapılarak azaltılmaktadır. Bu düzeltme-
nin maliyeti, diğer Üye Devletler tarafından, AB GSYİH’si içerisindeki payla-
rına göre paylaşılmaktadır. Buna karşın, AB bütçesine katkıları görece fazla 
olan Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç’in, İngiltere’nin telafisi için ver-
dikleri katkılar daha düşük oranda hesaplanmaktadır. Hollanda ve İsveç’in 
GSYİH’lerinden AB bütçesine sağladıkları katkılarda ise belirli tutarlarda 
indirim sağlanmaktadır164. 

Yeterli koordinasyonun sağlanması, öz kaynaklara ilişkin katkıların doğru 
hesaplanması, tahsilâtı, ödenmesi ve denetiminin temini ile öz kaynaklara 
ilişkin kurallara uyum amacıyla AB’ye raporlamanın yapılabilmesi için, Üye 
Devletlerin bu alanda gerekli idari kapasiteyi oluşturmaları gerekmektedir. 

Bu alandaki müktesebat, AB’ye katılımın ardından aday ülkeler tarafından 
doğrudan uygulanacak olan tüzük ve kararları kapsamaktadır. Söz konusu 
müktesebat, üyelikle birlikte doğrudan uygulanmaya başladığı için ulusal 
mevzuata aktarılması gerekmektedir. 

Bununla birlikte aday ülkelerin, ilgili tüzük ve kararların üyelik tarihinden iti-
baren uygulanacağını garanti etmeleri önem taşımaktadır. Bu güvencenin 
verilmesi ise büyük ölçüde, bu fasıl ile ilişkili olan Tarım ve Kırsal Kalkınma, 
Gümrük Birliği, İstatistik, Vergilendirme ve Mali Kontrol gibi diğer mükte-
sebat fasıllarında kaydedilen ilerlemeyle doğru orantılıdır165. Örneğin, AB 
bütçesinin gelirlerini oluşturan öz kaynaklardan geleneksel öz kaynaklar 
(gümrük vergileri ve tarım vergileri), Gümrük Birliği ve Tarım ve Kırsal Kal-
kınma fasılları, GSYİH’den AB bütçesine yapılacak katkının doğru bir şekil-
de hesaplanmasına; İstatistik faslı; KDV katkısı da Vergilendirme faslı kapsa-
mındaki gelişmelere bağlı olup, Birliğin mali çıkarlarının yeterli bir şekilde 

164  Avrupa Komisyonu, “The EU’s Own Resources”,http://ec.europa.eu/budget/mff/resources/index_en.cfm, 
Erişim Tarihi: 04.03.2015.

165  Müge Hayriye Güvenç, “AB Bütçesi ve Öz Kaynaklar Sistemi”, T.C. Maliye Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı için AB Uzmanlık Tezi, Ekim 2008.
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korunmasının sağlanması konusunda önlemlerin alınması ise çoğunlukla 
Mali Kontrol faslı altında ele alınmaktadır.

Bu fasıla ilişkin düzenlemelerin temelinde ise AB’nin bütçesel ilkelerinin 
şeffaf ve kademeli olarak uygulamaya başlanması, öz kaynaklar sistemi ve 
ortak finansman sistemine uyum sağlanması bulunmaktadır. Düzenlemele-
rin üyelikle otomatik olarak işler hale gelmesi öngörülmektedir. 

AB’DE MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER POLİTİKASINDA  
YAŞANAN SON GELİŞMELER

AB bütçesi, Birlik çerçevesinde üye ülkeler tarafından ortaklaşa belirlenen si-
yasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan en etkili araçlar-
dan biridir. AB bütçesi, AB’nin siyasi ve ekonomik politikaları doğrultusunda 
şekillenmekte, bütünleşme ve genişleme süreçlerinde oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır. AB bütçesi, Birliğin uluslarüstü özelliği ile diğer uluslararası 
kuruluşlardan farklı olarak üye ülkelerin katkılarının yanı sıra kendine ait gelir 
kalemlerinden oluşmaktadır. Bütçede idari giderler için ayrılan pay yüzde 5 
gibi düşük bir düzeydedir. Bütçenin önemli bir bölümü üye ülkeler arasında 
ekonomik gelişmişlik farkını azaltarak ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi kuv-
vetlendirmeyi amaçlayan ortak politikaların finansmanı için kullanılmaktadır.  

