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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
 

MÜZAKERE FASILLARI İLERLEME RAPORU 20071 
İlerleme Kaydedilen Alanlar 
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumunun gerektiği alanlar 

1. Malların Serbest Dolaşımı  
Mevzuat Uyumu - Genel ilkelerde bir ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. 

- Dış ticarette standardizasyon kapsamında, zorunlu standartlar ve belli teknik niteliklere tabi tutulan malların sayısı 
azaltılmıştır. 

- Yatay önlemler konusunda, standardizasyon alanında ilerleme sağlanmıştır. Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrupa 
Standartlar Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon 
Standartları Enstitüsü’nün (ETSI) standartlarını büyük ölçüde benimsemiştir. (uyum oranı: %90) 

- Uygunluk değerlendirmesi alanında, onaylanmış Kuruluşlar bakımından önemli düzeyde ilerleme sağlanmıştır. 
- Akreditasyon konusunda büyük ölçüde ilerleme kaydedilmiştir. Ulusal akreditasyon ajansı olan Türk Akreditasyon 

Kurumu (TURKAK), Uluslararası Laboratuar Akreditasyon İşbirliği (ILAC) ile Avrupa Akreditasyon İşbirliği’nin (EA) 
çok taraflı anlaşmalarına eklenen bir karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.(TURKAK’ın akreditasyon sayısı geçen yıla 
oranla %70 oranında artmış ve 217’ye ulaşmıştır) 

- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, inşaat ürünlerine yönelik piyasa gözetim stratejisini yeniden yapılandırmış ve yeni 
uygulama şartları getirmiştir. 

- “Yeni Yaklaşım” direktifi çerçevesindeki 17 düzenleme yeniden gözden geçirilmiş ve üç sektörde onaylanmış 
kuruluşlarının belirlenmesine izin verecek şekilde yirmi sektörde tam uyum sağlanmıştır. 

- Uyumlaştırılmamış alana dâhil olan inşaat ürünleri için “G” etiketi olarak bilinen ulusal bir etiket kabul edilmiştir. 
- Motorlu araçlar, veterinerlik ilaçları ve kozmetikler alanlarında ilerleme kaydedilmiştir. 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ticaretteki teknik engelleri kaldırmak amacıyla gıda maddeleri ve gıda maddeleriyle temas 

eden maddelere ilişkin bir tebliğ yayımlamıştır. 
- İkinci el motorlu araçlara ilişkin lisans mecburiyeti sürmektedir. 
- Ölçüler ve ölçü ekipmanlarına ilişkin mevzuatta değişikliklerin kabul edilmesi gerekmektedir. 
- İthal alkol ve tütün ürünleri için çift lisans zorunluluğu ticarette bir engel teşkil etmeye devam etmektedir. 
- Bu fasıldaki katılım müzakereleri için önemli bir unsur teşkil eden usule ait önlemler konusunda 339/93 Kararı’na uyum 

sağlamak için gereken hükümler kabul edilmemiştir ve dış sınır kontrollerine yönelik hükümlerin kabul edilmesi 
gerekmektedir.  

- Kültürel mallar ve ateşli silahlar konusunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
- Karşılıklı tanıma ve lisans zorunlulukları konularında ilerleme sağlanmamıştır.  
- Onaylama prosedürleri konusunda uyum sınırlı düzeydedir. 
- Uyumlaştırılmamış alanda (karşılıkı tanıma vs.) ilerleme kaydedilmemiştir. 
- 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 

                                                 
1 Çalışmada T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan çeviri kullanılmış ve Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu’nda yer alan ifadelere sadık kalınmıştır. 
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olmayacaktır. (“Malların Serbest Dolaşımı” faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde 
Türkiye’ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı 
sekiz fasıldan biridir.) 

İdari Yapılanma - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, inşaat ürünleri alanında bir Avrupa Kodları (EUROCODES) Teknik Komitesi kurmuştur. 
- Piyasa gözetimine ilişkin olarak, uygulamaya yönelik kapasite yetersizdir. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 4457 sayılı Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun 

(TBMM’de) 
 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
 5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Ürün Güvenliği Kanunu (28A.0708.1.02 referans numarasıyla Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslında da yer 

almaktadır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun (Başbakanlık’ta) 

Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009) -2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun 
 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan 

Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında kanun (24.0913.1.05 referans numarasıyla Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslında da yer almaktadır.) 

 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye İadesi 
Hakkında Kanun (29.0913.1.01 referans numarasıyla Gümrük Birliği faslında da yer almaktadır.)(AB mevzuatına tam 
üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.) 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 3516 sayılı kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili uygulama tebliğleri (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Ölçü aletleri yönetmeliği (Yönetmelik taslağı hazırlanmış olup ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuştur) 
 İkili tekstil liflerinin kantitatif analiz metodları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Tekstil ürünlerinin isimlendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 Sıvı yakıt depoları ve arka koruma çerçevesi tip onayı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin arkaya monte edilmiş devrilmeye karşı koruma çerçevesi ile ilgili tip onayı 
yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Motorlu araçların aksam ve parçalarının temel emniyet ve sağlık gereklerine uygun olmasını amaçlayan yönetmelikler 
(Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Karayolu dışında kullanılan hareketli makinalara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki 
kirleticilere karşı alınacak tedbirler ile ilgili tip onayı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 İklimlendirme sistemlerinden çıkan emisyonlar ile ilgili düzenleme (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Enerji tüketen ürünlerin ekotasarım gerekleri ile ilgili düzenleme (15.2007.2.07 referans numarasıyla Enerji faslında da 
yer almaktadır) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  

 Yapı malzemeleri yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Kapsamında, yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflarına ve yapı elemanlarının yangına dayanıklılığına dair tebliğin 
değiştirilmesine dair tebliğ  

 Yapı malzemesine CE işaretinin iliştirilmesine ve teknik dosyanın hazırlanmasına dair tebliğ 
 Şantiyede yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi hakkında tebliğ (Başbakanlık’ta) 
 Kişisel koruyucu donanım yönetmeliğinin atıfta bulunduğu standartlara dair tebliğ  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta ürün güvenliği denetimlerine ilişkin yönetmelik (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Piyasa gözetimi ve denetimine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 T&TTE yönetmeliğinin atıfta bulunduğu standartlara dair tebliğ  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Tıbbi ürünlerin depolanması ve toptan dağıtımına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki 
yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Makina yönetmeliği tehlikeli madde ve müstahzarların sınıflandırılması,  etiketlenmesi ve  ambalajlanması hakkında 
yönetmelik (27.2008.2.09 referans numarasıyla Çevre Faslında da yer  almaktadır.) 

 Kimyasal maddelerin envanteri, bildirimi ve risk değerlendirmesi usul ve  esasları hakkında  yönetmelik (27.2008.2.10 
referans numarasıyla Çevre Faslında da yer almaktadır.)  

 Bazı tehlikeli maddelerin müstahzarların ve eşyaların üretimine, piyasaya arzına ve kullanımına  ilişkin kısıtlamalar 
hakkında yönetmelik  

 Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılması hakkında yönetmelik 
 İyi laboratuvar uygulamalarının denetlenmesi ve çalışmalarının kontrolüne dair yönetmeliğin revizyonu  
 İyi laboratuvar uygulamalarının prensipleri ve test laboratuvarlarının belgelendirilmesine dair yönetmeliğin revizyonu 
 Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın hususi vasıflarını gösteren tüzükte değişiklik 
yapılmasına dair tüzük  

 Kozmetik ürünlerde hayvan testlerinin yasaklanması hakkında tebliğ (Tebliğin tamamlanabilmesi ve yürürlüğe girebilmesi 
için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak tehlikeli maddeler yönetmeliğinin AB mevzuatına uyumunun 
tamamlanarak yürürlüğe girmesi gerekmektedir.) 

 Kozmetik üreticisinin ticari sırların korunması amacıyla ürün bileşenlerinin bir veya birkaçını  listeye dahil etmek 
istememesi durumunda uygulanacak prosedüre dair tebliğ (Tebliğin  amamlanabilmesi ve yürürlüğe girebilmesi için Çevre 
ve Orman Bakanlığı tarafından  ayımlanacak tehlikeli maddeler yönetmeliğinin AB uyumunun tamamlanarak yürürlüğe  
girmesi gerekmektedir.) 

 Hayvan kaynaklı dokular kullanılarak imal edilen tıbbi cihazlara dair yönetmelik (Bu yönetmeliğin  yayımlanabilmesi için; 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen  düzenlemelere uyum sağlanması gerekmektedir:  
   1-Hayvan hastalıklarının  bildirimiyle ilgili 999/2001 sayılı tüzük  
   2-İnsani tüketim için amaçlanmayan hayvan yan ürünlerine ilişkin 1774/2002 sayılı tüzük)  
 Kalça, diz ve omuz eklem implantlarının yeniden sınıflandırılmasına ilişkin yönetmelik  
 Kozmetik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  
 Beşeri tıbbi ürünlerin klinik araştırması  hakkında yönetmelik  
 Beşeri tıbbi ürünlerin ambalaj ve etiket yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin basitleştirilmiş ruhsatlandırılmasına ilişkin yönetmelik  
 Beşeri tıbbi ürünler ve araştırma amaçlı beşeri tıbbi ürünlerin iyi imalat uygulamalarına ilişkin yönetmelik  
 Veteriner biyolojik ürün yönetmeliği  
 Veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları yönetmeliği  
 İthal veteriner biyolojik ürün yönetmeliği 
 Veteriner biyolojik ürün numune alma yönetmeliği 
 Veteriner ilaçlar ecza depoları yönetmeliği 
 Veteriner ilaçları perakende satış yönetmeliği 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 3516 sayılı kanun kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili uygulama yönetmelik ve tebliğleri (2007  ve 2008 yıllarında 
yapılamayan çalışmaların devamı olacaktır.  

 Ürün Güvenliği Kanunu’nun uygulanması ile ilgili düzenlemeler (01.0708.01.03 referans numaralı Ürün Güvenliği 
Kanununun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (28A.2009.2.01 referans numarasıyla Tüketicinin ve Sağlığın 
Korunması faslında da yer almaktadır.)  

2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Yetim ilaçlara ilişkin yönetmelik (AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.) 
 Bir tıbbi ürünün yetim tıbbi ürün olarak belirlenmesi ve “benzer tıbbi ürün” ile “klinik olarak üstün” kavramlarının 
tanımları için kriterlerin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik (AB mevzuatına tam üyelik perspektifi 
çerçevesinde uyum sağlanacaktır.) 

 Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ 
 Kontrole tabi kimyasal maddeler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (AB mevzuatına tam 
üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.) 

 Kültür ve tabiat varlıklarının yasadışı ithal, ihraç ve mülkiyet değiştirmesinin önlenmesi ve kaynak ülkeye iadesi hakkında 
uygulama yönetmeliği (01.0913.1.03 referans numaralı Kültür ve  Tabiat Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye İadesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) 
(29.1013.2.9 referans numarasıyla Gümrük Birliği faslında da yer almaktadır.) 

 Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının yurtdışına çıkarılması ve yurda sokulması hakkındaki yönetmelikte 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (01.0913.1.03 referans numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarının  Yasadışı İthal, 
İhraç ve Mülkiyet Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye İadesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesinden sonra 
çıkarılacaktır.) (29.1013.2.10 referans numarasıyla Gümrük Birliği faslında da yer almaktadır.) 

 GMP müfettişlik sistemi yönetmeliği, AB üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını teminen iç piyasa işleyisine 
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dair düzenleme (AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır.) 
 

2. İşçilerin Serbest Dolaşımı  
Mevzuat Uyumu 
 

- İşgücü piyasasına erişim konusunda, yabancılar için çalışma izinleri alanındaki yeni mevzua,t bu izinleri alma 
prosedürünü kolaylaştırmıştır.  

- Ulusal ve uluslararası projelerde çalışan kişiler dâhil olmak üzere bazı çalışanların Türkiye’deki iş gücü piyasasına 
erişimini kolaylaştırılmıştır. 

- Sosyal güvenlik sistemlerinin eşgüdümüne ilişkin olarak ilerleme sağlanmıştır. 
- Türkiye’nin, Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ağına katılması için daha fazla çaba sarfedilmesi gerekmektedir. 
- Avrupa sağlık sigortası kartına ilişkin çalışmalara başlanmamıştır. 

İdari Yapılanma - Türk İş Kurumu kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çabalar devam etmiştir. 
- İdari kapasitenin daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun (03.0007.1.01 

referans numarasıyla İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestisi faslında da yer almaktadır.)  (TBMM Genel Kurul 
gündeminde) 

 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (19.0708.1.01 referans numarasıyla Sosyal Politika ve istihdam 
aslında da yer almaktadır.) (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliği (02.0007.1.01 referans numaralı Yabancıların 

Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un kabulünden sonra çıkarılacaktır.) (03.2007.2.01 referans numarasıyla İş Kurma ve 
Hizmet Sunumu Serbestisi faslında da yer almaktadır.) (Kurum içinde çalışmalar sürmektedir) 

 5502 sayılı kanunun uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılacak ikincil düzenlemeler (19.2008.2.01 referans numarasıyla  
Sosyal Politika ve İstihdam faslında da yer almaktadır.) (Kurum içinde teknik çalışmalar sürmektedir) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Sigorta işlemleri yönetmeliği (02.0708.1.01 referans numaralı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacaktır.) (19.2008.0.02 referans numarasıyla Sosyal Politika ve İstihdam faslında da 
yer almaktadır.)  

Not: 2009-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma 
Serbestisi 

 

Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 

- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) altı meslek grubu ve mimarların asgari eğitim şartlarına ilişkin 2005/36 sayılıdDirektife 
uyum sağlanmasına yönelik bir yönetmelik çıkarmıştır. Ancak yönetmeliğin müktesebatla uyumunun teyit edilmesi 
gerekmektedir. 

- Mesleki yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınması konusunda sınırlı düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. 
- Yerleşme hakkı - Türk yasal düzenlemeleri çerçevesindeki cinsiyet, uyruk, yerleşik olma hakkı, dil gereklilikleri gibi bazı 
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Mevzuat Uyumu (devam) hükümler Topluluk düzenlemeleri ile uyumlu değildir. 
- Sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi alanında AB ülkelerinde kayıtlı firmalara yönelik mevcut kayıt, lisanslama ve 

yetkilendirme gereklilikleri müktesebat ile uyumlu değildir. 
- Uyrukluk ve ikametgâh zorunluluğu gibi Türk mevzuatındaki bazı düzenlemeler, Topluluk mevzuatına uymamaktadır. 
- AB vatandaşlarının işletmelerinin kurulması ve tescilinin yanı sıra, kendileri için de çalışma izni almaları veya bir anonim 
şirket kurarken Merkez Bankası ya da bir devlet bankasına teminatı yatırmaları zorunludur. 

- Posta hizmetleri alanında mevzuatını uyumlaştırması başlamamıştır. Tek genel hizmet sunucusu olan PTT Genel 
Müdürlüğü’nün muhasebe sisteminde şeffaflık sağlanmamıştır. 

- Türkiye’deki mevzuatta halen akademik ve mesleki niteliklerin tanınması arasında ayırım gözetilmemektedir. 
- 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. (“İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi  tarafından 11 
Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi tarafından 
onaylanan kararların kapsadığı sekiz fasıldan biridir.) 

