2010 YILI ĐLERLEME RAPORU’NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN
2009 YILI ĐLERLEME RAPORU ĐLE KIYASLANMASI

Fasıl
1. Malların Serbest Dolaşımı

2009 Đlerleme Raporu

2010 Đlerleme Raporu

Đlerleme Var
Zorunlu standartların kaldırılması; yatay önlemler;
standardizasyon;
uygunluk
değerlendirmesi
(onaylanmış kuruluşlar); akreditasyon; TÜRKAK’ın
faaliyetleri; yasal metroloji; klasik yaklaşım altında
kabul edilen ürün mevzuatında uyumlaştırma
(bilhassa motorlu taşıtlar ve eczacılık ürünlere
ilişkin).

Đlerleme Var
Yatay önlemler; standardizasyon; uygunluk değerlendirmesi
(onaylanmış kuruluşlar); akreditasyon; TÜRKAK’ın faaliyetleri
ve gerçekleştirdiği akreditasyon sayısının artması; yasal
metroloji; piyasa gözetimi ( ancak ayrılan insan kaynakları ve
bütçe yetersiz kalmaktadır; gözetimden sorumlu kurumların
merkezleri arasında koordinasyon zayıf kalmaktadır); klasik
yaklaşım altında kabul edilen ürün mevzuatında uyumlaştırma
(bilhassa motorlu taşıtlar motorlu araç emisyonları ve eczacılık
ürünlere ilişkin).

Sınırlı Đlerleme
Malların serbest dolaşımına ilişkin genel ilkelere
uyum; piyasa gözetiminin uygulama kapasitesi ve
faaliyet bakımından etkin biçimde yürütülmesi; yeni
yaklaşım altındaki ürün mevzuatı.

2. Đşçilerin Serbest Dolaşımı

Đlerleme Yok
Usule ilişkin önlemlerde uyumlaştırma; klasik
yaklaşım kapsamındaki ticaretin önündeki teknik
engellerin kaldırılması (özellikle ilaç malzemeleri,
kimyasallar, gıda maddeleri ve tekstillere ilişkin);
uyumlaştırılmamış alan (bilhassa karşılıklı tanıma
ilkesi);
Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız
uygulanması.
Sınırlı Đlerleme
Sosyal Güvenlik Sistemleri’nin koordine edilmesi
(SSK, AB finansmanlı projeler ile hem bilgi birikimini
hem de koordinasyon kapasitesini geliştirmiştir.)

Sınırlı Đlerleme
Yeni yaklaşım altındaki ürün mevzuatı.

Đlerleme Yok
Malların
serbest
dolaşımına
ilişkin
genel
ilkelere
uyumlaştırılması; usule ilişkin önlemlerde uyumlaştırma;
uyumlaştırılmamış alan (bilhassa karşılıklı tanıma ilkesi);
Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması

Sınırlı Đlerleme
Đşgücü piyasasına erişim
Đlerleme Yok
Sosyal Güvenlik Sistemleri’nin koordine edilmesi;
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3. Yerleşme Hakkı ve Hizmet
Sunma Serbestisi

Đlerleme Yok
Đşgücü piyasasına erişim (Yabancıların çalışma
izinlerine ilişkin mevzuat halen Meclis’te bekleme
sürecindedir)
Bilgi teknolojisi altyapısındaki ve Türkiye Đş
Kurumu’nun elektronik iş bulma hizmetlerindeki
zayıflık nedeniyle Avrupa Đstihdam Hizmetleri ağına
(EURES) katılmaya hazır değildir.
Avrupa sağlık sigortası kartına ilişkin çalışmalar.

Avrupa Đstihdam Hizmetleri ağına katılım;

Đlerleme Yok
Đş kurma özgürlüğü konusunda henüz bir gelişme
kaydedilmemiştir. Katılım Ortaklığı çerçevesinde
gerekli olan detaylı uyum stratejisi hazırlanmamıştır.
Sınır ötesi hizmet sunum serbestisi konusunda bir
gelişme olmamıştır. Kayıt, lisans ya da izin şartları
müktesebat ile uyumlu değildir.
Hizmetler Direktifine uyum için herhangi bir adım
atılmamıştır.
Posta
hizmetleri
alanında
bir
ilerleme
kaydedilmemiştir.
Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ve akademik
niteliklerden
ayrılması
alanında
ilerleme
kaydedilmemiştir (milliyet ve dil koşulları baki
kalmıştır). Yürürlüğe girmiş olan 2005/36/EC sayılı
direktifin uygulanması için bir temas noktası
belirlenmemiştir.
Avukatlar, zehirli maddeler ve ticari temsiller
hakkındaki direktiflerin uygulanması alanında
ilerleme olmamıştır.

Đlerleme Yok
Yerleşme Hakkı stratejisi hala bir hizaya getirilememiştir;
orantısız talepler hala bulunmaktadır. Sınır ötesi hizmet sunum
serbestisi konusunda bir gelişme olmamıştır. Kayıt, lisans ya
da izin şartları müktesebat ile uyumlu değildir. Hizmetler
Direktifine uyum için herhangi bir adım atılmamıştır. Posta
hizmetleri alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir, posta yasa
taslağı kabul edilmemiştir; muhasebe sistemi hala şeffaf
değildir, yasal tekel hala mevcuttur ve bağımsız bir düzenleyici
yapı kurulmamıştır. Yürürlüğe girmiş olan 2005/36/EC sayılı
direktifin uygulanması için bir temas noktası belirlenmemiştir
ancak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu temasın oluşturulması
için çalışmalar başlamıştır.

“Đş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” faslı,
Genel Đşler ve Dış Đlişkiler Konseyi (GĐDĐK)
tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye ilişkin

Sınırlı Đlerleme
Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasında sınırlı ilerleme
kaydedilmiştir. Anayasa Mahkemesi, hemşirelerle ilgili yasada
kadınlara yapılan ilişkilendirilmelerin mevcut olanlarını da
feshetmiştir. Mesleki eğitimlerin asgari gerekliliklerine ilişkin
yasal düzenlemelerde ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, mesleki
yeterliliklerin tanınması halen akademik yeterliliklerin
tanınmasından ayırt edilmemiştir. Bazı meslekler halen çift
taraflı tanınmaya tabi tutulmaktadır. Vatandaşlık ve dil
gereksinimleri bulunmaktadır.
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olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa
Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı
sekiz fasıldan biridir. Kıbrıs bayrağı taşıyan veya
uğradığı son liman Kıbrıs’ta olan gemi ve uçakların
taşıdığı malların serbest dolaşımı üzerindeki
sınırlamalar devam ettiği müddetçe, Türkiye bu fasla
ilişkin müktesebatı bütünüyle uygulayabilecek
konumda olmayacaktır.

4.
Sermayenin
Dolaşımı

Serbest

Đlerleme Var
Sermaye hareketleri ve ödemeler alanında ilerleme
kaydedilmiştir. Bakanlar Kurulu Türk Lirası’nın
korunmasına dair Tebliği iyileştirmiş ve Merkez
Bankası’nın
dönüştürülebilir
para
birimlerini
belirleme ve bu tür para birimlerindeki işlemleri
düzenleme şartını kaldırmıştır.
Ticari işlemlere ilişkin kredilerin kuralları hakkında
ilave rahatlama olmuştur (temmuz 2008).
Sigortacılık
şirketlerinin
teknik
rezervlerine
uygulanan iç varlık tutma şartını kolaylaştıran
önlemler alınmıştır (ocak 2009).
Yabancı para birimi kredilerine ilişkin mevzuatta
değişiklik yapılmıştır.
Sınırlı Đlerleme
Ödemeler sistemi mevzuatının müktesebatla daha
fazla uyumlu hale getirilmesi konusunda az bir
ilerleme kaydedilmiştir.
Merkez Bankası, kabul ettiği yeni bir uygulama
yönetmeliği ile bankaların, hem Türk Lirasıyla
yapılan ulusal ödemelerde, hem de Avrupa
Ekonomik Alanı’ndaki hesaplara Avro ile yapılan
sınır-ötesi transferlerde IBAN (uluslararası banka

“Đş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” faslı, Genel
Đşler ve dış Đlişkiler Konseyi (GĐDĐK) tarafından 11 Aralık 2006
tarihinde Türkiye’ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık
2006’da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların
kapsadığı sekiz fasıldan biridir. Kıbrıs bayrağı taşıyan veya
uğradığı son liman Kıbrıs’ta olan gemi ve uçakların taşıdığı
malların serbest dolaşımı üzerindeki sınırlamalar devam ettiği
müddetçe, Türkiye bu fasla ilişkin müktesebatı bütünüyle
uygulayabilecek konumda olmayacaktır.
Đlerleme Var
Türkiye’nin ödemeler sistemi yasalarının AB müktesebatı ile
uyumludur. Merkez Bankası banka işlemlerinde IBAN
(uluslararası banka hesap numarası) kullanılması ve kara para
aklamanın önlenmesi konusunda uyum sürecinde ilerleme
kaydedilmiştir. 2006 tarihli para aklamanın önlenmesine ilişkin
yasasının ve 2008 Eylem Planının uygulanması için birden fazla
yönetmelik kabul edilmiştir. Bu yönetmeliklerden bazıları ile
ilgili uygulama yöntemleri konusunda karar alma yetkisi Maliye
Bakanlığı’na verilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
bilgi değişimi ile ilgili Bosna Hersek, Ukrayna, Japonya ve
Norveç ile genelgeler imzalamıştır. Kara para aklama
konusunda suç ihbarları artmıştır. Belli mal varlıklarının ulusal
ekonomiye kazandırılması ile ilgili 2008 yasası uygulanmaya
başlamıştır.
Sınırlı Đlerleme
Yabancıların emlak edinmesi ile ilgili yasal çerçeve halen
Avrupa Birliği’nin işleyişi ile ilgili Antlaşma’nın 63’üncü Maddesi
ile tutarsızdır. Bu konuda kademeli olarak serbestleştirilme için
AB müktesebatı ile uyumlu bir eylem planının sunulması
gerekmektedir. AB müktesebatı ile uyumlu yeni ödeme
sistemleri yasasının kabul edilmesi hala askıdadır.
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hesap numarası) kullanması şartını getirmiştir.
Kara para aklama ile mücadele konusunda düzensiz
ilerleme kaydedilmiştir. Kara para aklama ve
terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik ilave
önlemlerin alınması beklenmektedir.
Đlerleme Yok
Yabancıların gayrimenkul edinimiyle ilgili Türk
mevzuatı Avrupa Topluluğu’nu kuran Anlaşma’nın
56. maddesiyle uyumsuz olmaya devam etmektedir.
Türkiye’nin kabul ettiği yeni uygulama yönetmeliği,
Türkiye’de yabancı sermayeyle kurulan şirketlerin
gayrimenkul edinimine ilave kısıtlamalar ve ayrımcı
önlemler getirmiştir.
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde belirtildiği şekilde, AB
menşeli doğrudan yabancı sermaye yatırımını
etkileyen kısıtlamaların kaldırılması alanında ilerleme
olmamıştır. Radyo ve televizyon yayıncılığı, enerji,
ulaştırma ve eğitim gibi alanlardaki sektörel yatırım
kısıtlamaları halen devam etmektedir.
5. Kamu Đhaleleri

Đlerleme Var
Kamu Đhale Kurumu’nun öneri ve denetleme
bölümlerinin ayrılarak yeniden organize olması,
yeterli elemanı olmamasına rağmen Maliye
Bakanlığı’nın ihale politikasından sorumlu kurum
olarak sunulması, idari kapasiteyi karşılama ve
müzakere sürecinde anahtar bir gerekliliği karşılama
yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir.
Sınırlı Đlerleme
Kamu ihalelerinin verilmesi sürecinde sınırlı ilerleme
sağlanmıştır. Elektronik ihale süreci başlamıştır.
Ancak, altyapı hizmetlerinin ihalesini düzenleyen ayrı
bir kanun hala çıkarılmamıştır. Đhale eşik değerleri
Topluluk değerlerinin üzerinde seyretmektedir.

Đlerleme yok
Türkiye sermayenin dolaşımı ve ödemelere ilişkin ilerleme
kaydetmemiştir. AB merkezli Doğrudan Yabancı Yatırımlar’a
uygulanan mevcut kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin bir
ilerleme kaydedilmemiştir. Radyo ve televizyon yayıncılığı,
enerji, ulaştırma ve eğitim gibi alanlardaki sektörel yatırım
kısıtlamaları halen devam etmektedir. Türkiye, Mali Eylem
Görev Gücü tarafından gözden geçirilecek 25 hedef ülke
arasına alınmıştır. Bu eksiklikler özellikle terörün finansmanının
suç kapsamına sokmak ve terörist mal varlıklarının bulunması
ve etkisiz hale getirilmesi yasal çerçevelerinin yetersizliğine
ilişkindir. Türkiye halen Avrupa Konseyi’nin kara para aklama,
yasadışı işlemlerden ve terörizmin finanse edilmesinden kalan
malların araştırılması, el konulması ve kamulaştırması ile ilgili
sözleşmeyi (CETS 198), 2007’de imzalamasına rağmen, halen
onaylamamıştır.