AB bütçe uygulamasında denklik ilkesi (gelir ve giderlerin birbirine denk 
olması), yıllık ilkesi (uygulamaların istisnalar dışında bir yıl olması) ve birlik 
ilkesi (bütçenin gelir ve giderlerin tümünü kapsaması) mevcuttur. Başlan-
gıçta gelir kalemleri sadece üye ülkelerden sağlanan transferlerden oluşan 
Birlik bütçesi, 1970 yılından itibaren ortak politikaların finansmanı için öz 
kaynaklar sistemini benimsemiştir. Bütçeye tahsis edilen maksimum kaynak 
miktarı toplam AB GSMH’nin yüzde 1,23’ü ile sınırlandırılmıştır. 

AB bütçesi ABİDA’nın 311’inci Maddesi uyarınca Birliğin öz kaynaklarından 
finanse edilmektedir. Birliğin öz kaynakları, Birliğe bütçenin finansmanı için 
tahsis edilen ve ulusal otoritelerin ayrı bir kararına gerek olmadan otomatik 
olarak tahakkuk eden gelirleri içermektedir. Birliğin öz kaynakları, öz kay-
naklar sistemi kurallarına göre saptanır, tahsil edilir, ödenir ve kontrol edilir. 
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren resmi olarak yürürlüğe girmiş bulunan 2007 
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yılında yayımlanan yeni Öz Kaynaklar Kararı’nda166  tanımlandığı şekliyle Bir-
liğin öz kaynakları üç temel gelir kaleminden oluşmaktadır. Bunlar; gümrük 
vergileri ile şeker vergilerini içeren geleneksel öz kaynaklar, her Üye Devlet 
için Avrupa Komisyonu tarafından istatistiki bir yöntemle hesaplanmakta 
olan KDV kaynağı ve her Üye Devlete ilişkin olarak yine Avrupa Komisyonu 
tarafından yapılan ilgili yıla ait GSMH tahminine dayalı GSMH kaynağıdır. 

AB bütçesinin harcama kalemleri ise çok yıllı çerçeve ile belirlenir. “Mali 
Perspektif” olarak adlandırılan çok yıllı bütçe, yıllık harcama üst sınırları be-
lirlenerek hazırlanmaktadır. Mali Perspektiflerin başlangıcı 1988-1992 dö-
nemine dayanmaktadır. Hâlihazırda 7 yıllık dönemler için temel bütçe bü-
yüklükleri tespit edilmekte ve bütçeye çok yıllı tavanlar belirlenerek AB’nin 
harcamalarının kontrolü amaçlanmaktadır. Çok Yıllı Mali Çerçeve (Multian-
nual Financial Framework), AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine 
ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen ve böylece bütçe di-
siplinini ve kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin 
şekilde dağılımını sağlayan bir araçtır. Son dönemde 2014-2020 dönemini 
içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamındaki reel öz kaynak miktarı 908 mil-
yar Avro ve harcama kalemlerine ilişkin ödenek miktarı ise yaklaşık 960 mil-
yar Avro tutarındadır. 2014-2020 Mali Çerçevesinde AB’nin uzun dönemli 
bütçesinde ilk kez kesintiye gidilmiştir. 

AB’nin 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçevesi’nin kaynakların tahsis edileceği 
alanların belirlendiği başlıkları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

- Büyüme ve istihdam için rekabet edebilirlik: Bu başlıkta araştırma, ye-
nilikçilik ve teknolojik gelişmelerin desteklenmesi, işletmelerin ve KO-
Bİ’lerin rekabet gücünün artırılması, eğitim ve beşeri becerilere yatırım 
yapılması gibi öncelikler ön plana çıkmaktadır. 

- Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum: Bu başlıkta bölgesel farklılıkların 
giderilmesi amacına hizmet eden harcamalar öngörülmüştür. Bu çerçe-
vede Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum 
Fonu aracılığıyla Birliğin büyüme ve istihdamın güçlendirilmesi ile böl-
gesel işbirliği odaklı önceliklerine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

166  AB Konseyi, Council Decision of 7 June 2007 on the System of the European Communities’ Own Resources, 
(2007/436/EC, Euratom), Official Journal of the European Union, L 163/17,  23.06.2007.
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- Sürdürülebilir büyüme: Doğal kaynaklar, Ortak Tarım Politikası, kırsal kal-
kınma, balıkçılık kaynaklı harcamalar bu başlıktaki başlıca unsurlardır. 