İdari Yapılanma - YÖK bünyesinde AB ve uluslararası ilişkiler için bir birim kurulmuştur. Ancak ilgili mevzuat kabul edilene kadar bu birim 
müktesebatta öngörülen görevleri etkin bir şekilde yerine getiremeyecektir. 

- Türk mevzuatının Avrupa Topluluğu (AT) Antlaşmalarındaki iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi ile ilgili 
kurallara sistematik ve tam uyumunun sağlanmasının önündeki engellerin tespitine yönelik çalışma henüz 
başlatılmamıştır. Birimler arası eşgüdümü sağlayacak bir yapının oluşturulması gereklidir; böyle bir yapının kurulması için 
gerekli adımlar atılmamıştır. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler : 
 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun (02.0007.1.02 

referans numarasıyla İşçilerin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) (TBMM Genel Kurul gündeminde) 
 Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  (Teknik çalışmaları devam ediyor) 
 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Kanun (Teknik çalışmaları 

devam ediyor) 
2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun (Teknik çalışmaları devam ediyor)  
 Geçici nitelikli hizmet sunumuna yönelik düzenleme 

2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 Yabancıların çalışma izinleri ve vatandaşlık şartı aranan mesleklerle ilgili olarak düzenleme (Söz konusu düzenlemeler 
üyelikten kısa bir süre önce hazırlanacak ve üyelikle birlikte uygulanmaya başlanacaktır.) (Kurum içerisinde teknik 
çalışmaları sürmektedir) 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliği (03.0007.1.01 referans numaralı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılacaktır) (02.0007.2.02 referans numarasıyla 
İşçilerin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) (Kurum içerisinde teknik çalışmaları sürmektedir) 

 Doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) koşullarının belirlenmesine ilişkin yönetmelik  (Taslak hazırlanmış olup kurumların görüşlerine açılmıştır) 
 Yurtdışı yükseköğretim diplomaları denklik yönetmeliği (Taslak hazırlanmış olup kurumların görüşlerine açılmıştır) 
 Meslek standardı hazırlama usul ve esaslarını belirleyecek yönetmelik (Kurum içinde teknik çalışmalara başlanmıştır) 
 Sınav, belgelendirme ve akreditasyon usul ve esaslarını düzenleyecek yönetmelik (Kurum içinde teknik çalışmalara 
başlanmıştır) 

 Sektör komitelerinin kurulması ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları belirleyecek yönetmelik (Kurum içinde teknik 
çalışmalara başlanmıştır) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Ulusal seviyede düzenlenecek mesleklere ilişkin olarak, ilgili tüm kurumlarla istişare halinde bir strateji belgesi 
hazırlanması 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Ulusal düzeyde belirlenecek mesleki yeterliliklere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması  
 Posta hizmetlerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik (03.0708.1.01 referans numaralı kanunun çıkarılamsından sonra 
hazırlanacaktır.) 

 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelik (03.0708.1.01 
referans numaralı kanunun çıkarılamsından sonra hazırlanacaktır.) 

2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler 
 Ulusal düzeyde belirlenecek mesleki yeterliliklere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması 

 
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı  
Mevzuat Uyumu - Sermaye hareketleri ve ödemeler alanında ilerleme kaydedilmiş; bazı kısıtlamalar kaldırılmış veya kolaylaştırılmıştır. 

- Yabancıların gayrimenkul edinimi için gereken zaman süresi kısaltılmıştır. 
- Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu’nun yabancıların gayrimenkul edinimleri üzerindeki yasal sınırlamaları arttırma 

ve ilave sınırlamalar getirme hakkını iptal etmiştir. 
- Kara para konusunda soruşturmalara ilişkin ilke ve prosedürleri ortaya koyan bir yönetmelik kabul edilmiştir. 
- Türkiye, terörizmin finansmanı ve suç aracılığıyla elde edilen gelirlerin aklanması, aranması, haczi ve müsaderesine dair 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni imzalamış bulunmaktadır. 
- Kara para aklama ile mücadelede, özellikle suç kaynaklı kazançların aklanmasının önlenmesine yönelik yasal çerçevenin 

kabul edilmesi ile ilerleme kaydedilmiştir. 
- Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin kısıtlamalar hala mevcuttur. (radyo ve televizyon yayıncılığı, elektrik enerjisi, 

turizm, savunma, denizcilik, hava ve karayolu taşımacılığı, eğitim ve istihdam büroları gibi sektörel alanların yasal 
düzenlemelerindeki kısıtlar) 

- Yabancıların gayrimenkul edinimi alanında bazı sınırlamalar mevcuttur. 
- Ödeme sistemlerindeki yasal çerçeve müktesebat ile uyumlu değildir.  
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilen şüpheli para hareketi işlemlerinin sayısı 2005’te 352’den, 2006’da 

1140’a çıkmıştır ve bu artışın büyük kısmı bankacılık sektöründen kaynaklanmaktadır. 
- Bu fasılda katılım müzakerelerinin temel unsuru olan yasal düzenlemelerin güçlendirilmesine yönelik bir eylem planının 

kabul edilmesi gerekmektedir. 
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İdari Yapılanma - Hazine Müsteşarlığı, sigortacılık sektöründe maddi teminat koşullarını yerine getiren yeni bir uygulayıcı düzenleme kabul 
etmiştir. 

- Hazine Müsteşarlığı’nın bonolarına ilaveten, diğer Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri tarafından 
yayımlanan diğer kamu borçlanma araçları da maddi teminat olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 

- Bankalar ve müşterileri arasında meydana gelen anlaşmazlıklar konusunda mahkeme dışında çözüme ulaşılabilecek 
herhangi bir merci bulunmamaktadır. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Sigortacılık Kanunu (09.0007.1.01 referans numarasıyla Mali Hizmetler ve 17.0007.1.01 referans numarasıyla Ekonomik 
ve Parasal Politika fasıllarında da yer almaktadır) (TBMM’de) 

 Menkul Kıymetler Borsaları hakkında 91 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik (17.0708.1.01 referans 
numarasıyla Ekonomik ve Parasal Politika faslında da yer almaktadır) 

Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun 
 Ödeme Sistemleri Kanunu (Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce çıkarılacak ve üyelikle birlikte uygulamaya 
geçilecektir.) (09.0913.1.02  referans numarasıyla Mali Hizmetler faslında da yer almaktadır.)  

 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesi (AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanması 
hedeflenmektedir.) 

 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun (AB mevzuatına tam üyelik 
perspektifi  çerçevesinde uyum sağlanması hedeflenmektedir.)  

 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına dair kanun (AB mevzuatına tam üyelik perspektifi  
çerçevesinde uyum sağlanması hedeflenmektedir.) 

 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hakkında değişiklik yapılmasına dair kanun 
 Bölgesel Ekonomik İşbirlikleri Anlaşması’nın “En Çok Kayırılan Ülke” maddesine istisna teşkil etmesini temin edilecek 
şekilde değişiklik yapılmasını öngören kanunlar (Türkiye-Bangladeş, Türkiye-Japonya, Türkiye-ABD.) 

 Sigortacılık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun (09.0913.1.04 referans numarasıyla Mali Hizmetler faslında 
da yer almaktadır) (Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce yapılacak ve uygulamaya üyelikle birlikte geçilecektir.)  

 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 80. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun   
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Sigorta ve reasürans şirketlerinin teknik karşılıklarına ve bu karşılıkların yatırılacağı varlıklara ilişkin yönetmelik  
 Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin ayıracakları teknik karşılıklara ilişkin yönetmelikte değişiklik 
yapılmasına ilişkin yönetmelik (04.0007.1.01 referans numaralı kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.)  

 Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin yükümlülükler ve diğer tedbirler hakkında yönetmelik (24.2007.2.01 
referans numarasıyla Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslında da yer almaktadır.) (Kurum içerisinde çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 Araştırma ve incelemelerin usul ve esasları hakkında yönetmelik (24.2007.2.05 referans numarasıyla Adalet, Özgürlük ve 
Güvenlik faslında da yer almaktadır.) (Kurum içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler hakkında yönetmelik (24.2007.2.05 referans 

 9 



Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
 

Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

numarasıyla Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslında da yer almaktadır.)  (Kurum içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir) 
 5571 sayılı kanunla değişik 1618 sayılı kanuna ilişkin seyahat acentaları yönetmeliği (28A.2007.2.01 referans numarasıyla 
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslında da yer almaktadır.) (Kurum içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir)  

 5571 sayılı kanunla değişik 2634 sayılı kanuna ilişkin deniz turizmi yönetmeliği (28A.2007.2.02 referans numarasıyla  
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslında da yer almaktadır.) (Kurum içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliği (04.000701.01 referans numaralı kanunun  kabul 
edilmesinden sonra çıkarılacaktır)  

Not: 2008 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar, 2007/32-33 sayılı tebliğ, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’nın I-M sayılı genelgesi ile 2002-YB-1 sayılı genelgesi  

 Sermaye hareketleri önündeki kısıtların kaldırılmasına  ilişkin önetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Özel sektör menkul kıymetlerinin daha rekabetçi bir ortamda arzının mümkün hale gelmesi ve talebin artmasına ilişkin 
yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 

 Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/32-33 sayılı  
tebliğine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın I/M sayılı genelgesi (Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce 
kabul edilerek üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir.) 

 Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar, 2007/32-33 sayılı tebliğ, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’nın I/M sayılı genelgesi ile 2002-YB-1 sayılı genelgesi (Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce kabul edilerek 
üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir.)  

 Ödeme sistemlerine ilişkin düzenleme (04.0913.1.02 referans numaralı KHK’nın kabul edilmesinden sonra 
çıkarılacaktır.) 

 AB pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kuralların kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmelik  
 Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarında değişiklik yapılması    

Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

5. Kamu Alımları  
Mevzuat Uyumu - Şikayetlerin azaltılmasına yönelik mevzuat kısmen kabul edilmiştir. 

- Kamu Sözleşmelerinin kararlaştırılmasında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türk kamu ihale mevzuatı müktesebattan pek 
çok noktada ayrılmaktadır. (sözleşme makamı AT yönergelerine uymamaktadır.) 

- 2007 yılında güncellenen ihale mali esikleri AT düzeylerinin üzerindedir. Söz konusu yüksek limitler yabancı teklif 
sahiplerinin ihalelere başvurmasını engellemekte ve rekabete zarar vermektedir. 

- Yerli teklif sahiplerinin lehine ayrımcılık içeren %15 oranında bir fiyat avantajı mevcudiyetini korumaktadır.( 2006 
yılında bu fiyat avantajı toplam ihale değerinin % 8’i kadardı.) 

- Türk kamu alımları mevzuatı, birkaç açıdan müktesebat ile farklılık arz etmektedir.( örneğin âkit kişi) 
- Kamu İhale Yasası, ana satın alıcı yapılar, rekabetçi diyalog ve e-alım gibi araç ve yöntemleri düzenlememektedir. 
- Elektrik/su/gaz sektörlerinde ya da imtiyaz sözleşmesi alanında faaliyet gösteren taraflar için özel hiçbir mevzuat 

bulunmamaktadır. 
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İdari Yapılanma - Kamu İhale Kurumu giderek artan bir etkililik ve etkinlikle çalışmaktadır.  
- Potansiyel teklif sahipleri için kamu ihale uygulamaları konusunda hizmet içi eğitim kursları ve sertifika programları 

düzenlenmesi kamu alımları prosedürleri konusunda bilinç artırıcı etki sağlamaya devam etmektedir. 
- İdari kapasite konusunda ilerleme kaydedilmiştir. 
- Kamu ihaleleriyle ilgili politika koordinasyonu ve uygulamasının genelinden sorumlu bir birim bulunmamaktadır. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun (TBMM’de)   
 Bazı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Kuruluşlar ile Kamu Teşebbüsleri İhale Kanunu  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri  Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yaptırılması İçin Verilen  İmtiyazlara İlişkin Kanun (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  
 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin 

Kanun  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Elektronik ihaleye ilişkin esas ve usuller yönetmeliği (05 0007 1.01 referans numaralı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik 

yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.)  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Bazı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Kuruluşlar ile Kamu Teşebbüsleri İhale Kanunu uygulama yönetmeliği (05 0708 1.01 

referans numaralı Bazı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Kuruluşlar ile Kamu Teşebbüsleri İhale Kanunu’nun kabul 
edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05 0708 1.02 referans numaralı 
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  

 Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05 0708 1.02 referans numaralı 
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05 0708 1.02 referans numaralı 
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05 0708 1.02 
referans numaralı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun 
kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05 0708 1.02 referans 
numaralı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul 
edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
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 İhalelere karşı yapılacak idari başvurulara ait tebliğ (05 0708 1.02 referans numaralı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğ (05 0708 1.02 referans numaralı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir) 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yaptırılması İçin Verilen İmtiyazlara İlişkin Kanun’un uygulama yönetmeliği (05 0809 1.01 

referans numaralı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yaptırılması İçin Verilen İmtiyazlara İlişkin Kanun’un kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.)  

 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin 
Kanun’un uygulama yönetmeliği (05 0809 1.02 referans numaralı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel 
Sektör İsbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun’un kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.)  

 Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05.0913.1.01  referans numaralı 
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un kabul edilmesinden 
sonra çıkarılacaktır.) 

 Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05.0913.1.01 referans numaralı 
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda   değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden 
sonra  çıkarılacaktır.) 

 Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  (05.0913.1.01 referans numaralı 
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda   değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesinden 
sonra  çıkarılacaktır.) 

 Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (05.0913.1.01 
referans numaralı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda   değişiklik yapılmasına dair kanunun 
kabul edilmesinden sonra  çıkarılacaktır.) 

 Standart formlara ilişkin düzenlemelerin AB düzenlemeleri ile uyumlaştırılması (05.0913.1.01  referans numaralı Kamu 
İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun kabul edilmesinden sonra 
çıkarılacaktır.) 

Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

6. Şirketler Hukuku  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 

- Türk Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) üç muhasebe standardı kabul etmiş ve daha önceden kabul edilmiş bir dizi 
uluslararası muhasebe standardı kunusunda yorum ve açıklamalar yayımlamıştır. 

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), rapor etme ile banka hisselerinin birleştirilmesi ve bölünmeleri ile 
ilgili dört yönetmelik ve bir tebliğ  yayımlamıştır. 

- Müzakerelerin ilerlemesi için çok büyük önem taşıdığı nitelendirilen Türk Ticaret Yasası’nın kabul edilmesinde hiçbir 
ilerleme olmamıştır. 

- Ticaret odaları tarafından sürdürülen şirket tescilleri AB müktesebatının öngördüğü teknik altyapıya sahip değildir. 
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Mevzuat Uyumu (devam) - TMSK tarafından kabul edilen standartlar yalnızca listelenmiş şirketler için bağlayıcılık arz etmektedir. Bu tür şirketlerin 
sayısı listelenmemiş olan şirketlere oranla daha azdır.  

- Sistemi “kullananların”, özellikle muhasebeciler ve mali müşavirler, Türk iş dünyası ve ticaret mahkemeleri yargıçlarının 
sistem konusundaki bilgileri yeknesaklık arzetmemektedir. 