Đlerleme Var
Đhalelerin sonuçlandırılması; şeffaflığı artırmak ve yolsuzluk ile
mücadeleyi güçlendirmek adına Strateji’nin kabul edilmesi.
Sınırlı Đlerleme
Đdare kapasite
Đlerleme Yok
Genel ilkelerde; yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı
uygulaması devam etmekte;
şikâyet incelemesine ilişkin
yönerge ile uyumlaştırılması; AB mevzuat ile (özellikle su,
enerji, ulaştırma ve posta sektörler, imtiyazlar, kamu-özel
sektör ortaklıklar) uyumlaştırılması.
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Kamu ihalelerinin müktesebat uyumu ile ilgili bir
strateji hala sunulmamıştır. Đhtilaflar Yönetmeliği ile
sınırlı uyum kaydedilmiştir.
Đlerleme Yok
Genel ilkelerde herhangi bir ilerleme olmamıştır.
Yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajı uygulaması
artarak devam etmiştir. Bu uygulamanın kullanılma
oranı %10’dan %13,7’ye çıkmıştır. Đstisnalar
kapsamına giren ihale oranları %31,8 artmıştır.
2009’un ilk çeyreğinde istisnalar kapsamındaki
ihalelerin değeri ikiye katlanmıştır.
6. Şirketler Hukuku

Đlerleme var
AB müktesebatına uyum çerçevesinde Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK),
birleştirilmiş finansal tablolar üzerine, güncellenmiş
bir genelge kabul etmesi
Sınırlı ilerleme
Şirket muhasebesi alanında sınırlı bir ilerleme
(Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (TMSK),
Uluslararası Muhasebe Standartlarının (UMS) pek
çok yorumunu ve revizyonunu yayınlaması (fakat
kabul edilen standartlar sadece listelenmiş şirketlere
uygulandı) ;
5 yeni muhasebe standartları uzmanının işe alınması
(ama yine de idari kapasite zayıf)
Đlerleme yok
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve TTK’nın yürürlüğe
girmesi ve uygulanmasına ilişkin kanunun neredeyse
3 senedir parlamentoda beklemesi; Denetlemeye
ilişkin düzenleyici çerçevenin hala hazırlanmamış
olması.

Đlerleme var
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) devralma ilkeleri üzerine
bir bildiri yayımlaması; SPK’nın şeffaflığı artırmak amacıyla
birleşmelere ilişkin ilkeler üzerine olan bildiride değişikliklere
gitmesi; Türkiye’nin sermaye piyasasında finansal raporlamaya
ilişkin kanunda değişikliğe gitmesi;
Sınırlı ilerleme
Şirket muhasebesi alanında sınırlı ilerleme (Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu’nun Uluslararası Muhasebe Standartlarının
(UMS) pek çok yorumunu ve revizyonunu yayımlaması);
Denetlemeye ilişkin sınırlı ilerleme (SPK’nın sermaye
piyasalarında bağımsız denetime ilişkin ilkeler üzerine bir bildiri
yayımlaması)
Đlerleme yok
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve TTK’nın yürürlüğe girmesi ve
uygulanmasına ilişkin kanunun kabulü konusunda gelişme yok;
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7. Fikri Mülkiyet Hukuku

Đlerleme var
Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) patent, coğrafi
işaretler ve endüstriyel tasarımların uygulanmasına
ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklikler yapması;
TPE çalışanlarının yabancı dil ve hukuk konularında
özel eğitim almaları; korsan ürünlere karşı polisin
bazı başarılı operasyonlar gerçekleştirmesi; Anayasa
Mahkemesinin mevcut düzenlemeler çerçevesinde
sınai mülkiyet ihlallerinin suç ve cezalarının ilgili
yasalarda düzenli bir şekilde tanımlanmamış olması
nedeniyle cezalandırılamayacağına ilişkin kararının
ardından markalara ilişkin Kanunun Ocak 2009’da
kabul edilmesi, patent, endüstriyel tasarımlar ve
coğrafi işaretlere ilişki Kanunun Nisan 2009’da
TBMM’ye sunulması.
Sınırlı ilerleme
Fikri mülkiyet haklarıyla (FMH) ilgili kuruluşlarla
işbirliğinin geliştirilmesi (Telif hakları ve bağlantılı
haklar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığının müzik
sektöründe 4 kollektif hak sahibi kuruluşuyla işbirliği
protokolü, otel ve yayıncılarla lisans anlaşması
imzalaması)
Đlerleme yok
Korsan kitap, CD ve DVD gibi medya malzemelerinin
kullanımının yaygın olması; korsan ürünlere karşı
yetkili mercilerin re’sen soruşturma başlatma
yetkisinin olmaması ve Türkiye’nin uygulama
kapasitesinin ve sınır denetimlerinin hala yetersiz
olması; TPE ile FMH ile ilgili kuruluşlar ve temsilcileri
arasında yeterli seviyede yapıcı diyalog tesisi
edilememesi; Sağlık Bakanlığınca yapılan insanlar
için ilaçlara lisans verilmesine ilişkin düzenlemedeki

Đlerleme Var
Türkiye yeni bir Marka Kanunu kabul etmiştir. Telif ve komşu
hakları alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel
Müdürlüğü online işlemlerini geliştirmiştir. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, polis, yargı ve korsan karşıtı komisyonlar tarafından
ortak olarak organize edilen eğitimler sayesinde telif ile ilgili
yapıların koordinasyonu ve işbirliği artırılmıştır. Polisin korsan
karşıtı komisyonlara katılımıyla korsan üretim azalmıştır. Fakat
Đstanbul, Ankara ve Đzmir gibi şehirlerin dışında korsan üretime
karşı yapılan polis baskınlarının yapılması yasanın genel olarak
anlaşılamamasından dolayı çok zorlaşmaktadır. Askıda
bekleyen fikri ve sanatsal işler yasasına ait yasa değişikliği
paketinin kabul edilmiştir. Yürürlüğe ilişkin Bakalnlıklararası
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu, AB ve
Türkiye arasında bir platform oluşturmak için bir Fikri Mülkiyet
Hakları çalışma grubu kurma kararı almıştır.
Sınırlı ilerleme
Gümrük yetkililerinin bilgi teknolojileri (IT) sistemleri bir
merkezde toplanmıştır. Sahte ve korsan malların gümrüklerde
kontrolü yeterli seviyede değildir; denetlemeler ve el
koymalarla ilgili eksiksiz veri hala bulunmamaktadır. Polis,
korsanlık
ve
sahtecilikle
savaş
konusunda
başarılı
operasyonlarına devam etmiştir fakat korsan ve taklit üretim,
organize suç ve suçluların takibinin hala teknik bir şekilde
yapılmamasından dolayı yaygın bir şekilde sürmektedir.
Đlerleme yok
Sınai mülkiyet hakları ile ilgili yasal çerçeveye ilişkin ilerleme
kaydedilmemiştir. Yeniden gözlem kurulunun daha çok yasal
uzaman ihtiyacı vardır; Patent Departmanı’nın araştırma ve
gözlem kapasitesi arttırılmalıdır; marka, endüstriyel tasarım,
patent ve coğrafik işaretler haklarında Türk Patent Enstitüsü
(TPE) tarafından hazırlanan yasa taslağı parlamento tarafından
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8. Rekabet Politikası

değişikliğin, Bakanlığın ilaçların piyasaya sürülmesi
ve yasal veri münhasırlığı konusundaki takdir
hakkının arttırılmasının Topluluk müktesebatıyla
uyumlu olmaması; Türkiye’nin Komisyonun 2008
yılında
önerdiği
FMH
alanında
diyalog
oluşturulmasına yönelik herhangi bir girişimde
bulunmaması.

acilen kabul edilmelidir. FMH’ye ilişkin, özellikle patent
konularında, bir mahkeme kararının alınması hala çok uzun (34 yıl kadar) sürmektedir. Profesyonel ayrıca uzmanların
tarafsızlığı belirsizdir. Bazı patent davalarında uzmanlar patent
verilebilir kriterlerini yeterince bilmemektedir. FMH yürütme
yöntemleri, AB yürütme Yönergesiyle uyumlu değildir.
Kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi yeterli düzeyde
değildir.

Đlerleme var
Anti tröst alanında mevzuat uyumuna devam
edilmesi; Rekabet Kurumunun idari ve işlevsel
kapasitesi ve bağımsızlığının tatmin edici bir düzeye
gelmesi; Türkiye’nin demir çelik sektörüne ilişkin
gözden geçirilmiş “Ulusal Yeniden Yapılandırma
Planı”nı Haziran 2009 ‘da sunması.

Đlerleme var
Rekabet Kurulunun “Sözlü savunma hakları”, “Dosyaya erişim
hakları ve ticari sırların korunması”na ilişkin tebliğler
yayınlaması ve idari kapasitesini arttırmaya devam etmesi;
Devlet yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin
kanunun çıkarılması ve denetim Kurulunun oluşturulması

Đlerleme yok
Kamu teşebbüsleri ile münhasır ve özel hakları haiz
teşebbüslere ilişkin düzenlemelerin uyumlaştırılması;
devlet yardımları mevzuatının kabul edilmemesi ve
devlet yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesinden
sorumlu işlevsel ve bağımsız bir kurumun
oluşturulmaması.

9. Mali Hizmetler

Đlerleme var
BDDK’nın global finansal krizin olumsuz etkilerine
karşı birtakım önlemler alması çerçevesinde
bankalardan sermaye yapılarını güçlendirmeleri
amacıyla karlarını alıkoymalarını talep etmesi;
Bankaların
reel
sektör
kredilerini
yeniden
yapılandırmaları için geçici önlemler getirmesi; Kredi
borçlularının borçlarını ödemeleri halinde
Merkez
Bankası’ndan kayıtlarının silinmesine dair kanunun

Đlerleme yok
Kamu teşebbüsleri ile kendilerine münhasır ve özel haklar
verilen teşebbüslerin rekabet kurallarına uyumu. Ulaştırma ve
enerji sektörlerinde devlet yardımlarını düzenleyen yasal
çerçevenin yokluğu
Sınırlı Đlerleme
Çelik sektörüne verilen
değerlendirilmesi.

devlet

yardımlarının

tasnif

ve

Đlerleme var
Küresel krizin bankacılık sektörü ve bilançolar üzerine
olumsuz etkilerine karşı çeşitli kurumların yeni önlemler
alması, TCMB ve BDDK’nın rezerv ve likidite yeterliliği
kurallarında esneklik sağlaması; BDDK’nın riske dayalı denetim
ilkelerini gözden geçirerek ve mevzuat tasarılarına ilişkin
düzenleyici etki analizi raporları hazırlayarak gözetim ve
uygulama kapasitesini artırması;
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çıkarılması; Hedef sermaye yeterliliği rasyosunun
%12 olarak belirlenmesi; sermaye yeterliliğine
operasyonel risklerin eklenmesi; taslak kredi risk
yönetimi standartlarının hazırlanması;
Sermaye
Piyasası Kurulu’nun mevcut 7 tebliği birleştiren,
borçlanma araçlarına ilişkin esaslar hakkında bir
tebliğ yayınlaması ve yeni bir enstrüman olarak
takas edilebilir hisse senetlerinin getirilmesi; SPK’nın
oy hakkı olmayan senet ve hisse gibi yeni araçlar
çıkarılabilmesine ilişkin bir tebliğ yayımlaması; kamu
altyapı yatırımlarının finansmanına katkı sağlamak
amacıyla altyapı yatırımları için
borsaya kayıtlı
şirketlerin kurulmasına imkan veren bir tebliğ
yayımlaması.
Sınırlı ilerleme
Türkiye’de kayıtlı yat ve gemilerin yurt içindeki
sigorta şirketlerinin yanı sıra yurt dışında faaliyet
gösteren
sigorta
şirketlerinden
de
sigorta
yaptırabilmelerine imkan veren Bakanlar Kurulu
Kararı’nın çıkarılması; Sigorta Tahkim Komisyonu
üyelerine ilişkin asgari koşulların Hazine tarafından
yayınlanması; Perakende borçlar için zorunlu ve
isteğe bağlı sigorta hükümlerini içeren standartların
uygulanmasına ilişkin düzenlemenin kabul edilmesi;
Hazine’nin uygulamaya yönelik yeni bir düzenleme
kabul ederek vakıflar ve derneklerin özel emeklilik
sistemlerinin denetlenmesini sağlaması; Zorunlu
motorlu taşıt üçüncü şahıs sorumluluk sigortasında
tarife serbestisine ilişkin olarak Hazine’nin,
onaylanan tarifelerde üst limiti %20’den %100’e
çıkarması;
Sigorta Tahkim Komisyonu’nun işlerlik kazanması ve
37 sigorta şirketinin yeni tahkim mekanizmasına
katılması;