- Güvenlik ve vatandaşlık: Bu başlık, iltica ve göç, sınırlar, iç güvenlik, va-
tandaş katılımını geliştirme, halk sağlığı ve tüketicinin korunmasını güç-
lendirme bileşenlerini içermektedir. 

- Küresel bir aktör olarak AB: AB’nin uluslararası sistemde etkin bir rol 
üstlenme hedefinden hareketle AB genişleme sürecini destekleme, AB 
değerlerini Birlik dışında tanıtma, dış politika ortaklarıyla işbirliğini geliş-
tirme, AB Komşuluk Politikası’na dâhil olan ülkelerde uzun vadeli refah 
ve istikrara yatırım yapma, iklim değişikliği ile mücadele etme, doğal ve 
insan kaynaklı felaketlerde Avrupa dayanışmasını güçlendirme başlıkla-
rını içermektedir. 

MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLINA İLİŞKİN  
TÜRKİYE’DEKİ UYUM ÇALIŞMALARI

Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinde Mali ve Bütçesel Hükümler fas-
lının Tanıtıcı Tarama Toplantısı 6 Eylül 2006 tarihinde, Ayrıntılı Tarama Top-
lantısı ise 4 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının ardından, 
Avrupa Komisyonu tarafından fasıla ilişkin Tarama Sonu Raporu hazırlan-
mış, ancak Tarama Sonu Raporu hâlihazırda yayımlanmamış ve fasıl henüz 
müzakereye açılmamıştır. Söz konusu fasıl, Nicolas Sarkozy’nin Cumhur-
başkanlığı döneminde Fransa tarafından “üyelikle doğrudan ilişkili oldu-
ğu” gerekçesiyle bloke edilen fasıllar arasında yer almaktaydı. 18 Mart 2016 
tarihli Türkiye-AB Zirvesi’nde ise faslın Hollanda AB Dönem Başkanlığı’nda 
müzakerelere açılması yönünde karar alınmıştır. 

Bu fasıla ilişkin bir açılış kriteri öngörülmemiştir. 2008 yılı Katılım Ortaklığı 
Belgesi’nde, Mali ve Bütçesel Hükümler faslına yer verilmezken, aynı şekil-
de AB Bakanlığı tarafından 2016 yılının başında açıklanan ve Ocak 2016 ile 
Aralık 2019 döneminde müktesebata uyum için kabul edilecek yasal dü-
zenlemeleri ve çalışmaları ayrıntılı şekilde ortaya koyan AB’ye Katılım İçin 
Ulusal Eylem Planı’nda da Mali ve Bütçesel Hükümler faslı yer almamıştır. 
Bununla birlikte, fasıl kapsamında yer alan öz kaynaklar mevzuatının üyelik-
le birlikte doğrudan uygulamaya koyulması öngörülmektedir. 
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Mali ve Bütçesel Hükümler faslı, AB ile müzakerelerde bazı diğer fasıllar-
la yakından ilgilidir. AB bütçesinin gelir tabanının oluşturan geleneksel öz 
kaynaklar, tarım ve gümrük vergilerini içeren Tarım ve Kırsal Kalkınma ile 
Gümrük Birliği fasıllarıyla, GSMH kaynağına dayalı kaynağın hesaplanması 
ve izlenmesiyle ilişkili olan İstatistik faslı ve bütçenin KDV payına ilişkin kay-
nağın hesaplanması ise Vergilendirme faslı ile yakından ilgilidir. Bunların 
yanı sıra Birliğin mali çıkarlarının korunması amacıyla alınacak önlemler Mali 
Kontrol faslı altında ele alınmaktadır. Belirtilen fasıllarla yakın ilişkisi nede-
niyle Mali ve Bütçesel Hükümler faslına ilişkin müzakereler büyük oran-
da diğer fasıllarda yürütülen çalışmalarda kaydedilen ilerlemeye bağlıdır. 
AB’nin geçmişte aday ülkelerle yürüttüğü müzakerelerde Mali ve Bütçesel 
Hükümler genelde en son sonuçlandırılan müzakere faslı olmuştur167.   