İdari Yapılanma - Denetleme yapacak olan bağımsız denetleme firmalarının yetkilendirilmeleri, faaliyetleri ve fesih yetkilerini ele alan yeni 
bir düzenleme 2006 yılı Kasım ayı içinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

- TMSK’nın idari kapasitesi bakımından, bazı yeni personel alımları olmasına rağmen personel sayısı ve büro hacmi 
yetersiz kalmaktadır. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 2007-2008 yasama döneminde yürürlüğe girecek Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, AB şirketler hukuku 
mevzuatının sermaye şirketlerine ilişkin kısmına tam uyum sağlanması doğrultusunda hazırlanacaktır. (TBMM Adalet 
Komisyonu’nda) 

 Sermaye Piyasası Kanunu (Kurum içi teknik çalışmalar sürmektedir) 
Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 2007 yılı içerisinde KOBİ’lere ilişkin muhasebe standardları hakkında tebliğ. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:   
 Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin 
tebliğler. (İlgili çalışmaların başlatılması için Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü beklenmektedir) 

 Ticaret sicili memurluğunun kurulmasında aranacak şartlar ile odalar arasında sicil işlemleri konusunda gerekli işbirliğinin 
sağlanmasına ilişkin yönetmelik. (İlgili çalışmaların başlatılması için Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü beklenmektedir) 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Ticaret şirketlerinin oluşturmakla yükümlü tutulacakları internet sitelerinin içeriğine ve bu siteye ulaşılabilirlik esaslarına 
dair yönetmelik. (İlgili çalışmaların başlatılması için Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü beklenmektedir) 

 Elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurul düzenlemesinde kullanılacak oyun gerçek sahibi tarafından 
kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallara dair yönetmelik.  (İlgili çalışmaların başlatılması için Türk Ticaret 
Kanunu’nun kabulü beklenmektedir) 

 Tevdi temsilcisi olarak atananların bağlı oldukları kurallar ve temsil belgesinin içeriğine dair yönetmelik. (İlgili 
çalışmaların başlatılması için Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü beklenmektedir) 

 Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış 
onaylarının nasıl yapılacağına ilişkin tebliğ. (İlgili çalışmaların başlatılması için Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü 
beklenmektedir) 

 Sermaye Piyasası Kanunu’na tâbi olmayan şirketlerde kâr payı avansına ilişkin tebliğ. (İlgili çalışmaların başlatılması için 
Türk Ticaret Kanunu’nun kabulü beklenmektedir) 

 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu değişikliklerine bağlı olarak kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar 
tebliğinde, birleşme işlemlerine ilişkin esaslar tebliğinde ve hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasına ve satışına ilişkin 
esaslar tebliğinde değişiklikler. (Kurum içi teknik çalışmalar sürmektedir) 

 Sermaye piyasasında mali tablo ve raporlara ilişkin ilke ve kurallar hakkında tebliğde ve mali tablolara ve iştiraklerin 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 

muhasebeleştirilmesine ilişkin usül ve esaslar hakkında tebliğde değişiklikler. (Kurum içi teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişikliklere bağlı olarak halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy 
kullanma ve çağrı yoluyla hisse senedi toplanmasına ilişkin esaslar tebliğinde değişiklik.  (Kurum içi teknik çalışmalar 
sürmektedir) 

 Sermaye piyasası bağımsız denetim standartları hakkında tebliğde değişiklik. (Kurum içi teknik çalışmalar sürmektedir) 
Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

7. Fikri Mülkiyet Hukuku  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 

- Türkiye, telif hakları konusunda farklı tarafların koordinasyonu ve işbirliği konusunda ilerleme kaydetmiştir. 
- İdarenin ve meslek kuruluşlarının bilinç ve uzmanlaşma düzeyleri artmıştır. 
- Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (DFMÖ) Telif Hakları ve Fonogramlar Anlaşması onaylanmıştır. 
- Avrupa Patentleri ile ilgili prosedürleri düzenleyen “Avrupa Patentleri Verme Anlaşmasında Değişiklik Yasası”, 

yürürlüğe girmiştir. 
- Türkiye’nin Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Sözleşmesi’ne katılımına dair yasa (UPOV) onaylanmıştır.. 
- Müzakerelerin ilerlemesi için çok büyük önem taşıdığı nitelendirilen telif hakaları konusunda Türkiye’nin  idari kapasitesi 

Gümrük birliği kararının gerektirdiği etkin uygulamayı sağlayabilmek açısından yetersiz kalmaktadır. Türkiye günümüz 
itibariylebu konuda dünyada en sorunlu ülkelerden biri olarak değerlendirilir. 

- DFMÖ’nün onaylanmasına rağmen korsanlık faaliyetlerine karşı uygulama kapasitesi yeterli değildir. 
- Sınai mülkiyet hakların korunmasında aksaklıklar giderilmemiştir. 
- Bazı büyük ve orta boy ölçekli Türk şirketleri çok tanınmış markaların patent haklarını ihlal etmişlerdir. 

İdari Yapılanma - Türk Patent Enstitüsü (TPE) iç ve dış bilişim teknolojisi yapısını güçlendirmiş ve bir çevrimiçi markalar başvuru sistemi 
geliştirmiştir. Kamuya açık veritabanı bünyesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinin kalitesi de artmıştır. 

- TPE kararları ile fikri mülkiyet mahkemelerinin kararları arasında uyumsuzluklar devam etmektedir. 
- Yerel korsanla mücadele komisyonları etkin biçimde çalışmamaktadırlar. 
- Polis telif hakları ihlalleri ve marka ihlali konularında yeterli müdahale yetkisine sahip değildir. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 WIPO (World International Property Organisation) Telif Hakları Anlaşması ile İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’na  
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanunlar hazırlanacaktır. (TBMM Genel Kurul gündeminde) 

 Patent ve Faydalı Model Kanunu, Markalar Kanunu, Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Meclis’e sunulacaktır. 
(Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bazı maddelerinin AB müktesebatıyla uyumlaştırma doğrultusunda 
değiştirilmesine ilişkin kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

2009-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 Patent ve Faydalı Model Kanunu’nda AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 WIPO Telif Hakları Anlaşması ile İcralar ve Fonogramlar Anlaşması’na katılmamızın onaylanması hakkında Bakanlar 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurulu kararı. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Patent ve Faydalı Model, Markalar ve Tasarımların Korunması Hakkındaki kanunların kabulü ile birlikte bunların 
uygulama şeklini gösterir yönetmelikler. 

 Fikir ve sanat eserlerinin kiralanması ve ödünç verilmesi hakkında yönetmelik. 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun kabul edilmesiyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin kanunun uygulamasına yönelik yönetmelikler. 

2010-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Patent ve Faydalı Model Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra çıkarılacak kanunun uygulama şeklini gösterir 
yönetmelikte AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde değişiklik. 

 

8. Rekabet Politikası  
Mevzuat Uyumu - Türkiye anti-tröst alanındaki gelişimini ilerleterek sürdürmüş, kartellerle mücadelede ilerleme kaydetmiştir. Bu alandaki 

uyum düzeyi yüksektir.  
- Rekabet Kurumu motorlu taşıt sektörüne ilişkin dikey anlaşmalar konusunda bir blok muafiyet tüzüğü kabul 

etmiştir.(Rekabet Kurumu pazar paylarını hesaplamak amacıyla kullanılacak olan yöntemleri tanımlamıştır ve % 40 pazar 
payı sınırı getirmiştir.) 

- Rekabet Kurumu, rekabet kurallarının ihlali halinde uygulanacak cezaların miktarlarını düzenlemiştir. 
- Yeni çıkarılan düzenleyici etki analizi yönetmeliğinde rekabet üzerine etkisi olan düzenlemelerde Rekabet Kurumu’ndan 

görüş alınması zorunluluğu getirilmiştir. 
- Demir-çelik sektöründeki yardımlarda sınırlı gelişme olmuştur. 
- Çelik sektörüne ilişkin Türkiye, Komisyon’a taslak bir Ulusal Yeniden Yapılandırma Planı (UYYP) iletmiştir. Bu plan 

sayesindede geçmiste verilen yardımların envanteri netleşmiştir. Yeni çıkarılan yatırım teşviki düzenlemesi de bu sektörde 
devlet yardımı verilmesini önlemektedir. 

- Devlet yardımları konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.  
- Devlet yardımları envanteri ve planı oluşturulmamış ve yeni teşvikler verilmeye devam edilmiştir. 
- Yatay işbirliği anlaşmalarındaki kurallar, de minimis kuralları ve sigorta, teknoloji transferi, telekomünikasyon ve posta 

hizmetleri alanlarında sektöre özel blok muafiyet kurallarıyla ilgili aktarma süreci henüz tamamlanmamıştır.  
- Devlet otoriteleri ve kamu teşebbüsleri arasındaki mali ilişkilerin şeffaflığını sağlamaya yönelik hiçbir mekanizma veya 

kural bulunmamaktadır. 
- UYYP’de eksiklikler mevcuttur. (sınai yeniden yapılanma stratejisi, kapasite gelişimi ve devlet yardımı, özellikle 

gelecekteki yardımların amacı ve yararlanacak kesimler) 
- Türkiye UYYP ile ilgilenen hiçbir çelik şirketine bireysel iş planlarını göndermemiştir. 

İdari Yapılanma - Rekabet Kurumu’nun kapasitesi ve bağımsızlığı yeterli düzeydedir.  
- Danıştay’ın idari kapasitesinin artırılması konusunda iyileşme kaydedilmemiştir. 
- Kamu teşebbüsleri ve münhasır ve inhisari haklara sahip teşebbüsler alanında da ilerleme sağlanmamıştır. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
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 Devlet Yardımlarının Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun (Başbakanlık’ta) 
 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun  (Kurum düzeyinde teknik 
çalışmalar devam etmektedir) 

 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun (Kurum 
düzeyinde teknik çalışmalar devam etmektedir) 

Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Demir-çelik sektörü ulusal yeniden yapılandırma programı (AB yetkilileri ile müzakereleri sürdürülen programın, 
mutabakat sağlanması halinde,  AB Konseyi tarafından da onaylanması gerekmektedir.) (Programın Avrupa 
Komisyonu’na iletilmiş olan %80 kesinlikteki hali üzerinde müzakereler sürmekte olup, programın %100 kesin hale 
getirilmesi için Bireysel İş Planları (BİP) hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.) 

 Teknoloji transferi anlaşmalarına dair tebliğ  (Kurum içi teknik çalışmalar tamamlanmıştır) 
 Teknoloji transferi anlaşmalarına dair rehber (Kurum içi teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Taşeronluk anlaşmalarına dair rehber (Kurum içi teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Sigorta sektöründeki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara dair tebliğ (Kurum içi teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 İlgili pazar tanımına ilişkin kılavuz/rehber (Kurum içi teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 2002/2 sayılı dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyet tebliğinde değişiklik (Kurum içi teknik çalışmalar devam 
etmektedir) 

 Telekomünikasyon sektöründe erişim anlaşmalarına rekabet kurallarının uygulanması hakkında duyuru (Kurum içi teknik 
çalışmalar devam etmektedir) 

 Telekomünikasyon sektöründe rekabet kurallarının uygulanması hakkında rehber (Kurum içi teknik çalışmalar devam 
etmektedir) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Devlet yardımlarının denetlenmesi ile ilgili ikincil mevzuat (08.0708.1.01 referans numaralı, Devlet Yardımlarının 
Çerçevesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’un kabulünden sonra) (15.2008.2.06 referans numarasıyla Enerji 
faslında da yer almaktadır.) (Konunun mahiyeti nedeniyle, ilgili AB mevzuatı değiştikçe ikincil mevzuat çıkarma 
uygulaması müteakip yıllarda da devam edecektir.) 

 De Minimis tebliği  (Kurum içi teknik çalışmalar tamamlanmıştır) 
 Kartellere karşı para cezalarından bağısıklık  tanınmasına ve para cezalarının azaltılmasına dair rehber (Kurum içi teknik 
çalışmalar tamamlanmıştır)  

 Para cezalarının belirlenmesine dair rehber  (Kurum içi teknik çalışmalar tamamlanmıştır) 
 Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında 1997/1 sayılı tebliğde değişiklik  (Kurum 
içi teknik çalışmalar tamamlanmıştır) 

 Rekabet kurallarının posta sektörüne uygulanması hakkında tebliğ/rehber yatay işbirliği  anlaşmalarına 4054 sayılı 
Rekabetin  Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin uygulanmasına dair rehber  

 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 5. maddesinin uygulanmasına  dair rehber  
 Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar hakkında 1997/1 sayılı tebliğde değişiklik 
 Hazine garantileri verilmesi, izlenmesi, bütçelestirilmesi ve raporlanmasına ilişkin esas ve usullere dair yönetmelikte 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 

değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  
Not: 2009-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

9. Mali Hizmetler  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bankalar ve finans şirketleri alanında önemli ilerleme kaydedilmiştir. 
- Bankalar ve kredi kartlarına ilişkin uygulamaya yönelik yeni bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Bankacılık Yasası’na ilişkin uygulama tüzüklerini kabul etmiştir. 
- Bankacılık Yasası’na ilişkin uygulamaya yönelik mevzuatın çıkarılmasıyla bankacılık alanında önemli ilerleme 

kaydedilmiştir. 
- Kredi derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve işleyişiyle ilgili bir uygulama yönetmeliği yayımlanmıştır. 
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), banka lisanslarının iptali, iflas işlemleri ve el konulan bankaların tasfiyesi 

sürecinde atılan adımların yayımlanmasına yönelik kuralları ortaya koyan yeni bir yönetmelik kabul etmiştir. 
- Yeni sigortacılık kanunu (5684 sayılı Sigortalar Kanunu) kabul edilmiştir. 
- Teknik rezervler, teminatlar, yıllık tahsisatlar için genel kurallar ve müşteriler için sözleşme bilgisi konularını düzenleyen 

ikincil mevzuat da kabul edilmiştir. 
- Mali piyasa altyapısına ilişkin bazı ilerlemeler görülmektedir. Bankaların gönüllü tasfiyesiyle ilgili uygulama yönetmeliği 

yayımlanmıştır. 
- Menkul kıymetler piyasası ve yatırım hizmetleri alanında ilerleme sağlanmıştır. 
- Gayrimenkul ipotek kanunu ve ilgili uygulayıcı yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. 
- Kabul edilen “Sigortalar Kanunu”, AB sigortacılık kanununu ile kısmen uyumludur. (temel ilkelerde uyumsuzluk söz 

konusudur) 
- Zorunlu sigorta sektöründe tarifeleri belirleme serbestisi sınırlanmıştır. 
- Poliçe şartları Hazine Müsteşarlığı’nın onayına tabidir.  
- Hayat dışı sigorta anlaşmasının müşterek sigorta, kredi sigortası, mahkeme masrafları sigortası ve turist sigortası 

alanlarında ilerleme kaydedilmemiştir. 
- Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulu’nun bağımsızlığı ve uygulama kapasitesi alanında bir ilerleme 

kaydedilmemiştir. Sigorta ve ek emeklilik alanlarında müktesebata kısmen uyum sağlanmıştır. 
- 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. (“Mali Hizmetler” faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye 
ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz 
fasıldan biridir.) 