SPK’nın Gayrımenkul Yatırım Ortaklıklarının halka arzını
kolaylaştıran bir tebliğ yayınlaması; SPK’nın brokerlık
piyasasına giriş çıkışların kolaylaştırması amacıyla aracı
kurumlar ve faaliyetlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapması;
SPK’nın Uluslararası Bağımsız Denetim Düzenleyicileri
Forumu’na üye olması; Menkul kıymet piyasalarında işbirliği
sağlanması amacıyla Türkiye Sermaye Piyasası Danışma
Konseyi’nin kurulması; Avrupa Birliği Finansal Ürün Piyasaları
Direktifi’ne (MIFID) uyum çalışmaları;

Sınırlı Đlerleme
Sigortacılık alanında, Hazine Müsteşarlığı’nın afet risklerine ve
sigorta şirketlerinin müşterilerine ilişkin önceki tazminat
talepleri hakkında detaylı bir sirküler yayınlaması;
Hazine
Müsteşarlığı’nın
bütün
sigorta
şirketlerinden
outsourcing faaliyetlerini üç ayda bir raporlamasını istemesi;
Sigortacılık mevzuatının Solvency II çerçevesine uyumu
çalışmalarının sürdürülmesi.
Sigortacılık ve meslek sigortaları alanında bağımsız düzenleyici
ve denetleyici bir kurumun kurulmasında herhangi bir ilerleme
kaydedilememesi;
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Sigortacılık ve meslek sigortaları alanında bağımsız
düzenleyici ve denetleyici bir kurumun kurulmasında
herhangi bir ilerleme kaydedilememesi;
Đlerleme yok
Basel II anlaşmasında ilerleme kaydedilememesi.
Bankacılık ve bankacılık dışı finansal hizmetler
sektöründe ihtiyati ve gözetim standartlarının
güçlendirilmemesi; Avrupa Birliği Finansal Ürün
Piyasaları Direktifi’ne (MIFID) uyum, yatırımcı telafi
mekanizması, prospektüsler ve piyasa istismarı,
UCITS fonları alanlarında ilerleme kaydedilmemesi

10. Bilgi Toplumu ve Medya

Đlerleme Var
Elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri alanında,
sabit ve mobil telefon abonelerinin yanı sıra internet
kullanıcılarının sayısının artması; sabit ve mobil
telefon hatlarına yönelik özel yatırımların artması;
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun kabul edilmesi;
Mobil telefon piyasasında arabağlantı ücretlerinin
%30 oranında azaltılması; numara taşınabilirliğinin
hayata geçirilmesi; üç mobil operatöre 3G lisansının
verilmesi; internet hizmetleri üzerindeki verginin
%10 düşürülmesi; RTÜK’ün işleyişinin güçlenmesi;
TRT’nin 24 saat yayın yapan Kürt televizyonu ve
radyosu ile Ermenice yayına geçmesi; RTÜK
kararlarının internet sitesinde yayımlanması ve
istişarede bulunulması;
Sınırlı Đlerleme
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun, başta evrensel
hizmet, yetkilendirme ve etkin piyasa gücü

Đlerleme yok
Basel II anlaşmasının kredi ve yatırım şirketlerine
uygulanmasında ilerleme kaydedilememesi. Yatırımcı telafi
mekanizması, ve piyasa istismarı, UCITS fonları alanlarında
ilerleme kaydedilmemesi.

Đlerleme Var
Elektronik haberleşme ve bilgi teknolojileri alanında; Türkçe
dışında yayın yapan televizyon kanalların artması; Türkçe
dışında yayın yapan televizyon kanallarında zaman ve içeriğe
ilişkin kısıtlamaların kaldırılması; Türkiye’nin Euronews’a ortak
olması; Euronews’un Türkçe yayına başlaması.
Sınırlı Đlerleme
Bilgi Toplum hizmetleri ve Görsel işitsel politikada Türkiye’nin
AB mevzuatı ile uyumlaştırılması.
Đlerleme Yok
Sabit telefon pazarında numara taşınabilirliği; evrensel hizmet
yükümlülüğüne
ilişkin
uygulamada
uyumlaştırılması;
operatörlerden alınan yüksek verginin sektör açısından
olumsuz sonuçlar doğurması; ikincil mevzuatın ve kabul
edilen diğer yönergelerin AB mevzuatı ile uyumlaştırılması;
Türkiye’nin Medya Mevzuatı’nın
Görsel-işitsel Medya
Hizmetleri Direktifi ile uyumlaştırılması; RTÜK’ün yeniden
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hususlarında AB müktesebatıyla tam uyumlu
olmaması; sabit ve genişbant piyasalarındaki
rekabetin
istenilen
düzeyde
olmaması;
Telekomünikasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu
arasındaki yetki paylaşımının netleştirilmesi gereği;
düzenleyici kurumun bağımsızlığının artırılması;
iletişim hizmetlerinden alınan yüksek verginin sektör
açısından olumsuz sonuçlar doğurması;
Bilgi Toplumu hizmetlerinde e-ticaret ve elektronik
imza haricinde Türkiye’nin yasal çerçevesi AB ile
uyumlu olmasına karşın, Türkiye’nin ilgili Avrupa
Konseyi sözleşmesine taraf olmaması.

11. Tarım

Đlerleme Yok
Bazı internet sitelerinin mahkeme kararı ile
kapatılmaya devam edilmesi (internete erişim
konusunda ifade özgürlüğü); Türkiye’nin görselişitsel alandaki mevzuatının reklam ve küçüklerin
korunmasına ilişkin hükümler dışında hala ilgili AB
mevzuatı ile uyumsuz olması; RTÜK’ün yeniden
frekans tahsis etmemesi ve birçok TV kanalının
lisans sorunları nedeniyle kapatılması; Türkçe
dışında yayın yapan televizyon kanallarında zaman
ve içeriğe ilişkin kısıtlamaların sürmesi.
Đlerleme Var
Tarımsal istatistiklerin oluşturulması; Tarımsal
Muhasebe Veri Ağı (FADN) uygulaması; Kırsal
Kalkınma Stratejisi ve IPARD aracının uygulanması
yolunda çalışmalar; IPARD Ajansının kurulması.
Sınırlı Đlerleme
Ortak tarım Politikası düzenlemelerinin aktarımı;
doğrudan gelir desteği gibi yatay düzenlemeler;
hububat ve pirinç konusunda ortak piyasa
düzenlerine uyum; IPARD aracının altında çalışacak

frekans tahsis etmemesi.

Đlerleme Var
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması, yatay
mevzuat alanında Arazi Tanımlama Sistemi (LPIS) ve Çiftçi
Kayıt Sistemi için stratejinin oluşturulması, Çiftçi Muhasebe
Kayıt Sistemi’nin (FADN) pilot alanlarda uygulanması ve pilot
alanların ötesine taşınması için yeni stratejinin belirlenmesi;
destekler alanında iyi tarım uygulamalarına ve tütün için
alternatif ürün üretimi destekleri verilmesi; kırsal kalkınma
alanında IPARD’ın uygulanması için sektörel anlaşmanın
imzalanması ve onaylanması, IPARD ajansı için personel alımı
ve eğitimi, IPARD ajansının akreditasyonu, Ulusal Kırsal
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personelin istihdamı ve eğitimi; Organik tarım.

Kalkınma Stratejisi’nin oluşturulması.

Đlerleme Yok
Tarım ve Köy işleri Bakanlığının yeniden
yapılanması; çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması;
tarım alanlarının tespiti; canlı hayvan ve eti ticareti
önündeki teknik engellerin kaldırılması; Ulusal Kırsal
Kalkınma Planı’nın hazırlanması; kalite politikası.

Sınırlı Đlerleme
Ortak Tarım Politikası mevzuatına uyum; yatay mevzuat
alanında Entegre Đdare ve Kontrol Sistemi (IACS) için
hazırlıklar; destekler alanında doğrudan gelir desteğinin (DGD)
yaygınlaşması ve inek, koyun ve keçi başına ödemelerle süt
tozu üretimi için verilen destekler; tarımsal ürünlerin ticareti
alanında Türkiye’nin uyguladığı kırmızı et ve büyükbaş hayvan
ithalatı kısıtlamaları; kalite politikası alanında coğrafi işaret için
çıkarılan yeni yasa; organik tarım alanında uygulanan yeni
destek sistemi
Đlerleme Yok

12.
Gıda
Güvenliği,
Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Đlerleme Var
Özellikle şap hastalığı olmak üzere hayvan
hastalıkları
ile
mücadele;
veterinerlik
tıbbi
ürünlerinin
kontrolü;
hijyen
yönergelerinin
hazırlanması ve çeşitli sektörlerde uygulanması;
mikrobiyoloji kriteri için bildirinin yürürlüğe girmesi;
ulusal gıda referans laboratuarının kurulması;
tarımsal gıda tesislerinin AB yapısal gerekliliklerine
göre sınıflandırılmasına ilişkin çalışmalar; gıda
etiketlemesi, reklam ve katkı maddelerine ilişkin
mevzuat uyumu ve uygulaması; gıda ve yem için
ulusal hızlı uyarı sisteminin uygulanması; bitki
koruması ve tohumculuk konularında uygulayıcı
düzenlemelerin kabul edilmesi.

Yatay mevzuat alanında, tarımsal istatistiklerin toplanması için
gerekli metodolojinin ve kurumsal yapılanmanın oluşturulması;
Ortak Piyasa Düzenlemeleri (OPD); organik tarım alanında
sertifikasyon ve kontrol sistemleri.
Đlerleme Var
Veterinerlik hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yeme ilişkin
Çerçeve Kanun’un çıkarılması; gıda güvenliği mevzuatının
ulusal mevzuata aktarılması, yürütülmesi ve uygulanması ile
ilgili detaylı bir stratejinin hazırlanması; veterinerlik politikası
alanında koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve
kayıt altına alınmasına başlanması, şap hastalığına yönelik
yoğun aşılama kampanyası ve acil durum planının kabul
edilmesi, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün Trakya’yı şaptan
ari bölge ilan etmesi, kuduz hastalığının kontrol için
yönetmeliğin yürürlüğe girmesi, hayvan hastalıklarının
uluslararası yükümlülükler çerçevesinde bildirilmesi, ulusal
kalıntı izleme planının uygulanması ve izlenmesi, veteriner tıbbi
ürünlerin kontrol edilmesi; gıda ve yemin piyasaya arzı
alanında, gıda güvenliği bilgi ağının kurulması, Gıda ve Yem
Ulusal Hızlı Uyarı Sistemi’nin (RASSF) geliştirilmesi, Tarım ve
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Sınırlı Đlerleme
Gıda
güvenliği
müktesebatının
aktarımı
ve
uygulaması; Veterinerlik müktesebatına aktarımı ve
uygulaması; bitki sağlığı müktesebatının aktarımı ve
uygulaması; Đstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nda
bulunan Veterinerlik Sınır Kontrol Noktası’nın (VSKN)
operasyonel hale gelmesi, veteriner sınır kontrol
noktasının faaliyet sisteminin müktesebata uyum
çalışmaları; büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi
ve kayıt altına alınmasıyla ilgili ülke içi hareketlerin
kontrol sisteminin uygulanması, koyun ve keçi türü
hayvanların kimliklendirilmesine ve kayıtlarına ilişkin
çalışmalar; hayvan sağlığı kontrolleri mevzuatına
uyum; gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesi,
gıda ile temas eden malzemelere ilişkin mevzuatın
uyumu; tohum ve çoğaltma materyali uygulama
alanı.

Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması ve ilgili daire ve
kurumların sorumluluklarının açıkça belirlenmesi, verilen yoğun
eğitimlerin idari kapasiteyi artırması, yıllık denetim ve kontrol
programlarının uygulanması, gıda işletmelerinin müktesebata
uyumlu şekilde sınıflandırılması; gıda güvenliği alanında
etiketleme, sunum ve reklam, gıda katkı maddeleri ve saflık
kriterleri, ekstraksiyon çözücüleri, hızlı dondurulmuş gıda
maddeleri, özel beslenme amaçlı gıdalar, ışınlanmış gıdalar ve
mineral sulara ilişkin mevzuata uyum ve uygulamalar,
kirleticilerle ilgili dioksin ve dioksin benzeri PCB’lerin
gıdalardaki seviyelerinin kontrolü için yapılacak örnekleme ve
analizlerle ilgili Bakanlık tebliğinin yayımlanması; bitki sağlığı
politikası alanında bitki koruma ürünleri ve bu konuda
reçetelendirme, sertifikasyon ve kullanım ile ilgili verilen
eğitimler, tarım ilaçlarında belli etken maddelerin kullanımının
yasaklanması, pilot düzeyde bitki pasaportu uygulamasının
başlaması.