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 2015 Yılı İlerleme Raporu’nda 
yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin Mali ve Bütçesel Hükümler faslı-
na ilişkin hazırlıklarının başlangıç aşamasında olduğu belirtilmektedir168. Öz 
kaynaklar sisteminin uygulanmasına ilişkin politika alanlarında ise temel ilke 
ve kurumların hâlihazırda mevcut olduğu ifade edilmektedir. Geleneksel öz 
kaynaklar konusunda, Türkiye’nin gümrük mevzuatının AB müktesebatıyla 
uyum durumu Gümrük Birliği faslı kapsamında değerlendirilmektedir.

Türkiye’nin gümrük mevzuatı, AB müktesebatıyla büyük ölçüde uyumlu 
durumdadır. KDV’ye dayalı kaynak ve idari kapasitenin oluşturulması ko-
nusunda, istatistiki KDV matrah hesabı için hazırlıklar henüz başlamamıştır. 
Türkiye’nin üyelikten sonra öz kaynaklar sistemine gerekli katkıda bulunma-
sı ile birlikte KDV’deki ve gümrük vergilerindeki yolsuzlukla mücadele çalış-
malarını hızlandırması ve bu amaçla KDV’deki ve gümrük vergilerindeki yol-
suzlukla mücadelede sıkı önlemler alması öngörülmektedir. GSYİH kaynağı 
konusunda, hâlihazırda Türkiye’nin, finansal ve istatistiki verileri ESA-95 ile 
oldukça uyumlu olmakla birlikte bu sisteme yönelik yeni gelişmelere uyum 
sağlaması gerekecektir169. 

167  Müge Hayriye Güvenç, “AB Bütçesi ve Öz Kaynaklar Sistemi”, T.C. Maliye Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı için AB Uzmanlık Tezi, Ekim 2008.

168 Avrupa Komisyonu, “Turkey 2015 Progress Report”, SWD (2015) 216 final, 10.11.2015.
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İdari altyapı alanında, Türkiye’nin Birliğe üyeliğe kadar yapması gerekenler 
arasında, öz kaynaklarının doğru tahsil edilmesine, muhasebeleştirilmesi-
ne, izlenmesine, ödenmesine, kontrol edilmesine ve bunların AB’ye rapor-
lanmasına yönelik koordinasyon yapılarını ve uygulama kurallarını oluştu-
rulması yer almaktadır. Türkiye’nin, AB üyeliği ile birlikte söz konusu fasıl 
kapsamındaki düzenlemeleri hayata geçirebilmek için güçlü koordinasyon 
yapıları oluşturması ve idari kapasite ve uygulama kurallarını sağlaması ge-
rekecektir. 

GENEL DEĞERLENDİRME

Mali ve Bütçesel Hükümler faslı kapsamındaki mevzuatın üyelikle birlikte 
doğrudan uygulanmaya başlaması söz konusu olduğundan, bu alandaki 
müktesebatın ulusal mevzuata aktarılması gerekmemektedir. Bununla bir-
likte ilgili mevzuatın üyelik tarihinden itibaren uygulanabilmesi büyük ölçü-
de, bu fasıl ile ilişkili olan Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gümrük Birliği, İstatistik, 
Vergilendirme ve Mali Kontrol gibi diğer müktesebat fasıllarında kaydedilen 
ilerlemeyle doğru orantılıdır. Genel olarak, Mali ve Bütçesel Hükümler faslı 
kapsamındaki hazırlıklar henüz erken aşamadadır. Türkiye’nin AB’ye üyeliği 
gerçekleştiğinde bu fasıla ilişkin olarak güçlü koordinasyon yapılarını, idari 
kapasiteyi ve uygulama kurallarını oluşturmasına ihtiyaç duyulacaktır. 