İdari Yapılanma 
 
 
 
 
 

- Bankalar Birliği müşterilerle bankalar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü amacıyla bir tahkim organı kurmuştur. 
- BDDK, yönetsel ve denetsel kapasitesini iyileştirmek için, yeni hukuk, bilişim ve bankacılık uzmanlarını ve denetçilerini 

kadrosuna almıştır. 
-  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) mali araçların sunumu, tanınması ve ölçümüyle ilgili olarak 32 ve 39 

sayılı Uluslararası Muhasebe Standartlarına denk düşen iki muhasebe standardı benimsemiştir. 
- TMSK mali araçların ifşasına ilişkin olarak Uluslararası Mali Bildirim Standardı 7’yi örnek alan yeni bir bildirim 
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İdari Yapılanma (devam) standardı kabul etmiştir. 
- Menkul kıymetler piyasasının ve yatırım hizmetlerinin düzenleyici ve denetleyici kuruluşu olan Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK) ikincil araçları kullanan aracıların tesisi ve yetkilendirilmesini düzenleyen kurallara dair bir tebliğ yayımlamıştır. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Sigortacılık Kanunu (04.0007.1.01 referans numarasıyla Mali Hizmetler ve 17.0007.1.01 referans numarasıyla Ekonomik 

ve Parasal Politika fasıllarında da yer almaktadır) (TBMM’de) 
 Sermaye Piyasası Kanunu (06.0708.1.02 referans numarasıyla Şirketler Hukuku faslında da yer  almaktadır.) (Bir AB 

üyesi devlette alınan yetkiye dayanılarak topluluk içinde serbestçe faaliyet gösterebilme imkanı getiren tek pasaport 
kuralının geçerli olduğu izahname, kollektif yatırım kuruluşları, yatırım hizmetleri gibi konulardaki uyum çalışmalarında 
bu amaca yönelik hükümler ancak üyelikten sonra uygulanabilecektir.) (Kurum içi teknik çalışmalar devam etmektedir) 

 Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik 
Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda değişiklik ve/veya yeni kanun çıkartılması  
 Ödeme Sistemleri Kanunu (04.0913.1.02 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır)  
 Sermaye Piyasası Kanunu (Söz konusu değişiklikler 09.0913.1.02 referans numaralı Ödeme Sistemleri Kanunu’nun 

çıkmasının ardından gerek görülmesi halinde gerçekleştirilecektir.) 
 Sigortacılık Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun (04.0913.1.10 referans numarasıyla  Sermayenin Serbest 

Dolaşımı faslında da yer almaktadır.)(Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce yapılacak ve uygulamaya üyelikle birlikte 
geçilecektir.) 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Sigorta ve reasürans şirketlerinin teknik karşılıklarına ve bu karşılıkların yatırılacağı varlıklara ilişkin yönetmelik  (Teknik 

çalışmalar devam etmektedir) 
 Sigorta branşlarının ve branşlar itibariyle sigorta şirketlerinin kuruluş sermayelerinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar 

Kurulu kararı (09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanunu’nun kabulünden sonra hazırlanacaktır.) 
 Sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliği (09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık 

Kanunu’nun kabulünden sonra hazırlanacaktır.)  
 Hayat sigortaları yönetmeliğinde değişiklik (09.0007.1.01 referans numaralı Sigortacılık Kanunu’nun kabulünden sonra 

hazırlanacaktır.)  
 Kredi riski yönetimine ilişkin düzenleme  
 Piyasa riski yönetimine ilişkin düzenleme  
 Operasyonel  risk yönetimine ilişkin düzenleme  
 Faiz oranı riski yönetimine ilişkin düzenleme  
 Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik  
 Finansal  tavsiyelerin sunumu ve çıkar çatışmalarının açıklanmasına ilişkin esaslar hakkında tebliğ (Konu ile ilgili 

çalışmalar Eşleştirme Projesi takvimine uygun olarak yürütülecektir) 
2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Grup  emeklilik planlarının uygulama esasları yönetmeliği  
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Munzam vakıf ve sandıklardan bireysel emeklilik sistemine aktarımına ilişkin yönetmelik (09.0007.1.01 referans 
numaralı Sigortacılık Kanunu’nun kabulünden sonra hazırlanacaktır.)  

 Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine 
ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik (09.0007.1.01  referans numaralı Sigortacılık Kanunu’nun 
kabulünden sonra hazırlanacaktır.)  

 Sigortacılık muhasebe sistemi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik (09.0007.1.01 referans numaralı 
Sigortacılık Kanunu’nun kabulünden sonra hazırlanacaktır.)  

 Sigortacılık tek düzen hesap planı ve izahnamesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (09.0007.1.01 
referans numaralı Sigortacılık Kanunu’nun kabulünden sonra hazırlanacaktır.)  

 Sigorta aracıları yönetmeliği  
 Turist yardım sigortası uygulama esasları tebliği  
 Hukuksal koruma  sigortası uygulama esasları tebliği  
 IRB ve AMA yaklaşımlarına ilişkin düzenleme  
 Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar tebliğinde değişiklik   

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelikte değişiklik (Söz konusu değişikliklerin 

yapılabilmesi 91 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına bağlıdır.) (04.2009.2.02 referans numarasıyla Sermayenin Serbest 
Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) 

 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) kotasyon yönetmeliğinde değişiklik (Söz konusu değişikliklerin yapılabilmesi 
91 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına bağlıdır.) (04.2009.2.03 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı 
faslında da yer almaktadır.) 

 Aracı kurumların sermaye yeterliliğine ilişkin tebliğ sermaye piyasalarımızın mevzuat açısından üyeliğe hazır hale 
getirilmesi ilişkin değişiklikler   

 AB mevzuatıyla tam uyumlu düzenlemelerin yapılması & AB mevzuatıyla tam uyumlu yatırım hizmetleri ve borsalar ile, 
yapılacak uyumlaştırma çalışmaları kapsamında portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığına ilişkin düzenlemelerde 
gereken değişikliklerin yapılmasına ilişkin ikincil düzenlemeler 

 Halka arzda izahname esaslarının AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler 
2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Çıkarılacak Ödeme Sistemleri Kanunu ile verilen yetki çerçevesinde yapılacak düzenleme (09.0913.1.02 referans 

numaralı Sermaye  Piyasası Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır)  
 Yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı (04.1013.2.04 referans 

numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.)  
 Sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 

(04.1013.2.05 referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı  faslında da yer almaktadır.)  
 Müsterek sigortalara ilişkin uygulama esasları yönetmeliği  
 Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali  sorumluluk sigortası uygulama esasları tebliği 
 Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali  sorumluluk sigortası tarife ve talimatında değişiklik yapılmasına ilişkin tarife ve 

talimat 
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 Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karar, 2007/32-33 sayılı tebliğ, T.C. Merkez Bankası’nın I-M sayılı 
genelgesi ile 2002-YB-1 sayılı genelgesi (Düzenleme üyelikten kısa bir süre önce kabül edilerek üyelikle birlikte yürürlüğe 
girecektir.)  

 Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları ile TMSF'ce tahsil olunacak primlere dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına 
dair yönetmelik (09.0913.1.01 referans numaralı Bankacılık Kanunu’nda değişiklik yapıldıktan sonra hazırlanacaktır.) 

 Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduat ve sigortalı katılım fonunun ödenmesi ile bu  bankaların iflas ve 
tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik   

 TMSF’nin kaynakları ile kaynakların kullanımına dair yönetmelikte değişiklik  
 Yatırımcıları  koruma fonu yönetmelik taslağı (09.0708.1.01 referans numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine 

bağlıdır.)  
 Aracı kurumların tedrici tasfiyeleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (09.0708.1.01 referans 

numaralı Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğine bağlıdır.) 
 

10. Bilgi Toplumu ve Medya  
Mevzuat Uyumu 
 
 

- Genel olarak elektronik iletişim alanında, başta ikincil mevzuatın çıkarılması olmak üzere, ilerleme kaydedilmiştir. 
- Cep telefonu hizmetlerinin yaygınlık oranı geçen yıl aynı döneme kıyasla % 15 artışla % 73,3 civarındadır. 
- Ülkedeki Dijital Abonelik Hatları (DSL) sayesinde geniş bant pazarı önemli ölçüde genişlemiştir. 
- Yeni elektronik iletişim yasası (Ekim 2005’den bu yana beklemektedir- AB’nin düzenleyici çerçevesiyle uyumu sağlamada 

temel oluşturacaktır) 
- Görsel-işitsel politika alanında ise Türkiye’nin uyumu sınırlı düzeydedir. 
- Elektronik iletişim ve bilgi teknolojileri alanında, sabit hatta rekabet halen sınırlı düzeydedir.  
- Yeni Elektronik Haberleşme Kanunu’nun onaylanması, evrensel hizmet yükümlülüklerinin AB ile uyumlu hale 

getirilmesi, operatörlere uygulanan yüksek iletişim vergileri dahil olmak üzere lisans rejimi ve düzenleyici kurumun 
bağımsızlığı ele alınması gereken konular arasında yer almaktadır. 

- Kablolu yayınların ruhsatlandırılması ve yetkilendirilmesine ilişkin yeni düzenleme RTÜK tarafından yabancı kaynaklı 
programları yayımlanmasını engellemektedir. (Sınırsız Televizyon Direktifiyle uyum arz etmemektedir) 

İdari Yapılanma - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bağımsızlığı endişe konusu 
olmaya devam etmektedir.  

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına 
dair kanun (TBMM’de) 

 Elektronik Haberleşme Kanunu (TBMM’de) 
 İnternet Ortamında İşlenen Bazı Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (TBMM’de) 
 Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun (Başbakanlık’ta) (23.0708.1.04 referans 
numarasıyla Yargı ve Temel Haklar faslında da yer almaktadır.)  

 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.)  
 Acil Hizmetlerin Sağlanmasına İlişkin Kanun (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Başbakanlık’ta) ( 23.0708.1.09 referans numarasıyla Yargı ve Temel Haklar 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) faslında da yer almaktadır.) 
2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir.) 
Not: 2009-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Erişim ve arabağlantı yönetmeliğinde değişiklik (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinin EK A-11 “Genişbant Sabit Telsiz Erişim 
Hizmeti” ekinin başlığı ve kapsamının “Genişbant Telsiz Erişim Hizmeti” olarak değiştirilmesine ilişkin yönetmelik 
(Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Sanal mobil şebeke hizmetine ilişkin “Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin “Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme  
yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Karasal sayısal platform hizmetine ilişkin “Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme  
yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Sinema filmlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  
 Sabit telekomünikasyon hizmetine ilişkin “Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme 
yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliği taslağı (Telekomünikasyon hizmet ve altyapılarına  
ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinin yürürlükten kaldırması öngörülmektedir.) (10.0708.1.01 referans numaralı  
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Yayın esas ve usulleri hakkında yönetmelik (10.0708.1.02 referans numaralı 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların  
Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun’un kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.)   

 Akıllı işaretler yönetmeliği (10.0708.1.02 referans numaralı 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkındaki Kanun’un kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.)   

Not: 2009 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Teknik mevzuatın ve standartların Türkiye ile AB arasında bildirimine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik (Anılan düzenleme üyelikten kısa bir süre önce kabul edilerek, üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir.) 

 Tüketici sorunları hakem heyetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 5369 sayılı evrensel hizmetin sağlanması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 5. maddesi  gereğince 
çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı (AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanması  
hedeflenmektedir.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.)   
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11. Tarım  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tarımsal Muhasebe Veri Ağı’nın (FADN) kurulması konusunda adımlar atılmıştır 
- Tarımsal toprakların kontrolüne hazırlanabilmek için toprak kimliklendirme sisteminin ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi’nin 

(NFRS) daha da geliştirilmesi gerekmektedir. 
- Organik tarım alanında üretim teknolojileri ve sertifika kurumları için yükümlülüklere ilişkin AB hükümlerini dikkate 

alacak şekilde değiştirilmesiyle ilerleme kaydedilmiştir. 
- Katılım öncesi yardım projesi çerçevesinde eğitim toplantıları organize edilmiştir.  
- Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından buğday unu ihracatının desteklenmesi konusunda sürdürülen mekanizma 2007 

yılında askıya alınmıştır. 
- Kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetleri konusunda daha fazla şeffaflığın sağlanması beklenmektedir. 
- Kalite politikasıyla ilgili olarak herhangi bir gelişme kaydedilememiştir. 
- Türk organik tarım ürünlerinin AB’ye ihracını kolaylaştıracak olan, Türkiye’nin üçüncü ülkeler listesine dahil edilmesi 

hususunda bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
- İkili ticaret ilişkileriyle ilgili olarak, büyükbaş ürünlerle ilgili teknik ticari engeller yerinde durmaktadır. 
- 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. (“Tarım ve Kırsal Kalkınma” Faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde 
Türkiye’ye ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı 
sekiz fasıldan biridir.) 

İdari Yapılanma - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın daha etkin prosedürler ve personel eğitimi yoluyla idari kapasitesi gelişmiştir. 
- İdari yapılarla ilgili olarak, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) için ödemeleri yapacak ajansın kurulmasına 

ilişkin kanun kabul edilmiştir. 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın (TKİB) yeniden yapılandırılması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı Kanunu. (TBMM’den geçmiş olup Cumhurbaşkanı’nın 
onayını beklemektedir. Cumhurbaşkanı bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmesini isteyerek TBMM’ye iade etmiştir.) 

 Şeker Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Tarım Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun. (Başbakanlık’ta) 
 Tarımsal Pazarlama Standartları Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Coğrafi işaretlerin ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunması hakkında kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda AB’ye uyum süreci doğrultusunda değişiklik yapılması hakkında kanun. (2010 sonrası 
Tarım Stratejisi esas alınarak hazırlanacaktır.) 

 4733 sayılı tütün mamulleri hakkında kanunun bazı maddelerinin AB tütün ortak piyasa düzeninde 2009’dan sonra 
yürürlüğe girecek olan politika değişikliklerikapsamında değiştirilmesi hakkında kanun. (AB Ortak Tarım Politikası’ndaki 
reformun sonuçlarına göre hazırlanacaktır.) 

 Alkol ve Alkollü İçki Kanunu.  (AB Ortak Tarım Politikası’ndaki reformun sonuçlarına göre hazırlanacaktır.) 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarım Ürünleri Piyasası Ödeme Ajans(lar)ı (TPA) kurulması hakkında kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Revize ıspanak, havuç ve başlahana standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin DTS Tebliği. 
(TSE revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/34 turunçgil standardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon 
çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/1133 enginar ve TS/1074 karnabahar standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına 
ilişkin tebliğ. (TSE revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/1073 kavun ve TS/1132 karpuz standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin 
tebliğ. (TSE revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/793 kiraz standardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon 
çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS /101 sofralık üzüm standardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE 
revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/42 şeftali ve nektarin dtandardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE 
revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/791 kayısı standardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon 
çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS 1898 sakız kabağı ve TS/1255 patlıcan standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına 
ilişin tebliğ. (TSE revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/794 domates standardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon 
çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/796 kuru soğan standardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon 
çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen lahana, kök kerevizi ve revize edilen TS/1130 ıspanak ve TS/792 erik standardının zorunlu uygulamaya 
konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/1194 yeşil salata ve marul ve TS/1205 taze biber standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya 
konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Revize edilen TS/1131 sarımsak standardının dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmasına ilişkin tebliğ. (TSE revizyon 
çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Muz ve karışık paketlenmis meyve standartlarının dış ticarette zorunlu uygulamaya koulmasına ilişkin tebliğ. (TSE 
revizyon çalışmalarına devam etmektedir.) 

 Dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik. (Kurum 
içi teknik çalışmalar devam etmektedir.) 

 Endüstriyel ürün belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin tebliğ. (Tarım ürünlerinde dış ticarette 
standardizasyon yönetmeliğinin yayımını müteakiben yayımlanacaktır.) 