Đlerleme Yok
Gıda, Veterinerlik, Yem, Hijyen ve Resmi Kontroller
Çerçeve Kanunu’nun kabulü; evcil hayvanların ticari
olmayan hareketlerinin
müktesebata uyumu;
bulaşıcı süngersi ensefalopati (BSE);
veteriner
denetim ve kontrollerinin finansmanı; canlı hayvan
ve hayvansal ürünlerde ithalat koşullarının AB
uygulamaları ile uyumu; ; hayvan refahı ve
zooteknik konular; et ve canlı hayvan ithali
üzerindeki de facto kısıtlamanın kaldırılması; hijyen
paketinin ulusal mevzuata aktarılması ve denetim
sisteminde kontrol hizmetlerinin akreditasyonu;
tarımsal gıda tesislerinin AB hijyen şartlarına uyumu;
hayvansal yan ürünler konusu; Gıda takviyesi, yeni
gıda ve genetiği değiştirilmiş organizmalar
konusunda müktesebatın aktarılması; yemlerle ilgili
özel kurallar alanı; bitki sağlığı alanındaki uluslararası

Sınırlı Đlerleme
Veterinerlik politikası alanında mevzuatın aktarılması ve
uygulanması, sınır kontrol noktalarının (SKN) kurulması, sığır
türü hayvanların kimliklendirilmesi ve hareketlerinin kayıt
altına alınması; gıda ve yemin piyasaya arzı alanında, hijyen
paketinin iç hukuka aktarılması; gıda güvenliği alanında
genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile ilgili biyogüvenlik
yasasının ve iki yönetmeliğin yayımlanması, gıdalarla temas
eden malzemeler; bitki sağlığı alanında, tohum ve çoğaltıcı
malzemeler.
Đlerleme Yok
Veterinerlik politikası alanında sınır kontrol noktalarının tam
olarak işlerlik kazanması, ev ve süs hayvanlarının ticari
amaçlarla hareketlerinin kontrolü, bulaşıcı süngerimsi
ensefalopati
(TSE)
hastalığının
kontrolü,
Veterinerlik
denetimleri ve kontrollerinin finansmanı, hayvan refahı ve
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13. Balıkçılık

anlaşmaların kabulü.

zootekni, gıda ve yemin piyasaya arzı alanında gıda
işletmelerinin AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve
hayvansal yan ürünler; gıda güvenliği alanında aroma
maddeleri, gıda takviyeleri ve yeni gıdalar ile ilgili mevzuat
uyumu; yem için özel kurallar alanı; bitki sağlığı alanında
uluslar arası bitki sağlığı anlaşmalarına uyum.

Đlerleme Var
4 yeni balıkçılık liman ofisinin faaliyete başlaması; Su
ürünleri bilgi sisteminin (FIS) iyileştirilmesi; her bir
geminin bir flo numarası ile kaydedilmesi; tüm
gemilerin su ürünleri bilgi sistemi ile kaydedilmesi;
gemilerin günlük seyir defteri kaydının su ürünleri
bilgi sistemi ile yapılması; 15m ile 24 m arasındaki
ve 15m’den küçük gemiler için tonaj hesabı
mevzuatının uyumu.

Đlerleme Var
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması ve
bakanlık içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Dairesi’nin
kurulması; kaynak ve filo yönetimi alanında Su Ürünleri Bilgi
Sistemi’nin (SÜBĐS) - (Fisheries Information System - FIS)
balıkçı teknelerinin ve ticari balıkçıların, özel avlanma
izinlerinin, orkinosların izlenmesinin, beyaz kum midyesi ve
hamsi avlanmalarının izlenmesinin de dahil edileceği şekilde
geliştirilmesi, 2 yeni liman ofisinin açılması; denetim ve kontrol
alanında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yasadışı, bildirimi
yapılmamış ve denetimsiz avlanma ile ilgili Konsey Tüzüğü’ne
uyum amacıyla yayınladığı genelge, AB’ye ihraç edilen ürünler
için avlanma ve yeniden ihraç sertifikalarının düzenlenmesi,
SÜBĐS üzerinden bu ürünlerin avlanması ve satışının denetimi,
15 metre üzerindeki tüm balıkçı gemilerinin otomatik tanınma
sistemi (AIS) cihazları kullanması.

Sınırlı Đlerleme
Kaynak ve filo yönetimi; uluslararası anlaşmaların
uygulanması.
Đlerleme Yok
Balıkçılık müktesebatının aktarımı; Su Ürünleri
Kanunu’nun kabul edilmesi; Ortak Balıkçılık
Politikası’nın
uygulanmasına
yönelik
yönetim
birimlerinin
yeniden
yapılandırılması;
farklı
bakanlıklar ve Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın farklı
birimleri arasındaki yetki dağınıklığına son verilmesi;
su ürünleri stok tespiti ve değerlendirilmesi; denetim
ve kontrol mekanizmaları; piyasa politikası, yapısal
faaliyetler ve devlet yardımları.

Sınırlı ilerleme
Denetim ve kontrol alanında avlanma denetimi ve balık
stokunun korunması; uluslararası anlaşmalar alanında Atlantik
Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) kararlarının
uygulanması, orkinos avlayan tekne sayısının 57’den 18’e
indirilmesi, ICCAT gözlemcilerinin tüm orkinos çiftliklerine ve
orkinos avlayan teknelerde denetim yapması, orkinos ve
kılıçbalığı avlanma sezonlarının ICCAT kararlarıyla uyumlu hale
getirilmesi.
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Đlerleme yok
Revize edilen Su Ürünleri Kanunu; kaynak ve filo yönetimi
alanlarında veri toplama ve stok değerlendirilmesindeki
eksikler; yapısal eylemler, denetim ve kontrol, piyasa politikası
ve devlet yardımları alanı.

14. Ulaştırma Politikası

Đlerleme Var
Kara yolu taşımacılığı alanında motorlu taşıtların yol
elverişliliğinin incelenmesi kapasitesi; uluslar arası
taşımacıların mesleki yeterlilik sertifikasyonu süreci;
Đç
pazarda
faaliyet
gösteren
operatörlerin
ruhsatlandırılması;
Havayolu taşımacılığı alanında uçaklarda sıvıların
taşınması; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün uçak
bakımı kapasitesi; Montreal Konvansiyonu’na
katılım; SESAR’ın Pan-Avrupa boyutuna katılım;

Đlerleme Var
Hava yolu taşımacılığında kayda değer ilerleme; AB ile Türkiye
arasındaki havacılık alanında Yatay Anlaşma’nın son aşamada
olması; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün teknik
kapasitesini artırması ve diğer çalışmaları;
Uçak içinde sıvı taşınması konusunda kabul edilen
yönetmeliğin uygulama alanının, tüm uluslararası
havalimanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi;
Havacılık, denizcilik ve karayolu sektöründe yasal uyumun ileri
bir düzeye ulaşmış olması;

Deniz taşımacılığı alanında ağırlık ölçümü; denizyolu
güvenliği; Paris Mutabakat Zaptı’nın beyaz listesine
girilmesi

Sınırlı Đlerleme
Türkiye’nin, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası
Taşınmasına Đlişkin Avrupa Anlaşması’na 22 Şubat itibariyle
taraf olması; Türkiye’nin Ulaştırma Bakanını Dijital Takograf
Sistemi’nin kurulması ile görevli ulusal yetkili olarak ataması;
Takograf cihazlarının uluslararası taşımacılık hizmeti sağlayan
araçlarda kullanılmasına ilişkin uygulama yasasının 21 Mayıs
2010 itibariyle yürürlüğe girmesi;

Ulaştırma yetkilileri arasındaki koordinasyon; Yeni
Demiryolu Kanunu’nun hazırlanması; SHD-T-35
lisanslarının Avrupa Hava Güvenliği Ajansı Tüzüğü
ile uyumlaştırılması; Slot dağılımı, havaalanı yer
hizmetleri, yolcu hakları, bakım onarım hizmetlerine
ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması; Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün idari kapasitesi;
Deniz taşımacılığının güvenlik alanı; Türk gemilerinin
alıkonma oranları.
Sınırlı Đlerleme
Karayolu taşımacılığı alanında eski araçların trafikten
çekilmesi ve filoların yenilenmesi; Tehlikeli

Deniz
yolu
ulaşımı
alanında
kurumsal
kapasitenin
güçlendirilmesi; Denizcilik Müsteşarlığı’nın katılım öncesi sektör
stratejisi hazırlaması ve kısa vadeli eylemler için öncelikli
politika alanları belirlemesi; Yakamos adlı ulusal yardım,
arama ve kurtarma otomasyon sisteminin 2009 Ekim ayı
itibariyle çalışmaya başlaması; Kirliliğin önlenmesindeki mevcut
kapasitenin sınırlı olması;
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Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına Đlişkin Avrupa
Anlaşması’na taraf olma; kara taşımacılığında AB
teknik standartlarının karşılanması
Havayolu taşımacılığı alanında sıvıların taşınmasına
ilişkin düzenlemenin yurt çapında uygulanması.
Denizyolu taşımacılığı alanında taşıt araçlarının girip
çıkmasına elverişli yolcu gemilerine ilişkin yasal
düzenlemede değişiklik yapılması; gemi adamları
tüzüğünde değişiklik yapılması; bazı uluslararası
sözleşmelere (SOLAS-78, SOLAS-88 ve Mar-Pol
annex III ve IV) imzacı olma usulleri;

Đlerleme Yok
Demir yolu taşımacılığı; Hava trafiği yönetiminin bölgesel
işbirliğinden yoksun olması; Türkiye ve GKRY hava trafik
kontrol merkezleri arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmemiş
olması;
SOLAS-78, SOLAS-88, Uluslararası Deniz Yolu Trafiğini
Kolaylaştırma Sözleşmesi, Gemilerdeki Zararlı Çürüme-önleyici
Sistemlerin Kontrolüne ilişkin Uluslararası Sözleşme ve MarPol’ün III ve IV numaralı eklerine hâlâ taraf olunmaması;

Đlerleme Yok
Karayolu taşımacılığı alanında Karayolları Genel
Müdürlüğü’nün idari kapasitesi; dijital takografın
uygulanmasına ilişkin yetkili birimin kurulması

Kombine ulaşım ve uydu seyrüsefer sistemleri alanında
ilerleme yok;

Demiryolu taşımacılığı

Kara yolu taşımacılığına ilişkin 2007 sonrasında AB tarafından
kabul edilen yasama paketleriyle uyumun sağlanması için ilave
çalışmalar;

Havayolu taşımacılığı alanında Tek Avrupa
Seması’na ilişkin müktesebata uyum için strateji
hazırlanması; Hava Trafiği Yönetimi konusunda
bölgesel işbirliği.
Denizyolu taşımacılığı alanında denizyolu güvenliği
çerçeve
yasası;
gemi
adamlarının
eğitimi;
gemilerden
kaynaklanan
kirliliğin
önlenmesi;
kombine ulaşım ve uydu izleme sistemleri;
Demiryolu taşımacılığı
Taşımacılık alanındaki devlet yardımları; Kıbrıs
işletimindeki taşıtlar ve uçaklar ile son durağı Kıbrıs
olan taşıtlar da dahil olmak üzere Türkiye tarafından
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malların serbest dolaşımının önündeki tüm engeller
kaldırılması.

15. Enerji

Đlerleme Var
Elektrik piyasası; elektrik sektörü için sağlam
ekonomik ve mali temel yaratılması; pek çok
bölgede doğalgaz dağıtımının özel şirketlere
devredilmesi; Enerji Topluluğu Antlaşması’na katılım
müzakereleri; yenilenebilir enerji alanında rüzgar ve
jeotermal enerjiye ilişkin uygulama düzenlemelerinin
çıkarılması; binaların enerji performansına ilişkin
uygulama tüzüğünün kabul edilmesi; enerjinin,
enerji kaynaklarının ve KOBĐ’lerin enerji verimliliğine
ilişkin uygulama düzenlemelerinin kabul edilmesi;
nükleer güç santrallerinin güvenliğine ilişkin
düzenlemeler
Sınırlı Đlerleme
Enerji arzı güvenliği; doğal gaz piyasası; enerji
verimliliği; nükleer enerji, nükleer güvenlik ve
radyasyondan korunma.

Đlerleme Var
Enerji arzı güvenliği; Elektrik piyasası; yenilenebilir enerji;
enerji verimliliği;
Sınırlı Đlerleme
Petrol stoklama düzenlemeleri; doğal gaz piyasası; nükleer
enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma.
Đlerleme Yok
Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun koşullarını karşılayacak şekilde
BOTAŞ’ın bölünmesi (unbundling); Katılım Öncesi Mali Araç
altındaki nükleer güvenlik ve radyasyondan korumaya ilişkin
yatay programa katılım; Kullanılmış Yakıt Đdaresi Güvenliği ve
Radyoaktif Atıkların Đdaresi Güvenliği’ne Dair Birleşik
Konvansiyon’a katılım.