169 A.g.e.



Türkiye’nin katılım müzakereleri sürecinde on yılı geride bırakıp on birinci 
yıla doğru ilerlediğimiz mevcut durumda, 15 fasıl müzakerelere açılmış ve 
bunlardan yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatılmış durumdadır. Son dö-
nemde mülteci krizinin ele alınması sürecinde Türkiye-AB ilişkilerinin yeni 
fasılların açılması suretiyle canlandırılması gündeme gelmiş ve 2016 yılının 
ilk yarısında Mali ve Bütçesel Hükümler faslının açılmasına ve hâlihazırda 
GKRY’nin blokajı altında olan beş faslın koşullar elverdiğinde açılabilmesi-
ne olanak sağlayacak şekilde hazırlıklara başlanmasına karar verilmiştir. Bu 
gelişmeye rağmen teknik sürecin, siyasi ve suni engeller nedeniyle arzu 
edildiği hızda ilerlemediği de bir gerçektir.

2006 yılında bir, 2007 yılında beş, 2008 yılında dört, 2009 yılında iki, 2010, 
2013 ve 2015 yıllarında yalnızca birer faslın müzakerelere açılabildiği sü-
reçte “fasıl açmak”, Türkiye-AB ilişkilerinin ve üyelik hedefine ulaşılması-
nın yegâne unsuru olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Ancak bu noktada 
vurgulanması gereken, AB üyelik sürecinde herhangi bir fasılda müzake-
relerin açılmasının tek başına herhangi bir anlam ifade etmediğidir; çünkü 
müzakerelere açılan fasıllar ancak müzakerelere kapatılırsa tamamlanmış 
sayılabilmektedir. Bu noktada, 11 Aralık 2006 tarihli Genel İşler ve Dış İliş-
kiler Konseyi Kararı çerçevesinde 8 faslın açılmamasına karar verilirken, 
hiçbir fasılda müzakerelerin kapatılmaması kararının da alındığını özellikle 
vurgulamakta fayda vardır. Kıbrıs’ta BM arabuluculuğundaki yeniden bir-
leşme müzakerelerinde Mayıs 2015’ten bu yana sağlanan gelişmeler, Kıb-
rıs meselesinin çözümünde bir fırsat penceresi oluştuğu ve çözümün bu 
kez ulaşılabilir olduğu yönünde bir beklenti yaratmıştır. Kıbrıs meselesinin 
adil ve kalıcı bir çözüme kavuşması ile Türkiye’nin katılım müzakereleri sü-
recindeki engellerin ortadan kalkması ve müzakere sürecinin ivme kazan-
ması beklenmektedir.

Unutulmaması gereken bir diğer önemli unsur ise AB mevzuatının tüm 
alanlarda her gün ilerlediği ve değiştiği gerçeğidir. Dinamik ve canlı AB 
mevzuatına her geçen gün yenileri eklenirken, eski mevzuat sürekli ola-
rak güncellenmektedir. Dolayısıyla Türkiye gibi, tüm aday ülkelerin, üyelik 
sürecini tamamlarken güncellenen AB mevzuatını, kendi hukuki sistemine 
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taşıması beklenmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında, Türkiye için mü-
zakerelere açtığı fasıllarda da AB gündeminde yaşanan gelişmeleri takip 
etmesi büyük öneme sahiptir. AB Bakanlığı tarafından 18 Ekim 2014 tari-
hinde açıklanan yeni AB Stratejisi kapsamında hazırlanan ve güncellene-
rek 26 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen 2016-2019 Dönemini kapsayan 
AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı önemli bir adım teşkil etmektedir. 
“Açılan Müzakere Fasıllarında Ne Durumdayız?” isimli bu yayınımız, üyelik 
müzakerelerinin açıldığı günden bugüne, Türkiye-AB üyelik müzakerele-
rinde açılan fasıllarda yenilenen mevzuat ile yaşanan güncel gelişmeleri ve 
ülkemizin bu yenilenen mevzuata uyum düzeyini özetlemeye çalışıyoruz. 
Her zaman olduğu gibi, üyelik sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde ilerleme-
si temennimizi korurken, arzumuzun; nihai üyelik tarihinin AB tarafından 
Türkiye’ye verilmesi ve Türkiye’nin sadece müzakerelere açılan fasıllarda 
değil, tüm fasıllarda AB müktesebatını başarılı, hızlı ve etkin bir şekilde iç 
mevzuatına aktarması olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.