 2007/2 sayılı DTS tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ. (TSE söz konusu ürünlere ilişkin standartların hazırlık 
çalışmalarına devam etmektedir.) 
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 Kırsal kalkınma yönetim otoritesinin çalışma usul ve esasları yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı’nda çalışacak personelin nitelikleri, görev ve yetkileri, 
hizmete alınma esasları yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı proje değerlendirme ve seçim komisyonu çalışma usul ve 
esasları yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Başkanlığı İl Koordinatörlükleri çalışma usul ve esasları yönetmeliği. 
(Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun akreditasyonu ve akreditasyon kriterlerinin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Kırsal Kalkınma İzleme ve Yönlendirme Komitesi’nin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik ile AB’den sağlanan 
mali yardımlar kapsamındaki diğer mali konulara ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Şeker Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanunun kabul edilmesiyle şeker sektöründe geçici 
yeniden yapılandırma fonu oluşturulmasına ve fonun yönetimine ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Coğrafi işaretlerin ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunması hakkındaki kanunun kabul edilmesiyle coğrafi 
işaretlerin ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunması hakkındaki kanunun uygulanmasına dair yönetmelik. (Teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 TMO hububat uygulama yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 TMO çeltik uygulama yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Entegre idare ve kontrol sistemi (IACS) yönetmeliği.  
 Çiftlik muhasebe veri ağı kurulması yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Tarım Stratejisi. 

2010-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Tek ödeme sistemi ve diğer doğrudan destek ödemelerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik. (Ön etüt aşamasında 
bulunmaktadır.) 

 4733 sayılı tütün mamulleri hakkında kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle tütün üretimi, üretici tütünlerinin 
pazarlanması, iç ve dış ticareti, denetimi ve tütün eksperliği ile ilgili usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik ile tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu 
teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile personelinin mali ve sosyal hakları hakkında yönetmeliğin bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında yönetmelik. 

 
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki 
Sağlığı Politikası 

 

Mevzuat Uyumu 
 
 
 

- Sağlık politikası alanında, özellikle kuş gribi (AI) ve şap (FMD) gibi hayvan hastalıklarıyla mücadele konusundaki 
çabalar sürdürülmüştür. 

- Gıda güvenliği konusunda, büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve tescili ile hareketlerinin kayıt altına alınması 
konusunda ilerleme vardır. 
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- Sektörler bazında hijyen kılavuzları geliştirilmiştir. Akredite edilmiş laboratuarların sayısı 16’ya yükselmiştir. 
- Gıda güvenliği konusunda etiketleme, sunuş, reklam, katkı maddeleri ve saflık kriterleri, öz çözücüler, hızla dondurulmuş 

yiyecekler, ışınlanmış gıdalara ilişkin düzenlemeler, büyük ölçüde müktesebatla uyumludur ve uygulama tedbirleri 
mevcuttur. 

- Gıda güvenliği konusunda, tarım ilaçları kirlenmesinin resmi makamlarca kontrolü için örnekleme metodlarına ilişkin 
tebliğ yürürlüğe girmiştir. 

- Bitki koruma ürünleri kaydına ilişkin yönetmelik yayımlanmıştır. TBMM Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma 
Birliği Sözleşmesi’ni onaylamış, Bakanlar Kurulu ise Türkiye’nin bu örgüte üyeliğini kabul etmiştir. 

- Bitki sağlığı ve karantina konusunda eğitim seminerleri sayesinde müfettişlerin teknik anlamda kapasiteleri arttırılmıştır. 
- Gıda güvenliği konusunda, gıda, yem, veterinerlik, hijyen ve resmi kontrollere ilişkin kanunları kapsayan ve müktesebata 

uyum konusunda bir temel teşkil edecek mevzuat paketi kabul edilmemiştir. 
- Sağlık konusunda, Trakya’daki yeni şap salgınları nedeniyle, Dünya Hayvan Hastalıkları Teşkilatı (OIE) kuralları 

çerçevesinde aşılama dışı serbest bölge statüsüne ulaşılamamıştır. Bulaşıcı süngersi ensefalopati (TSE) konusunda 
ilerleme rapor edilememektedir. 

- Türkiye’nin ilk veterinerlik sınır teftiş birimi (BIP) İstanbul’da faaliyetlerine başlamış olmakla birlikte, ithalat kontrol 
sistemlerine ilişkin mevzuat müktesebata uyumlu hale getirilmemiştir Canlı hayvanlar ve hayvan ürünlerinin ithalat 
şartlarının yerine getirilmesi hususunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Sığır etine ilişkin fiili yasak devam 
etmektedir. 

- Türkiye hayvan refahı ve hayvanat bahçelerine ilişkin teknik konularda herhangi bir ilerleme göstermemiştir. 
- Gıda güvenliği konusunda, gıda ve yem ürünlerinin piyasaya sürülmesine ilişkin kurallar hakkında ilerleme 

kaydedilmemiştir. Hijyen konusundaki kuralların mevzuata aktarımı tamamlanmamıştır. 
- Gıda güvenliği konusunda, yemek tesislerinin iyileştirilmesi konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu tür tesislerin 

büyük çoğunluğu AB hijyen koşullarıyla uyumlu değildir. 
- Gıda güvenliği konusunda Türkiye, gıda katkıları, genetik olarak değiştirilen organizmalar (GMO’lar) ve yeni gıdalara 

ilişkin AB müktesebatını iç hukuka aktarmamıştır. 
- Kirletici maddelere ilişkin müktesebatın temel unsurları yürürlüktedir ancak AB uygulamalarıyla tam uyum 

sağlanabilmesi için daha fazla uyarlama gerekmektedir. 
İdari Yapılanma - Gıda güvenliği konusundaki ikazların uygun şekilde izlenebilmesinin temini amacıyla Ulusal Gıda ve Yem Acil Uyarı 

Sistemi kurulmuştur. 
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki işbirliği gelişmiştir. 
- Gıda ikazlarının sayısı halen yüksek bir düzeyde bulunmaktadır ve bunlar genellikle aynı firmaları ilgilendirmekte 

olduğundan ikazlara ilişkin izlemenin geliştirilmeye devam edilmedir. 
- Hayvan hastalıkları konusunda AB’ye ve diğer uluslararası kuruluşlara bilgi akışında halen ilerlemeye ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Gıda Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Gıda Hijyeni ile Gıda ve Yemin Resmi Kontrolleri Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Veteriner Hizmetleri Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
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 Yem Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Bitki Sağlığı Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Hububat tohumlarının sertifikasyonu ve pazarlamasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Patates tohumlarının sertifikasyonu ve pazarlamasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Sebze tohumlarının ve fidelerinin pazarlanmasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Süs bitkilerinin pazarlanmasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Meyve/asma ve diğer çoğaltım materyallerinin sertifikasyonu ve pazarlanmasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Tohumluk üretici kuruluşların ve bayilerin yetkilendirme ve denetimleri ile ilgili usul ve esaslara ilişkin yönetmelik. 
(Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi-gıda maddeleri ile temasta bulunan seramik malzemeler tebliği değişikliği. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi – gıda maddeleri ile temasta bulunan rejenere selüloz filmlerden yapılmış madde ve malzemeler tebliği 
değişikliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi konserve gıdalarda kalay seviyesinin resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu tebliği. 
 Türk gıda kodeksi gıda maddelerinde mikotoksin seviyesinin resmi kontrolleri için numune alma, numune hazırlama ve 
analiz metodu tebliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi bebek formülleri tebliğ değişikliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Türk gıda kodeksi devam formülleri tebliğ değişikliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Türk gıda kodeksi – gıda maddeleri ile temasta bulunan epoksi türevi madde ve malzemeler tebliği revizyonu. 
 Türk gıda kodeksi – gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemeler tebliği değişikliği. (Teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Baklagiller ve yem bitkileri tohumlarının sertifikasyonu ve pazarlamasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Pancar tohumlarının sertifikasyonu ve pazarlamasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Yağlı tohumlar ve lifli bitkilerin tohumlarının sertifikasyonu ve pazarlamasına ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Tarımsal gıda işleme tesislerinin, AB gıda güvenliği standartları ve mevzuatını karşılayacak konuma gelecek şekilde 
iyileştirilmesine yönelik Strateji ve Plan. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi-hızlı dondurulmuş ve dondurulmuş gıda maddelerinin depolanması, muhafazası ve taşınması 
esnasındaki sıcaklıkların izlenmesi hakkında tebliğ revizyonu. 

 Türk gıda kodeksi – aroma maddeleri tebliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Türk gıda kodeksi – gıda maddelerinde belirli bulaşanların maksimum seviyelerinin belirlenmesi hakkında tebliğ 
değişikliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
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 Türk gıda kodeksi – renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki gıda katkı maddeleri tebliğ değişikliği. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi – gıda maddelerinde kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık 
kriterleri tebliğ değişikliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi – gıda maddelerinde kullanılan tatlandırıcıların saflık kriterleri tebliğ değişikliği. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi – gıda maddelerinde kullanılan renklendiricilerin saflık kriterleri tebliğ değişikliği. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Türk gıda kodeksi - bebek ve küçük çocuk ek gıdaları tebliğ değişikliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Bitki koruma ürünleri kontrol yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması hakkında yönetmeliğin revize edilmesi. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Veteriner Hizmetleri Kanunu’nun kabulüyle kuş gribinin kontrolüne ilişkin önlemleri ortaya koyan yönetmelik, şap 
hastalığının kontrol önlemlerine ilişkin yönetmelik ve kesim ile öldürme esnasında hayvanların korunmasına ilişkin 
yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Küçükbaş hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Hayvanların nakilleri sırasında korunması ve refahı yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
 Veteriner Hizmetleri Kanunu’nun kabulüyle Newcastle hastalığının kontrolüne ilişkin önlemleri belirleyen yönetmelik; 
sığır tüberkülozunun kontrolü için alınacak tedbirlere ilişkin yönetmelik; bruselloz kontrolü için alınması gereken 
önlemlere ilişkin yönetmelik; enzootik sığır löykozunun kontrolü için alınması gerekli önlemleri belirleyen yönetmelik; 
çift çenetli yumuşakçalar veya kabukluları etkileyen bazı hastalıkların kontrolü için alınması gereken minimum önlemler 
ve bu akuakültür hayvanları ve ürünlerinin piyasaya sürülmesinde uygulanan sağlık koşullarına ilişkin yönetmelik; mavi 
dil hastalığının kontrolü ve eradikasyonu için spesifik hükümleri belirleyen yönetmelik; sığır vebası, koyun ve keçi vebası, 
domuzların veziküler hastalığı, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı, koyun ve keçi çiçeği, veziküler stomatit, yumrulu 
deri hastalığı ve Rift vadisi hummasının kontrolüne yönelik önlemleri belirleyen yönetmelik; bazı balık hastalıklarının 
kontrolü için alınması gereken asgari önlemleri ve balık ile balık ürünlerinin piyasaya sürümünü belirleyen hayvan sağlığı 
şartlarını ortaya koyan yönetmelik; Afrika at vebası ile mücadeleye ilişkin kontrol kurallarını ve önlemleri ortaya koyan 
yönetmelik; Afrika domuz humması ile mücadele önlemlerine dair Yönetmelik ve klasik domuz humması ile mücadele 
önlemlerine dair yönetmelik.  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Veteriner Hizmetleri Kanunu’nun kabulüyle çiftlik hayvanlarının refahı ile ilgili yönetmelik. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Veteriner Hizmetleri Kanunu’nun kabulüyle hayvan hastalıklarının bildirimine ilişkin yönetmelik. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir.) 

 Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin dış ticaretinde kontrol ve denetimlere ilişkin 
yönetmelik. (Teknik çalışma Revize Gıda Kanunu’nun yayımlanması ile başlayacaktır.) 

 Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ithalat kontrol işlemleri hakkında tebliğ. (Teknik 
çalışma Revize Gıda Kanunu’nun yayımlanması ile başlayacaktır.) 

 Türk gıda kodeksi hindiba tebliği. Türk gıda kodeksi sürülebilir bitkisel yağ tebliği. 
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 Gıda Kanunu’nun kabulüyle gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi, kontrolü ve 
denetimi ile işyeri sorumluluklarına dair yönetmelik ile Yeni Gıda Kanunu, ihtiyati tedbirler, hızlı uyarı sistemi, gıdalarda 
izlenebilirlik, Türk Gıda Kodeksi ve ithalat konularına ilişkin yönetmelikler. 

 Türk gıda kodeksi yeni gıdalar ve yeni gıda bileşenleri tebliği. 
 Türk gıda kodeksi genetiği değiştirilmis organizmalardan üretilen gıda maddeleri tebliği. 
 Türk gıda kodeksi – gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler tebliği revizyonu. 
 Türk gıda kodeksi – gıdalarda maksimum bitki koruma ürünleri kalıntı limitleri tebliği değişikliği. 

Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

13. Balıkçılık  
Mevzuat Uyumu - Türkiye Karadeniz’de balıkçılığın yönetimi için uluslararası bir çerçeve geliştirilmesini aktif olarak teşvik etmektedir. 

- Yeni Balıkçılık Kanunu kabul edilmemiştir, balıkçılık sektörü konusunda kapsamlı bir politika belgesi bulunmamaktadır. 
- Türkiye yeni uluslararası anlaşmalara taraf olmamıştır. 
- Deniz kaynaklarına ilişkin stokun durumu konusundaki bilgi, yeterince doğru ve güvenilir değildir. 
- 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. (“Balıkçılık” faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye 
ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz 
fasıldan biridir.) 

İdari Yapılanma 
 
 
 
 
 

- Türkiye 29 balıkçılık liman ofisi oluşturmuş ve donatmıştır. Buna ilaveten, 121 balıkçılık denetim müfettişi atanmıştır. 
- Balıkçılık bilgi sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde, müfettişler günlük avlanma ve boşaltmaya ilişkin veriyi, 

merkezi bir veri tabanına kaydedebileceklerdir.  
- Balıkçılık filosu kaydı ve gemi izleme sisteminin (VMS) geliştirilmesi konusunda yapılan teknik çalışmalarda ilerleme 

kaydedilmiştir. 
- Kaliteyi arttırmak, kaynakları korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

ticari ve amatör balıkçılık faaliyetlerini düzenleyen genelgeler yayımlamıştır. 
- Merkezi idari yapılar yetersiz kalmaya devam etmektedir. 
- Yetkilerin farklı Bakanlıklar arasında ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın farklı birimleri arasında dağılmış olması 

durumuna çözüm getirilmemiştir. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Su Ürünleri Kanunu’nda AB balıkçılık müktesebatına uyum gereklerini karşılamak yönünde değişiklik yapılması 
hakkında kanun. (TBMM komisyonlarında görüşülüyor.) 

2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu’nda ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda değişiklik yapılması 
ve/veya Su Ürünleri Üretici Örgütleri Kanunu hazırlanması.  

Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
Not: 2007 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
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 Su Ürünleri Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanunun kabulüyle su ürünleri yönetmeliği değişikliği. (Teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir.) 

 Pazarlama standartları ve tüketici bilgisi yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Su ürünleri sektörü yapısal eylem stratejisi. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir.) 

Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

14. Ulaştırma Politikası  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kara ulaştırması konusunda bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 
- Karayolları bölge müdürlükleri ile bilgi altyapısını oluşturan ve kara ulaştırmasına ilişkin tüm ruhsatlandırma 

işlemlerinin elektronik olarak yapılmasını sağlayan bir bilişim teknolojisi sistemi işler hale getirilmiştir. 
- Araçların yola uygunluğu merkezlerinin özelleştirilmesi konusunda bir anlaşma imzalanmıştır. 
- Hava araçları için sorumluluk sigortası, sivil havacılık alanında olay raporlaması, hava trafik kontrolörlerinin 

ruhsatlandırılması ve derecelendirilmesi, elektronik güvenlik personelinin ruhsatlandırılması ve sertifikasyonu, güvenlikle 
ilgili olayların raporlanması ve değerlendirilmesi, onaylanmış bakım kurumları ve ticari hava ulaştırması operatörleri 
konularında uygulama mevzuatı kabul edilmiştir. 

- Deniz ulaştırması alanında, mevzuat uyumunda ve idari kapasitenin güçlendirilmesinde ilave ilerleme kaydedilmiştir. 
- Gemilerin denetlenmesi ve sertifikalandırılması, Ro-Ro yolcu gemileri, yolcu gemilerinin emniyeti ve gemi yolcularının 

kaydedilmesi, petrol ve diğer zararlı madde kirliliği, gemi trafiği izleme ve bilgi sistemi ile uluslararası gemi ve liman 
güvenlik kodu (ISPS) konularında yönetmelikler yayımlanmıştır. 

- Hava ulaştırması alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir.  
-  Türkiye Paris Mutabakat Zaptı’nın kara listesinden gri listesine geçmiştir.  
- Karayolunda tehlikeli yük taşımacılığı konusundaki yönetmelik yayımlanmıştır. Ancak Türkiye, Karayollarında Tehlikeli 

Yük Taşımacılığı Avrupa Sözleşmesi’ne (ADR) taraf olmadığı için anılan yönetmelik yürürlüğe girememiştir.  
- Demiryolu ulaştırması alanında bir ilerleme kaydedilmemiştir. Mevcut mevzuat topluluk müktesebat şartlarıyla uyumlu 

değildir. 
- Türkiye’de müktesebat kapsamına giren iç suyolu taşımacılığı bulunmamaktadır. 
- Türkiye Komisyon ile “yatay havacılık anlaşması” müzakerelerine başlamamış olup, Topluluk hukukunun temel bir 

gerekliliği olan Topluluk tahsisini kabul etmemektedir.  
- Hava Trafik Yönetimi, bölgesel işbirliği eksikliğinden ötürü zarar görmektedir.  
- Türkiye’deki hava kontrol merkezleri ile Kıbrıs Cumhuriyeti hava kontrol merkezleri arasındaki iletişim eksikliği, Lefkoşa 

Uçuş Bilgi Hattı’nda (FIR) hava emniyetini ciddi anlamda tehlikeye sokmaktadır.  
- Bazı uluslararası sözleşmelere (SOLAS-78, SOLAS-88, Mar-Pol ekleri III ve IV) taraf olmaya ilişkin süreç henüz 

tamamlanmamıştır.  
- Yabancı limanlarda alıkonulan Türkiye bandıralı gemi oranlarında küçük bir gerileme olmuş, ancak bu oran hala %7’yi 

geçen yüksek bir seviyede seyretmektedir.  
- Piyasaya erişim ve gemi tesciline dair kurallar halen topluluk müktesebatıyla uyumlu değildir.  
- Ulaştırma sektöründe devlet yardımları konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.  
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Mevzuat Uyumu (devam) - 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. 

İdari Yapılanma - Ulaştırma Bakanlığı’nın AB Koordinasyon Dairesi’ne yeni personel alınmıştır. 
- Yetkili makamlar arasında politika geliştirme ve koordinasyon konusunda ilerleme kaydedilmiştir ve bu alanda hazırlıklar 

ilerlemektedir.  
- Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesi arttırılmıştır. 
- Mali bakımdan özerk hale gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), hizmet bedelleri ve operatörler ile yer 

hizmetleri kurumlarının sertifikalandırılmasından gelir elde etmeye başlamıştır.  
- SHGM yeniden yapılanmış, yeni eleman almış ve Antalya’da bir şube açmıştır. 
- Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının yetki ve görevlerini henüz tespit 

etmemiştir. 
- Türkiye’deki karayolu ulaştırması yoğunluğu ve trafikteki ağır vasıtaların sayısı ile kıyaslandığında, ölçüm istasyonlarının 

yetersiz kaldığı görülmektedir.  
- Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) tekel konumunda olduğu için bir demiryolu piyasası mevcut değildir. TCDD, 

önemli miktarda zararla işlemektedir ve devlet sübvansiyonuna dayanmaktadır.  
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun  (TBMM’de) 
 Deniz Emniyeti Kanunu (Başbakanlık’ta) 

2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Demiryolu Çerçeve Kanunu (Teknik çalışmalar devam etmektedir.) 
 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kanunu (14.0809.1.01 referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanunu  ile 
birlikte ele alınmalıdır) (Teknik çalışmalar devam etmektedir.) 

 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklik  
 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik (14.0809.1.03 referans numaralı 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda  yapılacak 
değişiklikle birlikte değerlendirilecektir) 

 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme’nin (MARPOL 73-78) III. EK’ine 
taraf olunmasının uygun bulunduğuna dair kanun (Dışişleri Bakanlığı’nda)  

 Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme’nin (MARPOL 73-78) IV. EK’ine 
taraf olunmasının uygun bulunduğuna dair kanun (Dışişleri Bakanlığı’nda) 

 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine ilişkin 1988 Protokolü’ne (SOLAS Protokol 1988) taraf 
olunmasının uygun bulunduğuna dair kanun (Dışişleri Bakanlığı’nda) 

 1966 Yükleme Sınırı Uluslararası Sözleşmesi’ne ilişkin 1988 Protokolü (LOAD LINE 1988)  (Dışişleri Bakanlığı’nda) 
2009 (01/10/2009) -2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Tek Avrupa Seması Çerçeve Tüzüğü’ne uyum amaçlı düzenleme (AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde 
değerlendirilecektir.) 

 Tek Avrupa Seması – Hizmet Sağlama Tüzüğü’ne uyum amaçlı düzenleme (AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde 
değerlendirilecektir.) 
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 Tek Avrupa Seması – Hava Sahası Tüzüğü’ne uyum amaçlı düzenleme (AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde 
değerlendirilecektir.) 

 Tek Avrupa Seması – Avrupa Hava Trafik Yönetim Ağı Birlikte İşlerlik Tüzüğü’ne uyum amaçlı düzenleme (AB’ye üyelik 
perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.) 

 Hava Sahasının Esnek Kullanımı İçin Ortak Kurallar Tüzüğü’ne uyum amaçlı düzenleme (AB’ye üyelik perspektifi 
çerçevesinde değerlendirilecektir.) 

 Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin Sağlanması için Ortak Gerekler Tüzüğü’ne uyum amaçlı düzenleme (AB’ye üyelik 
perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir.) 

 Hava Sahası Sınıflandırması Tüzüğü’ne uyum amaçlı düzenleme (AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde 
değerlendirilecektir.) 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliği (SHY 6A) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Hava aracı onaylayıcı personel yönetmeliği revizyonu (SHY-66 Rev.1) (Teknik çalışmalar devam etmektedir)  
 Onaylı bakım kuruluşları yönetmeliği revizyonu (SHY-145 Rev.1) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Ticari hava taşıma işletmeleri bakım sistemi yönetmeliği (SHY-M Rev.1) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Uçuşa elverişlilik sertifikası verilme ve/veya temdit edilme kuralları (Talimat) (SHT-21.1Rev. 3) (Teknik çalışmalar 
devam etmektedir) 

 Havaalanları yer hizmetleri yönetmeliği (SHY-22)  (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Gemi ve deniz araçlarının tonilatolarının ölçülmesi ve belgelendirilmesi hakkında yönetmelik (Teknik çalışmalar devam 
etmektedir) 

 Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda görevli güvenlik danışmanlarına ilişkin tebliğ  (Teknik çalışmalar devam 
etmektedir)  

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Türk limanlarında raporlama usulleri hakkında yönetmelik 
 Yolcu hakları talimatı (28A.2008.2.10 referan s numarasıyla Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslında da yer 
almaktadır.) 

 Slot uygulama prensipleri yönetmeliği - Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Demiryolu ile tehlikeli eşyaların taşınması yönetmeliği (Teknik çalışmalar devam etmektedir)  
 Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliği (14.0708.1.01 referans numaralı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanuna bağlı olarak çıkarılacaktır.) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

 Taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar devam 
etmektedir) 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Karayolu taşımacılığında kullanılan kayıt cihazları yönetmeliği.  
 Haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliği. 
 Demiryolu taşımacılığında rekabet kurallarına ilişkin düzenleme (14.0809.1.01 referans numaralı Demiryolu Çerçeve 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 

Kanunu ve 14.0809.01.02 referans numaralı TCDD Kanunu’na bağlı olarak düzenleme yapılacaktır) 
 Demiryolu emniyeti yönetmeliği (14.0809.1.01 referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanunu’na bağlı olarak 
çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

 Demiryolu işletmeciliği lisans yönetmeliği (14.0809.1.01 referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanunu’na bağlı olarak 
çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

 Karşılıklı işletilebilirlik yönetmeliği (14.0809.1.01 referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanunu’na bağlı olarak 
çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

 Demiryolu altyapısına erişim yönetmeliği (14.0809.1.01 referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanunu’na bağlı olarak 
çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri talimatı 
 Kombine mal taşımacılığı yönetmeliği 
 Ticari araçların yol kenarında teknik kontrollerinin yapılmasına ilişkin yönetmelik 
 Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik  
 Otoyol işletme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde 
değerlendirilecektir) 

 İstanbul Boğaziçi Köprüsü İşletme Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (AB’ye üyelik perspektifi 
çerçevesinde değerlendirilecektir) 

 Elektronik ücret toplama sistemlerinin birlikte işletilebilirliğine dair düzenleme (AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde 
değerlendirilecektir) 

 Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 8/3/2005 tarih ve B091TCK1303/720/0330 sayılı genelgesinde değişiklik (AB’ye üyelik 
perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir) 

 Tünel İşletme Yönergesi’nde değişiklik (AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilecektir)  
 

15. Enerji  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Türkiye’nin hazırlıklarının oldukça ileri düzeyde olduğu arz güvenliği konusuna ilişkin sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir.  
- İç enerji piyasası ile ilgili olarak, elektrik arzının niteliği ve devamlılığı, dağıtım sistemi yatırımlarının izlenmesi, 

organize sanayi bölgesindeki elektrik piyasası hareketleri, fiyat eşitleme mekanizması ve 20 dağıtımcı firmanın gelirlerine 
ilişkin koşullar konularını kapsayan beş yeni uygulama yönetmeliği kabul edilmiştir. 

- Türkiye, Enerji Topluluğu Antlaşması’na gözlemci olarak dahil olmuştur.  
- İç doğalgaz piyasası ile ilgili olarak bazı ilerlemelerden bahsedilebilir.  
- Türkiye’nin ilk yer altı depolama tesisi Silivri’de kullanıma hazır hale gelmiştir.  
- Doğal gaz piyasası kanununda yapılan değişiklik sonucunda, Ankara doğal gaz dağıtım sisteminin özelleştirilmesi süreci 

mümkün hale gelmiştir.  
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye’de enerji sektöründeki yatırımcılara kılavuz olacak bir el kitabı da 

yayımlamıştır.  
- Enerji verimliliği alanında bazı gelişmelerden söz edilebilir.  
- Enerji verimliliği hakkında çerçeve kanun, yenilenebilir enerji hakkındaki kanunun bazı hükümlerini de değiştirmiştir. Bu 
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Mevzuat Uyumu (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hükümler yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmektedir.  
- Nükleer enerji ve radyasyondan korunma konusu ile ilgili olarak, nükleer tesislerin güvenliği bağlamında kalite 

yönetiminin temel şartları hakkında, nükleer güvenlik incelemeleri ve yaptırımları hakkında, ayrıca nükleer ve nükleer 
çift kullanımlı malların ihracat iznine temel oluşturacak belgelerin düzenlenmesi ile ilgili olarak uygulama yönetmelikleri 
kabul edilmiştir.  

- TBMM, tetkik, arama ve petrol üretimi için Petrol Kanunu’nu kabul etmiş, ancak sözkonusu kanun yürürlüğe 
girmemiştir.  

- Petrol stokları AB yöntemlerine göre hesaplanmamaktadır.  
- Kaçak elektrik kullanımı ve teknik kayıplar %17 gibi yüksek bir oranda kalmıştır.  
- Elektrik fiyat tarifeleri maliyetleri yansıtmamaktadır.  
- Türkiye enerji verimliği konusunda bir çerçeve kanun kabul etmiştir. Buna karşılık, kanun hedef içermemektedir ve 

kanunun yüksek verimlilikle atıktan enerji üretilmesinin arttırılmasına ilişkin hükümleri Topluluk müktesebatı ile uyumlu 
değildir.  

- Yenilenebilir enerji kaynakları için bir ulusal hedef belirlenmemiştir.  
- Özellikle nükleer tesislerde, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma hakkındaki yönetmeliklerin ve mevzuatın 

pratikte uygulanmasının doğrulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  
- Türkiye, Kullanılmış Yakıt İdaresi Güvenliği ve Radyoaktif Atıkların İdaresi Güvenliği’ne dair Birleşik Sözleşmeye taraf 

olmamıştır. 
İdari Yapılanma - BOTAŞ, ithalattaki tekel konumunu sona erdirecek olan, Gazexport’la 1998 yılında yaptığı ithalat sözleşmesinin, yıllık 4 

milyar metre küplük kısmını dört özel şirkete devretme sürecini başlatmıştır.  
- Elektrik sektörü reformu ve özelleştirme stratejisi ile ilgili olarak, dağıtıma ilişkin işletme hakkı 20 yeni kurulmuş 

bölgesel dağıtım şirketine devredilmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu şirketlere lisanslarını vermiş ve tarifelerini 
onaylamıştır. Buna karşılık, dağıtım ağlarının özelleştirilmesi ertelenmiştir.  

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), halen nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma hakkındaki yatay programa 
katılmamıştır.  

- TAEK’in bağımsızlığının arttırılması gereksinimi devam etmektedir; düzenleyici işlevlerinin diğer eylemsel 
görevlerinden ayırdedilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Türk Petrol Kanunu (TBMM’de – Cumhurbaşkanı bazı maddelerinin yeniden görüşülmesi için TBMM’ye iade etmiştir.) 
 Enerji Verimliliği Kanun (TBMM’de – Cumhurbaşkanı bazı maddelerinin yeniden görüşülmesi için TBMM’ye iade 
etmiştir.) 

 Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Ulusal Petrol Stok Ajansı Başkanlığı ve Teşkilatı Hakkında Kanun (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Nükleer Kanunu (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008 - 30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun 
 Tıbbi Isınlamalar Temel Kanunu 

2009 (01/10/2009) -2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Biyoyakıtların Yaygınlaştırılmasına İlişkin Kanun 
 Kojenerasyon Kanunu 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Enerji verimliliğinin artırılması hakkında yönetmelik (15.0007.1.02 referans numaralı Enerji Verimliliği Kanuna bağlı 
olarak çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda enerji yönetimi hakkında yönetmelik (15.0007.1.02 referans numaralı Enerji 
Verimliliği Kanuna bağlı olarak çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Enerji ekipmanlarının kullanımı ve KOBİ’lerin desteklenmesi hakkında yönetmelik (15.0007.1.02 referans numaralı 
Enerji Verimliliği Kanuna bağlı olarak çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması hakkında yönetmelik (15.0007.1.02 referans numaralı Enerji Verimliliği Kanuna 
bağlı olarak çıkartılacaktır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Ev tipi buzdolapları, derin dondurucular, buzdolabı derin dondurucular ve bunların bileşimlerinin enerji etiketlenmesine 
ilişkin tebliğde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Ev tipi klimaların enerji etiketlemesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 Enerji tüketen ürünlerin ekotasarım gerekleri ile ilgili düzenleme (01.2007.2.22 referans numarasıyla Malların Serbest 
Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 İyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanan tehlikelere karşı çalışanların ve halk sağlığının korunması için temel güvenlik 
standartları  

 Yüksek aktiviteli kapalı radyoaktif kaynaklara ve sahipsiz kaynaklara ilişkin yönetmelik 
 Harici görevlilerin iyonlaştırıcı radyasyondan korunmasına dair yönetmelik 
 Nükleer maddelerin sayım ve kontrolü yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Nükleer ve radyolojik tehlike durumu ulusal uygulama yönetmeliği 
 Devlet yardımlarının denetlenmesi ile ilgili ikincil mevzuat (08.2008.2.01 referans numarasıyla Rekabet Politikası 
faslında da yer almaktadır) 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Binalarda enerji performansı yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Tıbbi ısınlamaların yapıldığı müesseseler hakkında yönetmelik 
 Tıbbi ısınlamalarda çalışan kişiler hakkında yönetmelik 
 Tıbbi ısınlamalarda kullanılan cihazlar hakkında yönetmelik 

Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

16. Vergilendirme  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 

- Dolaylı vergilendirme konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Katma Değer Vergisi alanında kısmi uyumlaştırma 
gerçekleştirilmiştir. İndirimli oranların kapsamının genişletilmesi müktesebata aykırıdır.  

- Özel tüketim vergisi konusunda Türkiye sınırlı bir ilerleme kaydetmiştir. Tütün ve tütün ürünlerindeki tüketim vergisinin 
yapısı müktesebatla uyumlu değildir. Alkollü içkilerin vergilendirilmesi alkol içeriğinden çok ürün tipine göre 
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Mevzuat Uyumu (devam) belirlenmektedir. Bu durum müktesebata, Gümrük Birliği’ne ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun değildir. Türkiye, 
henüz iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük vergilerinin askıya alınması rejimini getirmemiştir.  

- Türkiye doğrudan vergilendirme alanında bir miktar ilerleme kaydetmiştir.  
- Vergi dairelerinin bilgisayar ortamına geçişi ve uygulama kapasiteleri konusunda ilerleme kaydedilmiştir.  
- “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi” sektör temsilcileriyle yeterince istişare 

edilmemiştir.  
- Topluluk sistemleriyle karşılıklı bağlantı için bilişim teknolojisi alanındaki hazırlıklar henüz başlamamıştır. 

İdari Yapılanma - İdari işbirliği ve karşılıklı yardım alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı yeniden yapılanma 
ve kapasite geliştirme sürecine devam etmektedir. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  Not: 2007-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun 
 Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun 
 Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun  
 Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik 
 Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik 

Not: 2007 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2008 Yılında Çıkarılmasında Yarar Görülen İkincil Düzenlemeler:  
 ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 

Not: 2009 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2010-2013 Yılları Arasında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler:  
 ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 
 KDV oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 
 Vergi Usul Kanunu’ndaki değişikliğe bağlı olarak yapılacak idari düzenleme 

 
17. Ekonomik ve Parasal Politika  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 

- Parasal politika alanında ilerleme kaydedilmiştir. 
- Kamunun finansmanının yasaklanması ile kamu kesiminin finansal kuruluşlara ayrıcalıklı erişiminin yasaklanması 

alanlarında devam eden sorunlar bulunmaktadır. 
- Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankaları Sistemine, AB üyelik tarihi itibariyle entegre olmasına ilişkin kural ve yapıları 

henüz kabul etmemiştir.   
- Genel olarak ekonomik politika oluşturulması ve uygulaması iyi bir kurumsal düzeydedir. 
- Ekonomik politikanın oluşturulmasında bölünmüşlük ve çoğunlukla koordinasyon yetersizliği vardır. 

İdari Yapılanma - Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığı sağlanamamıştır. 
- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun uygulanması mali politika alanında idari kapasitenin geliştirilmesine katkı 

sağlamaktadır. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Sigortacılık Kanunu (TBMM’de) 
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Hükümetin Yol Haritası (devam) 
 
 

 Menkul Kıymetler Borsaları hakkında 91 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009) -2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 2004/1 sayılı kamu haznedarlığı genel tebliğinde değişiklik (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

Not: 2008 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 

yönetmelik (Sigortacılık Kanunu’nun çıkmasına bağlıdır.) 
 Borsalara ilişkin yönetmeliklerde değişiklik  

2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 EFT-EMKT sistemi işletim kurallarına ilişkin düzenleme 
 Zorunlu karşılıklar hakkında tebliğ 

 
18. İstatistik  
Mevzuat Uyumu - İstatistiki altyapı bakımından önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. 

- 2007-2011 yıllarını kapsayan Resmi İstatistik Programı kabul edilmiştir.  
- Sınıflandırma ve kayıtlar alanlarında ilerleme kaydedilmiştir.  
- Sektör istatistikleri alanında ilerleme sağlanmıştır.  
- İç karar alma süreçlerini geliştirme çalışmaları erken bir aşamadadır. Bazı önemli veri sağlayıcısı bakanlıklarla olan 

işbirliği güçlendirilmelidir. 
- Daha çok alanda Eurostat’a düzenli bilgi akışı sağlanması ve AB standartlarıyla uyumlu bir ulusal hesap sistemi kurulması 

konularına daha fazla eğilmek gerekmektedir.  
- Kayıtlar, tarım istatistikleri ile ekonomik ve parasal istatistik konuları göz önüne alındığında uyum tamamlanmamıştır.   

İdari Yapılanma - Türkiye İstatistik Kurumu veri sağlayan bakanlıklar arasında eşgüdüm sağlama gayretlerini arttırmıştır ve bazı 
bakanlıklarda uyumlaştırma seviyesi değerlendirmeleri yapmıştır 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 

Not: 2007-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Taşınır kod listesi hakkında genel tebliğ (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

Not: 2008 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 ESA 95 standartlarıyla tam uyumlu genel yönetim istatistiklerinin yayımlanmasına yönelik düzenleme (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
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19. Sosyal Politika ve İstihdam  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 

- Çalışma hukuku alanında ilerleme kaydedilememiştir. 
- Çalışma sağlığı ve güvenliği alanında müktesebat ile iyi derecede uyum sağlanmıştır. 
- Sosyal diyalog alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Halen uygulanan Sendika ve Toplu Pazarlık, Grev ve Lokavt 

kanunlarını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve AB standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefleyen yasa tasarısı halen 
beklemektedir.  

- İşgücü piyasasında, (özellikle kadınlarla ilgili) düşük işgücü katılımı ve istihdam oranları; genç nüfusun yüksek düzeyde 
işsizliği göze çarpmaktadır.  

- Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve kentsel/kırsal işgücü piyasaları arasındaki büyük fark başlıca zorluklardır. 
- İstihdam Politikası Önceliklerinin Ortak Değerlendirilmesi Belgesi’nin (JAP) sonuçlandırılması konusunda bir ilerleme 

sağlanamamıştır. 
- Ortak İçerme Belgesi (JIM) altındaki çalışma süreci tamamlanmamıştır.  
- Sosyal koruma alanında fazla ilerleme kaydedilememiştir. Sosyal Güvenlik Reformunun uygulanması 2008 yılına 

ertelenmiştir.  
- Ayrımcılıkla mücadele ve eşit fırsatlar alanında kısıtlı bir gelişme kaydedilmiştir ve daha fazla uyum gerekmektedir.  

Kadınların işgücü piyasasına katılım oranının düşüklüğü ve eğitim imkanlarına erişimi endişe verici düzeylerdedir. Irk 
veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelinde ayrımcılığa ilişkin AB Direktiflerinin 
aktarımı tamamlanmamıştır. 

İdari Yapılanma - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurumsal kapasitesini geliştirme çabalarını devam ettirmiştir.  
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kuruluşlarda ilave nitelikli personel istihdamı devam 

etmiştir. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun (TBMM Genel Kurul gündeminde) 
 Hava İş Kanunu (TBMM’de) 
 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Kurum içerisinde teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 Sendikalar Kanunu (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Sosyal Hizmet ve Yardımlar Hakkında Kanun (Başbakanlık’ta)  
 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Korumalı İşyerlerinde Devlet Tarafından Sağlanacak Teknik ve Mali Desteğe İlişkin Kanun (Kurum içinde teknik 

çalışmalar sürdürülmektedir) 
2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 Sosyal Politika ve İstihdam alanında halen uyum sağlanamamış olan hususlarda hazırlanacak eylem planı çerçevesinde 
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gerçekleştirecek düzenlemeleri içeren bir sosyal uyum paketi olan "bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun" 
2007 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin elektromanyetik alan maruziyetinden kaynaklanan risklere karşı korunması 

hakkında yönetmelik (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  
 Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik eklerine ilave yönetmelik (Kurum 

içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı aile danışma merkezleri yönetmeliği (Kurum içinde teknik 

çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Küçüklerin evlat edinilmesinde aracılık işlemlerinin yürütülmesine dair tüzük (Başbakanlık’ta) 
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu özürlülerin tespiti, incelenmesi, bakım ve rehabilitasyonuna dair 

yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Kurum içinde teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 Çocuk evleri yönetmeliği (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  
 Özel çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yönetmeliği (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Evsizler için sosyal hizmet merkezi ve evsizler için barınak yönetmeliği (Kurum içinde teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
 Bakıma muhtaç özürlülerin tespiti ve bakım hizmeti esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik 

yapılması hakkında yönetmelik (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Bakıma muhtaç özürlülere yönelik resmi kurum ve kuruluşlar bakım merkezleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması 

hakkında yönetmelik (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Bakıma muhtaç özürlülere yönelik özel bakım merkezleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 
 AB İstihdam ve Sosyal Dayanışma Topluluk Programı (PROGRESS) mutabakat zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar 

Kurulu kararı (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2008 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılacak ikincil düzenlemeler (Kurum 

içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Sigorta işlemleri yönetmeliği (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 

çıkarılacaktır.) (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  
 Sağlık işlemleri yönetmeliği (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Optik radyasyon yönetmeliği  
 Çocuk işçiliğinin önlenmesi için ilgili tüm kurum, kuruluş ve sosyal tarafların katkılarıyla hazırlanan “Çocuk İşçiliğinin 

Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi”ne dair Başbakanlık genelgesi (Kurum içinde teknik 
çalışmalar sürdürülmektedir) 

2009 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Uçucu personelin dinlenme ve günlük ihtiyaçlarına uygun olarak, gündelikler ile konaklamaya ilişkin esas ve usuller 
hakkında yönetmelik 

 Uçucu personelin uçuş süresi, uçuş görev süresi, istirahat süresi ve tıbbi kontrol sürelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında 
yönetmelik 
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 İşkolları tüzüğü 
 İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarının denetimine ilişkin tüzük 
 Toplu iş sözleşmesi yapacak yetkili sendikanın tespiti ile ilgili usul ve esaslar hakkında yönetmelik 
 Hakeme ve resmi arabulucuya başvurma yönetmeliği 
 Grev ve lokavt halinde alınacak tedbirlere ilişkin yönetmelik 
 Kamu görevlilerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetmelik (Kurum içinde teknik çalışmalar sürdürülmektedir)  
 Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Gürültü yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Titreşim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik 

 Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların koruması hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına 
dair yönetmelik 

 Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 

 Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik 

 İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik 

 İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına 
dair yönetmelik 

 Elle taşıma işleri hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
 Kişisel koruyucu donanımların işyerinde kullanılması hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik 

 Yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik 

 Sondajla maden çıkarılan işletmelerde sağlık ve güvenlik şartları hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik 

 Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik 

 Biyolojik etkenlere maruziyet risklerini önlenmesi hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik 

 Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik 

 Gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
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2010-2013 Yılları Arasında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Sosyal politika ve istihdam alanında halen uyum sağlanamamış olan hususlarda hazırlanacak eylem planı çerçevesinde 
gerçekleştirecek düzenlemeleri içeren bir sosyal uyum paketi olan "bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 
kanun"un uygulanmasına ilişkin yönetmelikler 

 
20. İşletmeler ve Sanayi Politikası  
Mevzuat Uyumu - İşletme ve sanayi politikası ilkelerine ilişkin olarak bir miktar ilerleme gerçekleştirilmiştir. 

- Kurumsal yönetişim ilkeleri alanında, özellikle piyasanın şeffaflaşması ile denetim ve muhasebe standartları bağlamında, 
bazı önlemler alınmıştır. 

- Yeni bir bütçe mevzuatı ile KOSGEB’in bütçesi, kurumun şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak amacıyla, Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen ilkelerle uyumlu hale gelmiştir. 

- Yüksek Planlama Kurulu, Türkiye için Yeni Turizm Stratejisini ve Turizm Stratejisi Eylem Planını (2007-2013) kabul 
etmiştir. 

- Sanayi stratejisi ve KOBİ strateji belgelerinin güncellenmesi gerekmektedir.  
İdari Yapılanma - Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı faaliyete geçmiştir. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 

 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 10. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun (TBMM’de) 
Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Revize KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı dokümanının onaylanmasına ilişkin YPK kararı (YPK’ya sunulmuştur) 
 Rekabet edebilirlik ve yenilik çerçeve programının (CIP) “Girişimcilik ve Yenilik Programı”na katılım konusunda 
mutabakat zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 

2008 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Revize Sanayi Politikası Belgesi’nin onaylanmasına ilişkin YPK kararı 

Not: 2009-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

21. Trans-Avrupa Ağları  
Mevzuat Uyumu - Trans-Avrupa Ağları (TEN) alanında iyi bir ilerleme gerçekleştirilmiştir. 

- Ulaşım Altyapı İhtiyaçları Değerleme Çalışması (TINA) tamamlanma aşamasına yaklaşmaktadır.  
- Türkiye-Yunanistan Gaz enter-konnektörünün inşası sonuçlandırılmıştır. 
- Bakü-Tiflis-Erzurum-BTE (Güney Kafkas Boru Hattı GKB) gaz boru hattının inşası tamamlanmıştır. 

İdari Yapılanma  
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  Not: 2007-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 

2007 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Ulaştırma altyapı ihtiyaç değerlendirmesi çalışmasının kabulüne ilişkin YPK kararı (Çalışmalar devam etmekte olup 2007 
yılı Mayıs ayında tamamlanması beklenmektedir) 

Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
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22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 
Koordinasyonu 

 

Mevzuat Uyumu - Kurumsal çerçeve alanında bir miktar ilerleme vardır. 
- IPA altındaki Operasyonel Programların hazırlanmasına destek amacıyla AB tarafından finanse edilen eğitim faaliyetleri 

devam etmekte ve teknik yardım sağlanmaktadır.  
- Programlamaya ilişkin iyi ilerleme kaydedilmiştir.  
- IPA’nın yapısal araç bileşenlerinin (III ve IV) uygulanmasına ilişkin olarak Türkiye’nin stratejisini ortaya koyan Stratejik 

Uyum Belgesi (SCF) ulusal makamlarla müzakerelerin ardından Komisyonca uygun bulunmuştur.  
- Zaman içinde, ülkesel birimlerin istatistiki amaçlı ortak sınıflandırılmasının (NUTS) oluşturulmasına ilişkin AT Tüzüğü 

hükümleriyle uyum sağlanması amacıyla Türkiye’deki geçici NUTS sınıflandırmasının gözden geçirilmesi gerekli 
olabilir.  