Đlerleme Yok
Devlet yardımları; Kullanılmış Yakıt Đdaresi Güvenliği
ve Radyoaktif Atıkların Đdaresi Güvenliği’ne Dair
Birleşik Konvansiyon’a katılım.
16. Vergilendirme

Đlerleme var
Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün azaltılması;
gelir vergisi dilimlerinin artırılması; Gelir Vergisi
Kanunu’nun gözden geçirilmesi;
Đdari işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma alanında, Gelir
Đdaresi bünyesinde kurulmuş olan, vergi mükellefi
çağrı merkezi, vergi mükellefi hizmet merkezi ve

Sınırlı Đlerleme
Gelir Vergisi Kanunu’nun gözden geçirilmesi; Đdari işbirliği ve
karşılıklı yardımlaşma alanında, Kayıt dışı ekonomiyle
mücadeleye ilişkin eylem planı doğrultusunda Gelir Đdaresi’nin
belirtilen faaliyetleri izlemesi ve değerlendirilmesi;
Đdari kapasite ve bilgisayar donanımının geliştirilmesine ilişkin
olarak, Gelir Đdaresi’nin, elektronik veri tabanı, risk

16

büyük mükellefler vergi dairesinin tam olarak işler
hale getirilmesi;Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye
ilişkin bir eylem planının 2010’dan itibaren işlemek
üzere kabul edilmesi; Gelir Đdaresi’nin bu eylem
planında belirtilen faaliyetlerin izlenmesi ve
değerlendirilmesinden sorumlu olması.
Đdari
kapasite
ve
bilgisayar
donanımının
geliştirilmesinde ilerleme kaydedilmesi; Taşra
ofislerine
bilgisayar
donanımı
sağlanmasının
tamamlanması; Türk vergi idaresi ile AB ve üye
ülkeler vergi idareleri arasında bilgi teknolojileri
sistemleri vasıtasıyla karşılıklı bağlantı sağlanması
çalışmaları;
Sınırlı ilerleme
Alkollü içecekler ve ithal tütünün ÖTV’sinde ayrımcı
vergi uygulamalarının aşamalı olarak tamamen
kaldırılmasına ilişkin bir eylem planının kabul
edilmesi;
ÖTV’ye ilişkin AB müktesebatı ile tütün ve tütün
ürünlerine uygulanan ÖTV’nin yapısına ilişkin Türk
mevzuatı arasındaki farklılıklar devam etmektedir.
Tütün Fonu ayrımcı özellik taşımaktadır.

değerlendirme sistemi, vergi idareleri otomasyon projesi gibi
bilgi iletişim alanında çeşitli altyapı projeleri gerçekleştirmesi;
Sınırlı ilerleme
Alkollü içeceklerde şaraba uygulanan değere göre (ad
valorem) verginin kaldırılması ancak Eylem Planına ters düşen
şekilde alkollü içkilerde ÖTV’nin artırılması;
Đlerleme yok
Mali antrepolar ve iç piyasa hareketleri için gümrük vergilerinin
askıya
alınmasına
yönelik
herhangi
bir
düzenleme
yapılmamıştır.
Dolaylı vergilendirme alanında, toptan ve perakende satışlarda
farklı KDV oranlarının uygulanması ve KDV’nin yapısı,
istisnalar, özel mekanizmalar ile indirimli oranların
uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin yapılmamış olması;

Đlerleme yok
Mali antrepolar ve iç piyasa hareketleri için gümrük
vergilerinin askıya alınmasına yönelik herhangi bir
düzenleme yapılmamıştır;
Dolaylı vergilendirme alanında, toptan ve perakende
satışlarda faklı KDV oranlarının uygulanması ve
KDV’nin yapısı, istisnalar, özel mekanizmalar ile
indirimli
oranların
uygulanmasına
ilişkin
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir;
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17. Ekonomik
Politika

18. Đstatistik

ve

Parasal

Sınırlı Đlerleme
Para politikası alanında, kamunun mali piyasalara
imtiyazlı
erişiminin
yasaklanması
çalışmaları
kapsamında,
Hazine
Müsteşarlığı’nın
sigorta,
reasürans şirketleri ve özel şirketlerin yabancı
menkul kıymetleri de teknik rezerv gereksinimleri
için teminat olarak göstermelerine imkan veren bir
düzenlemeyi kabul etmesi; Merkez Bankası’nın
finansal piyasalara likidite sağlanmasına ilişkin birçok
önlem alması;
Merkez Bankasının statüsü Bankaya tam bağımsızlık
sağlamamaktadır; Merkez Bankası ve Hükümet
enflasyon hedefini beraber belirlemektedir;
Ekonomi politikalarının oluşturulmasına ilişkin
olarak, Hükümetin 2009-2011 dönemini içeren
Katılım Öncesi Ekonomik Programı (KOEP) Avrupa
Komisyonu’na sunması (IMF ile yeni bir stand-by
anlaşması için süren görüşmeler nedeniyle KOEP’i
gecikmeli olarak sunulmuştur); Global ekonomik ve
finansal krizle mücadele amacıyla çeşitli parasal ve
teşvik önlemleri alınması (tüketim vergilerinde
indirim, büyük yatırımlar ve belirli bölgelere
yatırımlarda vergi indirimleri, KOBĐ’lere sıfır faizli
kredi, yurt dışında bulunan tasarrufların yurda
getirilmesi için teşvik, istihdamın artırılmasına
yönelik teşvikler); Đşsizlik Fonu’nun altyapı
yatırımları için kullanılmasına imkan veren kanunun
çıkarılması;
Güvenilir mali planların olmaması yatırım ortamında
belirsizlik yaratmıştır;
Đlerleme Var
Đstatistik altyapısının iyileştirilmesi kapsamında,
Türkiye Đstatistik Kurumu’nun (TÜĐK) koordinasyon
rolünün güçlendirilmesi ve idari kapasitesinin

Sınırlı Đlerleme
Para politikası alanında, Merkez Bankası’nın sistemdeki likidite
fazlasının aşamalı olarak giderilmesine ilişkin bir çıkış
stratejisini açıklaması ve ilk aşamada bankacılık sektörüne
ilişkin döviz rezervi oranının artırılması;
Merkez Bankasının statüsünün Bankaya tam bağımsızlık
sağlamamaktadır; Merkez Bankası ve Hükümet enflasyon
hedefini beraber belirlemektedir; hukuki çerçevenin, kamunun
mali kurumların kaynaklarına imtiyazlı erişiminin yasaklanması
ilkesiyle bağdaşmayan hükümler içermesi;
Đlerleme Var
Ekonomi politikaları alanında, Türkiye’nin G20 üyesi olarak
bölgede birçok ülke ile ilişkilerini güçlendirmesi; Enerji
sektöründe özelleştirme çalışmalarının hız kazanması; IMF ile
yeni Stand by anlaşması imzalanması görüşmelerine son
verilmesi; Uluslararası finans kuruluşlarıyla aktif işbirliği
sağlanması; 2010 bütçesinin aşamalı olarak kamu açığının
azaltılmasını hedeflemesi; Katılım Öncesi Ekonomik Programın
Avrupa Komisyonu’na sunulması.

Đlerleme Var
Đstatistik altyapısının iyileştirilmesi kapsamında, Türkiye
Đstatistik Kurumu’nun (TÜĐK) Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı ve
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geliştirilmesi; Türkiye Đstatistik Kanunu’nun revize
edilmesi; TÜĐK’in YÖK ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği
protokolleri imzalaması;
Sektörel istatistikler
kapsamında, kamu hesaplarına ilişkin bir çalışma
grubu oluşturulması; Temel ulusal göstergelerin, AB
Đstatistik Sistemi ESA 95 ile uyumlu olarak
zamanında hazırlanması; Tarım istatistiklerine ilişkin
3 araştırmanın sonuçlarının yayınlanması
(çiftlik
yapısı, ekin üretimi, hayvan üretimi), tarımsal
istatistiklerin AB standartlarında elde edilmesi
amacıyla Türkiye’nin yöntem ve organizasyon
yapısını uyumlaştırması; nüfus ve göç istatistiklerine
ilişkin olarak, nüfus verilerinin yıllık bazda
yayımlanmaya başlanması ve ulusal eğitim veri
tabanının oluşturulması; kamu sağlığı alanında ölüm
sebeplerine ilişkin istatistiklerinin iyileştirilmesi
amacıyla yeni bir ölüm belgesinin kabul edilmesi; iş
istatistikleri
alanında
TÜĐK’in
kısa
vadeli
istatistiklerini geliştirmesi
Türkiye, ulusal verilerin derlenmesinde kullanılan
yönteme ilişkin ayrıntılı bilgiyi henüz sunmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile protokoller imzalanması;
Sınıflandırma ve kayıt alanında Türksat’ın iş kayıtlarını
iyileştirmesi; Türksat ve Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı’nın
çiftlik kayıt istatistiklerine ilişkin bir çalışma başlatması; Sektör
istatistiklerinde 2011 nüfus ve konut sayımına ilişkin
çalışmalarının sürdürülmesi; Mili hesaplara ilişkin istatistiklerde
ilerleme kaydedilmesi; Türksat’ın taşra düzeyinde işgücü
göstergelerini yayınlaması; 2008 işgücü maliyetleri araştırma
sonuçlarının yayınlanması; Yapısal ve iş istatistikleri ve kısa
vadeli istatistiklerin iyileştirilmesi; Tarımsal istatistiklere ilişkin
olarak Türksat’ın aylık hayvan üretimi verilerini toplamaya
başlaması; çevre istatistiklerinde ilerleme kaydedilmesi;

Sınırlı ilerleme
Sınıflandırma ve kayıt alanında, AB’nin NACE 2
sınıflandırmasına dönüşüm çalışmaları;
Türkiye bu fasıla ilişkin katılım müzakerelerinde
temel unsur olan, çiftçi kayıtlarının oluşturulmasına
ilişkin kaydedilen ilerlemeye dair AB’ye ayrıntılı bilgi
sunmamıştır.
19.
Sosyal
Đstihdam

Politika

ve

Đlerleme Var
Avrupa Sosyal Fonu.
Sınırlı Đlerleme
Đşyeri sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, istihdam

Sınırlı Đlerleme
Đşyeri sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, istihdam politikası,
Avrupa Sosyal Fonu, sosyal içerme, sosyal koruma, eşit
fırsatlar.
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politikası, sosyal içerme, eşit fırsatlar.

20.
Đşletme
Politikası

ve

Sanayi

Đlerleme Yok
Đş Hukuku, sosyal koruma, ayrımcılıkla mücadele.
Đlerleme Var
Genel anlamda Đşletme ve Sanayi politikasının
müktesebatla önemli bir uyum noktasına gelmesi;
2009-2013 dönemi için AB politika ve prensiplerini
izleyen sanayi strateji belgesinin kabul edilmesi;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın girişimci bilgi
sistemini kurması; Yatırım Ortamının Đyileştirilmesi
Koordinasyon
Konseyi’nin (YOIKK) 3. eylem planını kabul etmesi
Sınırlı Đlerleme
Đş ortamının iyileştirilmesi alanında sınırlı ilerleme
fakat ruhsat verme prosedürü, pazardan çıkış ve
iflas alanlarında hala önemli bir gelişme
kaydedilmemiş; Çeşitli kriz önleme paketlerinin
(vergi avantajları, kısa dönemlik işler gibi) hükümet
tarafından kabul edilmesi;
Đşletme ve sanayi politikası araçları alanında sınırlı
ilerleme; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme Đdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) yeni
borçlanma politikaları kabul etmesi ve etkinlik (yetki)
alanının geliştirilmesi;
Ocak 2009’da Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik
Programı’nın onaylanmasının tamamlanması; AR-GE
harcamalarında artış;
Sektörsel politika alanında sınırlı ilerleme (Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nın otomobil sektörü için strateji
hazırlaması ve çelik endüstrisine ilişkin ulusal
yeniden yapılanma planını revize etmesi)

Đlerleme Yok
Đş Hukuku, ayrımcılıkla mücadele.

Đlerleme Var
2009-2013 dönemini kapsayan sanayi stratejisi ve eylem
planının gözden geçirilmesi ve sonuçlandırılması; Yatırım
Ortamını Đyileştirmesi Koordinasyon Kurulu’nun (YOIKK) bir
eylem planı kabul etmesi; 2010-2012 dönemini kapsayan Orta
Vadeli Ekonomik Program’ın kabul edilmesi; Đhracata dayalı
üretim stratejisi değerlendirme kurulunun kurulması;
Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle birlikte Küçük Đşletmeler Yasası
uygulama sürecine katılması;
Đşletme ve sanayi politikası araçlarına ilişkin olarak, bölgesel ve
sektörel önceliklere göre, KOSGEB tarafından kredi garanti
fonu da dahil olmak üzere yeni kredi programlarının
uygulamaya koyulması; KOSGEB’in ortak destek programları
düzenlenmesi amacıyla Kalkınma ajansları ve DPT ile protokol
imzalaması; Beş bölgede iş geliştirme merkezlerinin açılması;
KOBĐ eylem planı altında planlanan faaliyetlerin büyük bir
bölümünün tamamlanması;
AR-GE harcamalarında artış ve
bu alanda özel sektörün payının artması; Türkiye’nin AB
Girişimcilik ve Yenilik Programına dahil olması;
Sektör politikalarına ilişkin olarak, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın tüccar ve esnaflar hakkında bir strateji ve eylem
planı kabul etmesi;
Kimya, demir çelik ve otomotiv
sektörlerinde yol haritalarının hazırlanması;
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21. Trans-Avrupa Ağları

Đlerleme Var
Taşımacılık ağları; Nabucco Projesi; TürkiyeYunanistan-Đtalya doğalgaz bağlantı hattının teknik
hazırlıkları

Đlerleme Var
Taşımacılık ağları

Sınırlı Đlerleme

Đlerleme Yok
Taşımacılık alanında uzun vadeli yatırım planının hazırlanması;
telekomünikasyon ağları

Sınıflandırılmış ulaştırma verileri; Telekomünikasyon
ağları.

22. Bölgesel Politika ve
Yapısal
Araçların
Koordinasyonu

Đlerleme Yok
Taşımacılık alanında yatırım planının hazırlanması
Đlerleme var
IPA Çerçeve Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi;
IPA’nın III. ve IV. Bileşenlerinin uygulanmasına
ilişkin
yasal
ve
kurumsal
düzenlemelerin
tamamlanması; IPA stratejik koordinatörü olan
DPT’nin girişimiyle bir teknik komite kurulması ve
operasyonel programların uygulanmasının izlenmesi;
tüm NUTS-2 bölgelerinde Kalkınma Ajanslarının
kurulması.
Sınırlı Đlerleme
Yerel, bölgesel ve merkezi düzeylerde idari
kapasitenin geliştirilmesi gereği; IPA fonlarından
tam olarak yararlanılması için başta ulaştırma
alanında projelerin güçlendirilmesi; mali yönetim ve
kontrol alanında Merkezi Finans ve Đhale Birimi’nden
görevi devralacak, ilgili bakanlıklarda uzman
yetiştirilmesi; IPA tedbirlerinin yönetimi ve
denetlenmesine ilişkin entegre yönetim bilgi
sisteminin sonuçlandırılması.

Sınırlı Đlerleme
Sınıflandırılmış ulaştırma verileri; enerji ağları.

Đlerleme Var
Yasal çerçeveye ilişkin IPA’nın III. ve IV. bileşenlerinin altına
bir stratejik koordinatör atanması; Kurumsal çerçeveye ilişkin
Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) IPA stratejik koordinatörü
olarak bir teknik komite kurması; idari kapasiteye ilişkin
ilerleme kaydedilmesi; IPA uygulanmasına dahil olan merkezi
kurumların güçlenmesi için eğitim ve teknik desteğin sürmesi;
IPA için çevre, bölgesel rekabetçilik ve istihdam operasyonel
programlarının proje taslağının geliştirilmesi; entegre yönetim
bilgi sisteminin kurulması;
Sınırlı Đlerleme
Programların uygulanmasında yerel ve bölgesel idarelerle
paydaşların sınırlı katılımı; Kalkınma Ajanslarının kurulacağı
illerin seçiminde şeffaflığın olmaması; IPA fonlarını idare eden
kurumların etkili ve iyi yönetişim kapasitesi hakkında
endişelerin sürmesi; kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin
sürmesi; Merkezi Finans ve Đhale Birimi’nin (MFĐB) bir an önce
yeni çizelgeye göre uyarlanması ve böylece tahsis edilmiş AB
fonlarının etkili kullanılması;
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Đlerleme Yok
Bölgesel düzeyde idari kapasitenin zayıf kalması; 2010 yılında
Türkiye’nin yeni bölgesel politikasının ana öğesi olarak
kurulması
öngörülen
bölgesel
kalkınma
komitesinin
kurulmasına ilişkin somut gelişmelerin olmaması; mali idare ve
kontrol sorumluluklarının Merkezi Finans ve Đhale Birimi’nden
(MFĐB) alınması
23. Yargı ve Temel Haklar

Đlerleme Var
Yargının profesyonellik
etkinliği, yargı reformu.

ile

yeterliliği,

yargının

Sınırlı Đlerleme
Yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı, yolsuzlukla
mücadele, işkence ile zalim, insanlık dışı ve onur
kırıcı muamele, ifade, vicdan ve din özgürlüğü,
sosyal olarak korumaya muhtaç kişiler ve engellilere
davranış ve ayrımcılık, ayrımcılıkla mücadele, cinsel
eşitlik ve kadın hakları, çocuk hakları.
Đlerleme Yok
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı, siyasi
partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanına
ilişkin yasa, özel hayat ile aile hayatının korunması,
medya özgürlüğü ve çoğulculuğu, eğitim hakkına
erişim, mülkiyet hakkı.
24. Adalet,
Güvenlik

Özgürlük

ve

Sınırlı Đlerleme
Göç ve sığınma politikasına ilişkin olarak, Ekim
2008’de Đçişleri Bakanlığı’na bağlı kurulan Göç ve
Đltica Biriminin kaynaklarının, görevlerine kıyasla,
çok sınırlı olması; 2007’de kurulan Göç ve Đltica
Eylem Gücü’nün ilk olarak Mayıs 2009’de bir araya
gelmesi; kabul edilen yasal değişikliklere karşın
sığınmacıların ve mültecilerin sosyal hizmetlere

Đlerleme Var
Yargının profesyonellik ile yeterliliği, yargının etkinliği, yargı
reformu, yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı, kişisel
hayata ve aile hayatına saygı, eğitim hakkına erişim, kadınerkek eşitliği, çocuk hakları,
Sınırlı Đlerleme
Yolsuzlukla mücadele, temel haklar, işkence ile zalim, insanlık
dışı ve onur kırıcı muamele, ifade, vicdan ve din özgürlüğü,
medyada çoğulculuk ve medyada ifade özgürlüğü, toplanma
özgürlüğü, sosyal olarak korumaya muhtaç kişiler ve
engellilere davranış ve ayrımcılık, mülkiyet hakkı, adil
yargılanma hakkı ve özgürlüğü, kültürel haklar,
Đlerleme Yok
Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımı, siyasi partilerin ve
seçim kampanyalarının finansmanı.

Đlerleme Var
Göç (göçmen kaçakçılarına verilen cezaların artırılması,
düzensiz göç ile mücadele hakkında genelge yayımlanması,
koordinasyon
kurulu
oluşturulması,
geri
gönderme
merkezlerinin inşaası, Yunanistan ile geri kabul anlaşmasının
uygulanması, Pakistan ile imzalanması)
Sığınma (çalışma izinleri ve ikamete ilişkin yasal değişiklikler,
sığınma kanunu tasarısı, menşe ülke sistemi)
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erişiminin sınırlı olması; iki yeni birim kurulmasına
karşın yasadışı göçmenlerin yerleştirilmesine ilişkin
kapasitenin halen yetersiz olması; yakalanan
yasadışı göçmenlerin arasında korumaya muhtaç
kişilerin tespit edilmesi (tutarlı olmasa da) ve menşe
ülke bilgisi ve sığınma usulleri sistemlerinin
kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdürülmesi;
Afganistan ile imzalanması öngörülen geri kabul
anlaşması konusunda ilerleme kaydedilmemesi,
Pakistan, Đran ve Libya ile müzakerelerin
sürdürülmesi; Türkiye’nin AB ile 2006 Aralık’tan bu
yana askıda bulunan geri kabul anlaşması
müzakerelerini
yeniden
başlatması
(anlaşma
imzalanana
dek
mevcut
ikili
anlaşmaların
uygulanması);
Türkiye’nin
1951
Cenevre
Sözleşmesine ilişkin coğrafi çekinceyi sürdürmesi;
sığınmacı ve mültecilerin yerleştirilmesine yönelik
merkezlerin ve uzman kişilerin yetersizliği.
Vize politikasına ilişkin olarak, AB vatandaşlarına
yönelik yeknesak bir politika uygulanmaması; vize
ve pasaportlarda AB güvenlik standartlarının
benimsenmemesi; dış sınırlar ve Schengen
konusunda Entegre Sınır Yönetimi’ne ilişkin Ulusal
Eylem Planının bütünüyle hayata geçirilmemesi ve
sınır yönetiminde ilgili birimler arasında işbirliğinin
sağlanamamasına karşın FRONTEX ile işbirliğinde
bulunulmasına yönelik çaba sarf edilmesi;
Polis işbirliği alanında, etik kodu başta olmak üzere
ciddi adımlar atılmasına karşın kişisel veri
güvenliğine ilişkin yasal altyapının yetersiz olması;
Terörle Mücadele alanında MASAK’ın altında yeni bir
birim oluşturulmasına karşın Türkiye’nin ilgili
sözleşmeleri henüz imzalamaması;
Organize suçlarla mücadele alanında, Đnsan
Ticaretine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin

Sınırlı Đlerleme
Vize politikası (Türkiye’ye girişlerde güvenli vize etiketi ve
havayolu geçiş vizesi uygulamasına geçilmediği, sınırlarda
etiket ve damga tipi vizelerin kaldırılması yönünde adım
atılmasıı), Suriye, Libya, Ürdün, Lübnan, Rusya, Tanzanya ve
Sırbistan ile vize muafiyeti sağlandığı ve bu ülkelerden
bazılarının AB’nin kara listesinde olması
Dış sınırlar ve Schengen (görev gücü ve koordinasyon kurulu
oluşturulması), polis işbirliği, organize suçlarla mücadele,
terörizmle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, gümrük
işbirliği.
Đlerleme Yok
1951 Mülteciler Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne ilişkin coğrafi
çekincenin korunması
Cezai ve sivil meselelerde adli işbirliği
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imzalanmasına karşın henüz onaylanmaması ve
istatistiki verilerin yetersizliği; gümrük işbirliği
alanında
gerekli
bilişim
stratejisinin
henüz
oluşturulmamış olması.
Đlerleme Yok
Cezai ve sivil meselelerde adli işbirliği alanında ilgili
Avrupa Konseyi sözleşmelerinin etkili bir şekilde
uygulanması; Türkiye’nin anahtar uluslararası
sözleşmeleri imzalaması ve Eurojust ile işbirliği
anlaşması imzalanmasına yönelik gerekli
25. Bilim ve Araştırma

26.
Eğitim
Politikası

ve

Kültür

Đlerleme Var
AR-GE’nin desteklenmesine yönelik düzenlemelerin
kabul edilmesi; AR-GE politikalarının belirlenmesinde
görevli tüm kamu birimlerinin koordinasyonundan
sorumlu bir devlet bakanının atanması; TÜBĐTAK’ın
idari kapasitesi; 7. Çerçeve Program’a katılım;
Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonu

Đlerleme Var
Türk ve yabancı araştırmacıların desteklenmesine yönelik yeni
düzenlemelerin kabul edilmesi; Bilim ve Ar-Ge’ye yönelik
harcamaların artması;
TÜBĐTAK’ın idari kapasitesinin
artırılması; 2011-2016 yılları için Ulusal Bilim, Teknoloji ve
Yenilikçi alanlarında uygulanacak Eylem Planı’nın hazırlanması;
7. Çerçeve Program’a katılım artması; Türkiye’nin Euratom
Yedinci Araştırma Çerçeve Programı’na katılımı için
müzakerelerin devam etmesi; Türkiye’nin Avrupa Araştırma
Alanı’na entegrasyonu güçlendirilmesi.

Đlerleme var
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programları
bütçesini büyük ölçüde aşacak kadar başvuru
çekmeye ve geniş bir coğrafyayı kapsamaya devam
etmiştir.
Türkiye’nin katkı paylarını zamanında ödeyerek
süreci çok etkin işletmiş, Ulusal Ajans’ın idari
kapasitesini geliştirecek yasa Meclis’te onaylanmıştır.

Đlerleme var
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2010-2014 Stratejik Planı’nı
kabul edilmesi (AB Müktesebatına uyum); Bologna Süreci’nin
uygulanması; Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik programları
katılım; Okula kayıt oranı artması (özellikle okul öncesi
eğitimde), Đstanbul’un 2010 Kültür Başkenti kapsamında
projeler ve etkinlikler düzenlenmesi.

Türkiye Eğitim ve Öğretim 2010 çalışma programının
uygulanması anlamında her alanda, yetişkinlerin

Sınırlı ilerleme
Erken okuldan ayrılma oranıyla.
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hayatboyu öğrenime katılması alanı da dahil olmak
üzere, gelişme kaydetmiştir. Erken çocukluk dönemi
eğitime katılım alanında da gelişme kaydedilmiştir.
Hükümetin kızların eğitimini ülke çağındaki
kampanyalarla teşviki, ilk ve orta öğretimde
cinsiyetler arasındaki eşitsizliğin kaydadeğer ölçüde
azaltılmasına kakı sağlamıştır.

Đlerleme Yok
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’ni örnek alacak Ulusal
Yeterlilikler Çerçevesi’nin oluşturulması; Türkiye’nin, Kültürel
Varlıkların Çeşitliliğinin Korunması ve Desteklenmesine Dair
UNESCO Sözleşmesi henüz onaylamamıştır; Kültür alanında AB
mevzuatı ile uyum.

Sınırlı ilerleme
Türkiye AB’nin Kültür programına katılmaya devam
etmiştir. Đstanbul’un 2010 Kültür Başkenti olması
sebebiyle hazırlıklar idari komiteden ayrılan kilit
isimlere rağmen devam etmiştir. Etkinlik takvimi
belirlenmiştir.
Türkiye’nin,
Kültürel
Varlıkların
Çeşitliliğinin
Korunması ve Desteklenmesine Dair UNESCO
Sözleşmesi
imzalanmış,
ancak
henüz
onaylamamıştır.
Đlerleme Yok
Türkiye, Bologna Süreci’nin uygulanması konusunda
ileri bir seviyede olmasına rağmen önceden edinilmiş
eğitimin tanınmasına dair gerek ulusal gerek
kurumsal/program düzeyinde herhangi bir usul
bulunmamaktadır.
Mesleki orta eğitimin kalitesinin geliştirilmesi
gerekmektedir (Meslek liselerine kaydın, katsayı
sistemi kaldırıldığı için, artması beklenmektedir.)
27. Çevre

Đlerleme Var
Yatay mevzuat konusunda kayda değer ilerleme
gerçekleşmiştir.
Türkiye
Kyoto
Protokolü’nü

Đlerleme var
Yatay mevzuat uyumu alanında, Çevre Etki Değerlendirme
(ÇED) Yönetmeliği’nin etki alanının genişlemesi ve ÇED

25

onaylamıştır.
Çevresel
Etki
Değerlendirme
Yönetmeliği büyük ölçüde mevzuata aktarılmıştır.
Kimyasallar alanında önemli gelişme kaydedilmiştir.
Stockholm Kalıcı Organik Kirleticiler Sözleşmesi’nin
imzalanması
için
ilgili
kanun
çıkarılmıştır.
Kimyasalların envanteri ve denetimi, tehlikeli
maddeler ile ilgili güvenlik bilgi formlarının
düzenlenmesi ve dağıtımı, tehlikeli maddelerin
üretiminin ve piyasaya sürülmesinin kısıtlanması,
tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve paketlenmesi
ile ilgili yan kanunlar çıkarılmıştır. Ancak, etkin
uygulama için idari kapasite zayıf kalmaktadır.
Gürültü kirliliği konusunda uyum üst düzeydedir.
Gürültü haritaları ve eylem planlarının hazırlanması
erken aşamadadır.
Sınırlı Đlerleme
Hava
kalitesi
konusunda
sınırlı
ilerleme
kaydedilmiştir. Hava Kalitesi çerçeve mevzuatı ve
yan yönetmelikleri aktarılmıştır ancak, müktesebatla
uyumları henüz teyit edilmemiştir. Bölgesel hava
kalitesi yönetmeliğinin uygulanabilmesi için gerekli
idari kapasite mevcut değildir. Marmara temiz hava
merkezi henüz kurulmamıştır. Ozona zararlı
maddelerin ticareti ve sülfür içeren sıvı yakıtlarla
ilgili mevzuata ilişkin bazı gelişmeler kaydedilmiştir.
Atık
yönetimi
konusunda
sınırlı
ilerleme
kaydedilmiştir. Paket atıkları konusunda mevzuat
çıkarılmıştır. Ancak, bazı AB şirketleri bu mevzuatın
yönetmeliklerinin ticari engeller yarattığı şikayetinde
bulunmaktadır.
Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ve Risk Yönetimi
konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Seveso II
Yönetmeliği ve Büyük Yanma Tesisleri ve Atık
Yakımı Yönetmeliği’nin bazı hükümleriyle uyum

Yönergesi’nin büyük oranda iç hukuka aktarılması, Türkiye’nin
Bulgaristan ile Nabucco Projesi’nin çevresel etkisinin sınıraşan
hususlarını bir anlaşmaya bağlamak için görüşmelere
başlaması; hava kalitesi alanında Türkiye’nin belirli sıvı
yakıtlardaki sülfür oranları ile ilgili mevzuat uyumunu
tamamlaması, atık yakılması konusunda bir yönetmelik
çıkartılması, Stockholm Kalıcı Organik Kirleticiler Sözleşmesi’ne
taraf olunması; atık yönetimi alanında 2009 – 2013 yılları için
ulusal atık yönetimi planının oluşturulması, zararlı atıkların
kontrolü ve gemilerden atık deşarj edilmesi ile ilgili
düzenlemelerin müktesebata uyumu, hurda arabalarla ilgili
yeni düzenleme yapılması, Atık Çerçeve Yönergesi hükümlerini
içeren atığın toprağa sağlıklı deşarjı ile ilgili mevzuatın
çıkarılması; su kalitesi alanında su kirliliğinin önlenmesi
amacıyla izin prosedürlerinin düzenlendiği mevzuatın tadil
edilmesi; endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve risk yönetimi
alanında büyük yanma tesisleri ile ilgili yönetmeliğin
çıkarılması; kimyasallar alanında biyosidal ürünlerle ilgili
düzenleme yapılmıştır; iklim değişikliği alanında ulusal iklim
değişikliği stratejisinin UNDP/GEF desteği ile oluşturulması,
Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir iklim değişikliği
dairesinin kurulması, iklim değişikliği üst düzey koordinasyon
komitesinin kurulması; gürültü kirliliği alanında mevzuat
uyumu; idari kapasite alanında çevre denetim birimlerinin
etkinliğini artırmak amacıyla çevresel izinler ve lisanslar ile ilgili
düzenleme.
Sınırlı Đlerleme
Yatay mevzuat uyumu alanında, halkın katılımı ve sınıraşan
hususlara ilişkin istişarelere yönelik usullerin tam olarak
uyumlu hale getirilmesi, Stratejik Çevre Değerlendirmesi (SEA)
Yönergesi’nin iç hukuka aktarılması; endüstriyel kirlenmenin
kontrolü ve risk yönetimi alanında izin prosedürlerinin
düzenlenmesi amacıyla endüstriyel hava kirliliğinin kontrolü ile
ilgili mevzuatın tadil edilmesi, entegre izin sisteminin kurulması
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sağlanmıştır.
Đdari
kapasitede
bazı
iyileştirmeler
gerçekleştirilmiştir. Çevresel denetim sisteminin
etkinliğini artırmak için bir yönetmelik çıkarılmıştır.
Đlerleme Yok
Espoo
ve
Aarhus
Sözleşmeleri
henüz
imzalanmamıştır. Bu çerçevede, kamu ve sınır aşırı
danışma süreçleri tam olarak aktarılmamıştır.
Emisyon Ticareti Yönetmeliği henüz aktarılmamış ve
bir
sera
gazı
emisyon
ticareti
sistemi
oluşturulmamıştır. Uçucu Organik Bileşenler ve
ulusal
emisyon
tavanlarına
ilişkin
mevzuat
çıkarılmamıştır. Çöp ve maden atıklarına ilişkin
herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Su kalitesi
konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Doğa
koruma konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar konusunda
uyum söz konusu değildir.

28. Tüketicinin Korunması ve
Kamu Sağlığı

Đlerleme Var
Tütün alanında ilerleme (tütünlü ürünlerde
müktesebatla yasal uyum ve yönetim kapasitesinin
geliştirilmesi; tütünlü ürünlerde resimli uyarıların
kullanılması için 29 Mayıs 2009’da lisans
anlaşmasının imzalanması;

ve işler hale getirilmesi; iklim değişikliği alanında ozona zarar
veren maddelerle ilgili düzenlemeler, yeni araç alımlarında
tüketicinin yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonları ile ilgili bilgiye
erişimi konusunda müktesebata uyum; gürültü kirliliği alanında
gürültü haritaları ve eylem planlarının oluşturulması; idari
kapasite alanında idari kapasitenin güçlendirilmesi.
Đlerleme Yok
Yatay mevzuat uyumu alanında Türkiye ile Rusya’nın Akdeniz
kıyılarında inşa etmesi planlanan nükleer santral için ÇED veya
Stratejik Çevre Değerlendirmesi (SEA) yapılması; hava kalitesi
alanında Çevresel Hava Kalitesi hakkındaki Yönerge’nin
uygulanması için idari kapasitenin oluşturulması; su kalitesi
alanında su yönetiminin kurumsal çerçevesinin havza
düzeyinde düzenlenmesi, sınıraşan istişarelerin yapılması;
çevrenin korunması alanında yeni çevresel SĐT alanları ile ilgili
yasa tasarısı ve ilgili alanların Türk Natura 2000 ağına dahil
edilmesi, ulusal biyoçeşitlilik stratejisinin oluşturulması ve
eylem planının hazırlanması, potansiyel Natura 2000
alanlarının listesinin belirlenmesi, Uluslararası Öneme Sahip
Sulak alanlara Đlişkin Konvansiyon’a uyum, çevrenin korunması
ile ilgili kurumların sorumluluk alanlarının belirlenmesi; iklim
değişikliği alanında AB Emisyon Ticareti Şeması’na uyum,
Türkiye’nin 2012 sonrasında yapılacak iklim değişikliği
müzakerelerinde AB pozisyonu ile uyumu, Türkiye’nin
Kopenhag Uzlaşması’na uyumu; idari kapasite alanında ulusal
çevre ajansının kurulması, altyapı projelerinin uygulanmasında
çevre koruma gerekliliklerine riayet edilmemesi
Đlerleme Var
Dış Ticaret Müsteşarlığı, gözetim raporlarını ve bildirimleri
daha etkin hale getiren mevzuatı yayımlamıştır. 2010-2012
dönemi için ulusal bir piyasa gözetimi stratejisi kabul
edilmiştir. Tüketicilere şikayetleri için e-başvuru hizmetleri
veren tüketici portalı kullanıma açılmıştır. Yatay konulara ilişkin
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Bar, meyhane, otel, kulüp, kafe ve restoranlarda
sigara yasağının 19 Temmuz 2009’da başlaması)
Kan alanında kayda değer ilerleme (kan toplama,
depolama ve kan nakli birimlerine ilişkin kalite
sistem standartlarının ortaya konması) (bu alanda
yasal uyum süreci iyi gidiyor bununla birlikte
yasaların uygulamaya geçirilmesi alanında idari
kapasite güçlendirilmeli)

olarak, Sağlık Bakanlığı, 2010-2014 yıllarını kapsayan ilk
stratejik planını yayımlamıştır.
Tütün ürünlerine ilişkin yasal düzenlemeler ve idari kapasite
oluşturulması AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiştir. Kapalı
mekanlarda sigara yasağı uygulanmaktadır. Kan alanında
kayda değer ilerleme kaydedilmiştir. Kan toplama, depolama
ve kan nakli birimlerine ilişkin kalite sistem standartlarının
ortaya konmuştur ve yasal düzenlemeler tamamlanmıştır.

Sınırlı Đlerleme
Tüketici hareketinin zayıflığı; Sivil toplum kuruluşları
(STK) arasındaki işbirliğinin sınırlı olması, STK’ların
kaynak eksikliği ve devlet kurumlarıyla olan
ilişkilerinin yeterli olmaması;
Ürün güvenliği alanında sınırlı ilerleme; Tüketici
koruma kanunu taslağının bitirilmesi;
Tahkim komitesinin yeterince uzmanlaşmamış
olması;
Erken teşhis sağlamak amacıyla bulaşıcı hastalık
uzmanlarının geliştirilmesi;
2009–2013 ulusal strateji planı uyumlaştırma
alanında sınırlı ilerleme;
Akıl sağlığı alanında sınırlı ilerleme (Sağlık Bakanlığı
ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun
ortak çalışma grubu kurması)
Sağlığın
sosyo-ekonomik
belirleyici
etkenleri
alanında sınırlı ilerleme;
Kanserin kontrol altına alınması konusunda sınırlı
ilerleme
Đlerleme Yok
Kamu sağlığı ulusal enstitüsünün kurulamamış
olması;
Doku ve hücre alanında ilerleme yok (TÜRKÖK
(Ulusal Hücre Koordinasyon Merkezi) henüz kurulma
aşamasında)

Sınırlı Đlerleme
Tüketici haklarının korunması yasasının taslak çalışması
sonlandırılmıştır ancak hala yasa onaylanmamıştır. Ürün
güvenliği ile ilgili olmayan konulara ilişkin koruma önlemleri
asgari düzeyde uygulanmaktadır. Mahkemeler ve hakem
heyeti kurulları her zaman tüketici mevzuatını doğru
yorumlayamamaktadırlar. Hakem heyetlerinin uzmanlık
derecesi hala sınırlı kalmaktadır. Sadece deneme düzeyinde bir
erken uyarı ve tanı sistemi kurulmuş, 10 ilde aktifleştirilmiştir.
Doku ve hücre alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Akıl
sağlığına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu arasında Dünya Sağlık Örgütü ile çalışan bir
çalışma grubu oluşturulmuştur. Akıl Sağlığı Eylem Planı
tamamlanmış ancak, kabul edilmemiştir. Kanser konusunda
sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.
Đlerleme Yok
Tüketici hareketleri zayıf kalmıştır. STK’ların birbirleri ile ve
devlet organları ile iletişimi zayıftır. Tüketici kurumları hükümet
tarafından yeterli ölçüde paydaş olarak görülmemektedir.
Genel ürün güvenliği mevzuatının revizyonu henüz
yapılmamıştır. Tütün ürünlerinin üçüncü ülkelere ihracatına
ilişkin
hükümlerin
nihai
olarak
doğrulanmaları
gerçekleştirilmemiştir ve uygulama tedbirleri alınmamıştır.
TÜRKÖK (Ulusal Hücre Koordinasyon Merkezi) henüz kurulma
aşamasındadır. Ulusal Kanser Enstitüsü halen kurulmamıştır.
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29. Gümrük Birliği

Đlerleme Var
Gümrük mevzuatı; Gümrük Müsteşarlığı’nın idari ve
uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi; AB
sistemleriyle bilgi teknolojisi kapsamında karşılıklı
bağlantıya geçilmesi.

Đlerleme Var
Gümrük mevzuatı; Gümrük Müsteşarlığı’nın idari ve uygulama
kapasitesi;
AB sistemleriyle bilgi teknolojisi kapsamında
karşılıklı bağlantıya geçilmesi.

Sınırlı Đlerleme
Gümrük mevzuatına uyum (özellikle serbest ticari
bölgeler, gümrük vergisi muafiyeti ve fikri mülkiyet
haklarıyla ilgili mevzuat)

Sınırlı Đlerleme
Gümrük mevzuatına uyum (özellikle serbest ticari bölgeler ve
fikri mülkiyet haklarıyla ilgili mevzuat)

Đlerleme Yok
Taklit mallarla mücadele; Gümrük Birliği’nin tam ve
istisnasız uygulanması.

30. Dış Đlişkiler

Đlerleme Var
Özellikle Doha Kalkınma Gündemine ilişkin olarak
DTÖ’de ve OECD’de Türkiye ile AB arasındaki
eşgüdüm düzeyinin artırılması; şirketlere yönelik
orta ve uzun vadeli ihracat kredileri; kalkınma
politikası ve insani yardım.
Sınırlı Đlerleme
Ortak ticaret politikasına uyum; genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi’nin (GTS) AB ile uyumlaştırılması
Đlerleme Yok
Çift kullanımlı mallar;
anlaşmaların imzalanması;
ve istisnasız uygulanması.

üçüncü ülkelerle ikili
Gümrük Birliği’nin tam

Đlerleme Yok
Đthalatlarda
ve
ihracatlarda
fikri
mülkiyet
hakların
uygulanması; tarife kotaları (özellikle işletilmiş tarım ürünleri
için) ve ithalatların ve ihracatların gözetlenmesine ilişkin
kuralar ile uyumlaştırılması;
Bilgi Teknoloji Stratejisi’nin
uygulanması;
taklit mallarla mücadele edilmesi;
Giriş
noktalarında gümrüksüz satış uygulanmasının kaldırılması;
Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız uygulanması.
Đlerleme Var
Ortak ticaret politikasına uyum; Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemi’nin (GTS) AB ile uyumlaştırılması (ancak Türk
sisteminin coğrafi bakımında kapsamının AB’nin GTS
uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir);
üçüncü ülkelerle ikili anlaşmaların imzalanması; kalkınma
politikası ve insani yardım; özellikle Doha Kalkınma
Gündemi’ne ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü’nde Türkiye ile
AB arasındaki eşgüdüm düzeyinin artırılması (ancak tarım
ürünlerinde ve ticaretin kolaylaştırılma alanlarında daha fazla
ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir); Ekonomik Đşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı’nda Türkiye ile AB arasındaki eşgüdüm
düzeyinin artırılması.
Đlerleme Yok
Çift kullanımlı mallar şirketlere yönelik orta ve uzun vadeli
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31. Dışişleri, Güvenlik
Savunma Politikası1

ve

Irak ve Bölgesel Kürt Yönetimi ile ikili ilişkilerin
artarak devam ettiğine dikkat çekilmiş ve Türkiye’nin
Irak ve Suriye arasında arabuluculuk yaptığı
belirtilmiştir.
Đran konusunda Türkiye’nin Đran’ın nükleer programı
ile ilgili AB pozisyonuna destek verdiği ve Đran’ı
uluslar arası topluluğun sunduğu fırsatlara uymaya
davet ettiği ifade edilmiştir.
Ermenistan ile ilgili protokol hazırlıkları rapora
girmiştir.
Türkiye’nin Ortadoğu barış sürecinde yapıcı rol
oynamaya devam ettiği kaydedilmiş ancak, Đsrail’in
Gazze operasyonu sonrasında, Türkiye’nin Suriye ve
Đsrail arasında sürdürdüğü arabuluculuk görevinin,
tarafların görüşmeyi istememesi nedeniyle sona
erdiği vurgulanmıştır. Lübnan’ın istikrarını sağlamak
için
Türkiye’nin
çabalarını
sürdürdüğü
dile
getirilmiştir.
Afganistan
ve
Pakistan’ın
yakınlaştırılması
konusunda Türkiye’nin yapıcı rolünü sürdürdüğü
belirtilmiştir.
Türkiye’nin
Afrika
ülkeleri
ile
ilişkilerini
yoğunlaştırma çabalarına değinilmiş ve korsanlığı
engellemeye yönelik BM gücüne katkıda bulunduğu
ifade edilmiştir.
Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası alanında
Türkiye’nin AB bildirgeleriyle genel uyumunun
devam ettiği belirtilmiştir. Raporlama döneminde
Türkiye AB tarafından kabul edilen 128 bildirgeden
99’u ile uyum sağladığı vurgulanmıştır.
Türkiye’nin
Wassenaar
Anlaşması’na
uyum
göstermediği tekrarlanmıştır.
Uluslar arası Ceza Mahkemesi tüzüğüne Türkiye’nin

ihracat kredileri. Gümrük Birliği’nin tam ve istisnasız
uygulanması.
Đlerleme var
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası alanında, Türkiye’nin ilgili AB
deklarasyonları ve Konsey kararlarının çoğuna uyum sağlaması
(ilgili 73 AB deklarasyonu ve Konsey kararından 54’üne uyum
(yüzde 74 uyum)); Irak’la olan ikili ilişkilerin olumlu yönde
gelişmeye devam etmesi (Irak otoriteleri ile yakın temasta
bulunulması ve üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi);
Türkiye’nin Nisan’daki isyandan sonra Kırgızistan’da kurulan
geçici hükümete destek vermesi ve insani yardım sağlaması;
Kazakistan ile stratejik ortaklık anlaşması imzalanması;
Türkiye’nin Ortadoğu’da yapıcı bir rol oynama isteğinde olması
(özellikle Đsrail ve Suriye arasında arabulucu rol); Suriye ile
ilişkilerin gelişmesi, iki tarafın vize uygulamasını kaldırmaları ve
stratejik işbirliği konseyi kurmaları; Lübnan’daki istikrara
katkıda bulunulması (özellikle UNIFIL’e katılım)
Türkiye’nin Afganistan ve Pakistan’ı yakınlaştırma çabalarını
sürdürmesi; Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü’ne (ISAF)
katkı;
Rusya ve Çin ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin yoğunlaştırılması;
Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle olan ilişkilerin
yoğunlaştırılması;
Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği görevini devam
ettirmesi;
Bir AK Parti üyesinin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi
başkanlığına seçilmesi;
EUFOR/Althea, EUPM ve EULEX’e Türkiye’nin sağladığı
katkılar;
Sınırlı Đlerleme
Türkiye’nin Đran’ın askeri nükleer programına karşı olduğunu
bildirmesi fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Đran’a
ilave yaptırım uygulanması hususunda AB, ABD ve diğer
devletlere destek vermemesi;
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imza koymadığı tekrarlanmıştır.
Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası konusunda
Türkiye’nin Bosna-Hersek’teki EUFOR/ALTHEA ve
Kosova’daki EULEX görevlerine iştirak ettiği
belirtilmiş; ancak, ‘Berlin plus’ anlaşmaları ötesinde
tüm AB üyelerini içeren AB-NATO işbirliğine karşı
çıkmaya devam ettiğinin altı çizilmiştir.

32. Mali Kontrol

Đlerleme Var
Avronun sahteciliğine karşı koruma alanında
ilerleme;
1 Ocak 2009’dan itibaren Yeni Türk Lira’sından
“yeni” ibaresinin kaldırılması; Madeni paraların avro
madeni paralarıyla benzerlikleri ortadan kaldırmak
amacıyla yeniden dizayn edilmesi (tasarlanması)
Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) ile Avrupa
Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) arasındaki
işbirliğinin ilerlemiş seviyede olması;
Sınırlı Đlerleme
Kamu iç mali kontrolü alanında sınırlı ilerleme
(müktesebatla uyum ilerlemiş seviyede, 2009’da
birtakım uygulama yasalarının onaylanması);
Maliye Bakanlığı’nın 209 yönetiminde 803 iç
denetimcinin kaydedilmesi (şu anda merkezi

Đlerleme Yok
Đlişkilerin normalleşmesi için Ermenistan ile yapılan
protokollerin henüz onaylanmamış olması;
Đsrail ile olan ilişkilerin Gazze ihtilafı ve özellikle filo olayından
sonra bozulması;
ABD ile ilişkilerde gerilimler yaşanması (1915’teki olayları
“soykırım” olarak kabul eden Temsilciler Meclisi Dış Đlişkiler
Komitesi’nin ilgili kararından sonra kısa bir süre için
Büyükelçinin ülkeden çekilmesi);
Kısıtlayıcı önlemlere ilişkin gelişme yaşanmaması;
Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi hususunda,
Türkiye’nin belirli tedarikçi gruplara üyelik konusundaki
tutumunu AB tutumuyla uyumlaştırmamış olması
“Berlin Plus düzenlemeleri”nin ötesinde, tüm AB ülkelerini içine
alacak bir AB-NATO işbirliği sorununun hâlâ çözülememiş
olması
Sınırlı Đlerleme
Müktesebatla uyumun ileri derecede olduğu Kamu Đç Mali
Kontrolü alanında sınırlı ilerleme;
AB’nin mali çıkarlarının korunması; Avrupa Sahtecilikle
Mücadele Ofisi (OLAF) ve Başbakanlık Teftiş Kurulu ve diğer
ilgili kurumlar arasında operasyonel işbirliği; Şubat 2010’da
şeffaflığı artırma ve yolsuzlukla mücadele stratejisinin kabul
edilmesi;
Đlerleme Yok
2002 tarihli kamu iç mali kontrol politika kitapçığının ve ilgili
eylem planının güncelleştirilmesi;
Dış denetim (2005’te parlamentoya gönderilen Dış denetim
kanununun hâlâ kabul edilmemiş olması);
Avrupa Topluluğun Mali Çıkarlarının Korunması Sözleşmesi ve
protokollerinin uygulamaya geçirilmemesi;
Avro’nun sahteciliğine karşı koruma alanında ilerleme yok;
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hükümet yönetimindeki uzman mali memur sayısı
461);
AB’nin mali çıkarlarının korunması

Ulusal analiz merkezi, ulusal madeni para analiz merkezi,
ulusal merkezi büronun resmen görevlendirilmesinin hâlâ
sağlanamamış olması;

Đlerleme Yok
Ulusal analiz merkezi, ulusal madeni para analiz
merkezi,
ulusal
merkez
ofisin
resmen
görevlendirilmesinin hala sağlanamamış olması;
Kamu Đç Mali Kontrolü (KĐMK) 2002 belgesi ve ilgili
eylem planının güncellenmemesi; Merkezi
uyumlaştırma biriminin konumunun belirlenmemiş
olması; Maliye Bakanlığı’nın reform sürecindeki
rolünün güçlendirilmesi;
Dış denetim konusunda ilerleme yok (2005’te
parlamentoya gönderilen Dış denetim kanununun
hala kabul edilmemiş olması)
Avrupa Topluluğun Mali Çıkarlarının Korunması
Sözleşmesi ve protokollerinin uygulamaya
geçirilmemesi;
BTK’nın yasal olarak atanmamış olması; operasyon
bağımsızlığının sağlanamaması; Sahtecilikle
Mücadele Đşbirliği Yapılanması (AFCOS – Anti-fraud
Cooperation Structure) için ulusal hukukta kanuni
zemin oluşturulması gereğine rağmen bu konuda
gelişme olmaması
33.
Mali
Hükümler

ve

Bütçesel

Đlerleme var
AB öz kaynaklar sisteminin uygulanması ile ilgili
fasıllardan gümrükler, vergilendirme, istatistik ve
mali kontrol alanında uyumlaştırmanın sağlanması;
Öz kaynakların hesaplanması, toplanması ödenmesi
ve kontrolünün doğru biçimde yapılabilmesi
amacıyla koordinasyon yapıları ve uygulamaya ilişkin
kuralların oluşturulması gerekmektedir.

Sınırlı Đlerleme
AB öz kaynaklar sisteminin uygulanması için ilgili fasıllarda
uyumlaştırma çalışmalarının sürmesi; AB’nin GSMH’ya ilişkin
öz kaynakları açısından Türkiye’nin mali ve istatistiki verilerinin
AB, ESA95 sistemiyle uyumlaştırılması.
Türkiye’nin AB’ye katılım tarihi itibariyle AB’nin KDV’ye ilişkin
öz kaynaklar sistemine uygun şekilde katkıda bulunabilmesi
için
Ulusal
KDV
sisteminde
düzenlemeler
yapması
gerekmektedir.
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