- İzleme ve değerlendirme yapıları ve süreçlerine ilişkin ilerlemeden bahsetmek mümkün değildir. 
İdari Yapılanma - Katılım Öncesi Yardım Topluluk Aracına (IPA) geçiş döneminde satın alma ve ihale açma, sözleşme yapma, yapısal 

bileşenlerin uygulanmasına ilişkin mali yönetim gibi görevler üstlenecek olan Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin (MFİB) 
statüsüne dair mevzuat kabul edilmiş ve yasal çerçeveye ilişkin ilerleme kaydedilmiştir. 

- IPA mali aracının yapısal bileşenlerinin uygulanması için bazı yapılar belirlenmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı’nın bu kapsamda stratejik koordinatör olarak görevlendirilmesini de vardır. 

- Türkiye’deki istatistiki bölgelerin sınıflandırılmasında II. ve III.düzeylerde veri toplanması ve analizi için bölgesel 
istatistik büroları kurulmasında ilave ilerleme kaydedilmiştir.  

- Bölgesel kalkınma için Bakanlıklararası Komite gibi resmi bir mekanizma kurulmamıştır. 
- Yapısal Fonlar ve Uyum Fonu’nun yönetiminden sorumlu olacak bakanlıkların idari kapasitesi sınırlı düzeydedir. 
- İlgili Bakanlıklar, geçiş dönemi için MFİB’ye verilecek bazı görevlerin yerine getirilmesi için henüz hazır değildirler.  
- Bölgesel düzeyde, özellikle bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulmasında gelişme kaydedilememesi nedeniyle, idari 

kapasite çok zayıftır. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun (32.0007.1.01 referans numarasıyla 

    Mali Kontrol faslında da yer almaktadır.) (TBMM’de) 
 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin 4587 sayılı Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun (Başbakanlık’ta)  
 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanunda değişiklik  
 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı Kuruluş Kanunu’nda değişiklik 
 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanunu’nda değişiklik 
 3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda değişiklik 
 Türkiye-AB Mali İşbirliğini Düzenleyen Çerçeve Anlaşma’nın onaylanmasına dair kanun 
 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin yapısının güçlendirilmesine ilişkin kanun 

Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir.  
2007 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Eş finansmana yönelik düzenleme 
 Hazine Kontrolörleri Kurulu yönetmeliğinin değiştirilmesi (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
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 IPA yapılanmasına ilişkin başbakanlık genelgesi (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2008 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 AB mali yardımlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeler (22.0708.1.01 referans numaralı 4856 Sayılı Çevre ve Orman  

    Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişikliğe bağlı olarak hazırlanacaktır.) 
 AB mali yardımlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeler (22.0708.1.02 referans numaralı 3146 Sayılı Çalışma ve 

    Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluş Kanunu’nda değişikliğe bağlı olarak hazırlanacaktır.) 
 AB mali yardımlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeler (22.0708.1.03 referans numaralı 3143 Sayılı Sanayi  ve  

    Ticaret Bakanlığı Kuruluş Kanun’unda değişikliğe bağlı olarak hazırlanacaktır.) 
 AB mali yardımlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeler (22.0708.1.04 referans numaralı 3348 Sayılı Ulaştırma 

    Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da değişikliğe bağlı olarak hazırlanacaktır.) 
 Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajanslarının kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları  (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
 Kalkınma ajansları denetim yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Kalkınma ajansları proje ve faaliyet destekleme yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Kalkınma ajansları performans yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Kalkınma ajansları işbirliği yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

Not: 2009 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2010-2013 Yılları Arasında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler: 
 Uyum politikası araçlarına tam uyum perspektifi içerisinde gerekli ikincil düzenlemeler 
 Sürdürülebilir kentsel gelişme için bütünleştirilmiş kentsel gelişme stratejisi ve Eylem Planı’nın onaylanmasına ilişkin 

    YPK kararı (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 

23. Yargı ve Temel Haklar  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) hakimler arasında olumlu sonuçlar vermiştir. Ayrıca avukatlara dair bir portalın ağa 
dahil edilmesiyle avukatlar devam eden davalarını elektronik olarak takip edebilecek ve müdahale edebilecekler. 

- Bilgi Edinme Kanunu’nda değişiklikler sonucunda bilgilendinme hakkının kullanımı artmıştır. 
- Avrupa Konseyi’nin Yolsuzluğa KarşıDevletler Grubu’nun (GRECO) Türkiye’deki yolsuzluğa ilişkin 2005 değerlendirme 

raporunda yer alan 21 tavsiyenin uygulanmasına ilişkin ilerleme kaydedilmiştir.   
- İşkencenin, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ya da cezalandırmanın yasaklanması alanında, yasal güvenceler olumlu 

sonuçlar doğurmaya devam etmektedir, vakalar azalma eğilimindedir.  
- Nüfus kütüklerinde din hanesinin doldurulması gerekliliği kaldırılmıştır. 
- Vatandaşlar, siyasi parti ve sendika kurmak da dâhil olmak üzere toplanma ve dernek kurma özgürlüğü bağlamındaki 

haklarını, çoğu durumda, yetkili mercilerin ve güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi olmadan kullanabilmektedirler. 
- Sosyal olarak dezavantajlı ve özürlü kişilere muamele ve ayrım gözetmeme ilkesi bağlamında Türkiye, Özürlü Kişilerin 

Hakları BM Sözleşmesi’ni Mart ayında imzalamıştır.  
- Cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve özellikle aile içi şiddet bağlamında yeni önlemler getirilmiştir. 
- Araştırmalara göre çocuk işçiliği konusunda, çalışan çocukların 1999’da %10,3’lük oranı 2006 yılında %5,9’a düşmüştür 
- Çocuk Koruma Kanunu’nun uygulama yönetmeliği yürürlüğe girmiş; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çocuk 
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yoksulluğu konusunda ulusal bir strateji belirlenmesi için çalışma başlatmıştır. 
- Adli yardım konusunda, zorunlu olarak bir savunma avukatnının görevlendirildiği suçlar genişletilmiştir. 
- 2004 yılında yürürlüğe giren mevzuata göre, bölge istinaf mahkemelerinin 2007 yılının Haziran ayında faaliyete geçmeleri 

gerekirken öngörülen sürede uygulamaya geçilememiştir. 
- Yargı reformuna ilişkin ilerleme kaydedilmemiştir ve bu alanda bir planlama yapılmamıştır. 
- Seçim kampanyalarının finanse edilmesinde yasal çerçevede zayıflıklar devam etmektedir.  
- Milletvekilliği dokunulmazlığının sınırlandırılması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
- Gözaltı başlamadan önce işkence ve kötü muamele olduğuna dair ihbarlar devam etmiştir. 
- Türk mevzuatında Patrikhane’ye ilişkin alınan kararlar Patrikhane’nin ve diğer gayrimüslim dini cemaatlerin Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamında garanti altına alınan haklarını kullanmalarının önünde ilave zorluklar 
yaratabilecektir. 

- Alevi inanışına mensup bir ailenin yaptığı başvuru üzerine 9 Ekim 2007 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM), oybirliğiyle, AİHS’nin 1 No’lu Protokolü’nün 2. maddesinin (eğitim hakkı) ihlal edildiğine karar vermiştir. 

- Türkiye, bugüne kadar AİHM’nin Türkiye’ye karşı ülke kararını uygulamamış, vicdani veya dini sebeplerle askerlik 
hizmeti yapmayı reddedenlerin askeri emirlere ısrarla itaatsizlik gösterdikleri için mahkûm edilmelerini engelleyecek yasal 
düzenlemeleri yapmamıştır. 

- Basın özgürlüğü ve basında çoğulculuk da dâhil olmak üzere ifade özgürlüğü bağlamında, Türk Ceza Kanunu’nun bazı 
maddelerinin, özellikle de 301. maddenin uygulaması diğer konuların yanısıra, Ermeni ve Kürt konularıyla askeriyenin 
rolü konusunda, şiddet içermeyen düşüncelerini ifade eden kişilerin mahkûmiyetine yol açmıştır. 

- Ayrımcılığa karşı yasal çerçeve eksiktir ve yaş ile cinsel tercih temelinde ayrımcılığa karşı koruma sağlamamaktadır. 
- Okul yaşına gelmiş çocukların yaklaşık %10’u okula devam etmemektedir: Okula gitmeyen çocukların çoğunluğu ülkenin 

Güneydoğu bölgesindendir ve kızlardan oluşmaktadır. 
- Mülkiyet hakkı bağlamında, gayrimüslim dini cemaatlerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak herhangi bir gelişme 

yoktur.  
- Kadınların ülkedeki siyasi ve ekonomik hayata katılımlarında kaydedilir bir artış gözlenmemiştir. 
- Çocuk işçiliği sokaklarda hala yaygındır. Esirgeme kurumlarında çocukların maruz kaldıkları muamele tarzı endişe 

kaynağıdır. 
- Azınlık hakları ve kültürel haklar bakımından herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
- AB vatandaşlarının hakları bakımından herhangi bir gelişme yoktur. 

İdari Yapılanma 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Yargıya ayrılan mali kaynaklar yaklaşık 80 milyon avro arttırılmıştır.  
- Ülke çapında 21 mahkeme kurulmuştur. 
- Yargı denetimi konusunda müffetişlerin sorumluluk alanları genişletilmiş ve hakimler ile savcıların sicil dosyalarına 

erişim imkanı kaldırılmıştır. 
- Hakim ve Savcılar Kurulu’nun oluşumu yargıyı bütünüyle temsil etmemektedir. 
- Adli müfettişlerin Adalet Bakanlığı’na bağlı olmaları ve raporlama zinciri konusunda kaygılar devam etmektedir. 
- 2007 Nisan ayındaki yeni Cumhurbaşkanı seçimi sırasında Anayasa Mahkemesi’nin seçimlerin ilk iki turda 367 yeter 

sayısının gerkekli olduğuna dair kararının tarafsızlığı sorgulanmaktadır. 
- Özgürlük ve güvenlik ile adil yargılanma hakkı bağlamında, mahkemelerde düzenli ve profesyonel bir tercüme sistemi 
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kurulması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
- Özel hukuk konularında adli yardıma ilişkin herhangi bir özel gelişme kaydedilmemiştir. 
- 2004 yılında kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu hala Başbakanlığa bağlıdır ve ne ayrı bütçesi ne de kendi personeli 

bulunmaktadır. Ayrıca milletvekilleri, ordu, yargı mensupları ve akademisyenler gibi kamu görevlili gruplarına ilişkin etik 
ilkeler belirlenmemiştir. 

- Kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi ile yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğu önlemek için etkin uygulayıcı 
kurumlar içeren bir plan hala yoktur. 

- Adalet Akademisi, çabalarına rağmen tüm yargı sistemini kapsayacak bölgesel düzeyi de içeren güçlü ve bağımsız bir 
eğitim sağlayacısına henüz dönüşememiştir. 

- İnsan haklarını izleme ve geliştirmeyle sorumlu kurumlar alanında ilerleme olmamıştır. İnsan Hakları Başkanlığı gibi, bu 
kurumlar bağımsızlıktan ve kaynaklardan yoksundur. 

- Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) kurulmasına dair Kanun, Kasım ayında Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi 
üzerine hala Anayasa Mahkemesi’nin önündedir. 

- Güvenlik güçleri mensuplarının insan hakları ihlalleri yaptıklarına dair iddialara ilişkin hızlı, tarafsız ve bağımsız 
soruşturmalar bulunmamaktadır. 

- İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi İhtiyari Protokolü’nde öngörüldüğü üzere, tutukevlerinin ulusal kurumlarca bağımsız 
şekilde izlenmesi yapılmamaktadır. 

- Polisin topladıkları kişisel veriler kapsamında, Türkiye’nin mevzuatını Veri Koruma Direktifi’yle uyumlaştırması ve bu 
bağlamda tam bağımsız bir veri koruma denetim kurumu kurması gerekmektedir. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Ceza ve infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları kanununda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin ve Avrupa 
İşkenceyi Önleme Komitesi’nin tavsiyeleri yönünde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. (TBMM’de) 

 Uluslararası çocuk kaçırmanın hukuki yön ve kapsamına dair kanun. (TBMM’de) 
 Temel ceza kanunlarına uyum amacıyla çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. (TBMM’de) 
 AB siyasi kriterlerine uyum amacıyla Uyuşmazlık Mahkemesi’nin kuruluş ve işleyisi hakkında kanun ile Hakimler ve 

Savcılar Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun. (TBMM’de) 
 Sosyal Politika ve istihdam faslında da yer alan Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 

kanun. (TBMM’de) 
 AB siyasi kriterlerine uyum amacıyla 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun. 

(TBMM’de) 
 Yeni Vakıflar Kanunu’nun meclisten geçirilmesi. (TBMM’de) 
 Yerel idarelerin mali kaynaklarını arttıtma amacıyla İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu. (TBMM’de) 
 AB siyasi kriterlere uyum amacıyla Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve İçişleri Bakanlığı teşkilat ve görevleri 

hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun. (TBMM’de) 
 Mali Kontrol faslında da yer alan Sayıştay’ın denetim görevlerini yerine getrimesini sağlamak için Sayıştay Kanunu. 

(TBMM’de) 
 AB siyasi kriterlerine uyum amacıyla Yargıtay Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun. (TBMM’de) 
 Türkiye Hakimler ve Savcılar Birliği Kanunu. (TBMM’de) 
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 Yeni bir Yardım Toplama Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 AB siyasi kriterlerine uyum amacıyla İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. (Teknik 

çalışmalar sürdürülmektedir)  
 Ticari sır, banka sırrı ve müşteri sırrı hakkında kanun. (Başbakanlık’ta) 
 Bilgi Toplumu ve Medya faslında da yer alan bilişim ağı hizmetlerinin düzenlenmesi ve bilisim suçları hakkında kanun. 

(Başbakanlık’ta) 
 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, AİHM kararlarına ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi’ne uyum amacıyla Türk Medeni Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 Şiddet suçu mağduru çocuklara yardım hakkında kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Genel İdari Usul Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Siyasi etik komisyonu kurulması ve seçim kampanyalarında siyasi partilerin finansmanı ve yolsuzluk hususunda bazı 

kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Bilgi Toplumu ve Medya faslında da yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (Başbakanlık’ta) 

2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Yargılama sistemini düzenleyen, birleştiren ve bunun için yeni kurumlar da kuran Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. 

(Başbakanlık’ta) 
 Uyuşmazlıkların muhakeme dışı çözüme kavuşturulmasına ilişkin kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Çekişmesiz yargı ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin kanun. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

Not: 2009-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Sosyal politika ve istihdam faslında da yer alan küçüklerin evlat edinilmesinde aracılık işlemlerinin yürütülmesine dair 

tüzük. (Başbakanlık’ta) 
 Ceza muhakemesinde uzlaşma yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Sosyal politika ve istihdam faslında da yer alan çocuk işçiliğinin önlenmesi için ilgili tüm kurum, kuruluş ve sosyal 

tarafların katkılarıyla hazırlanan “çocuk işçiliğinin önlenmesi için zamana bağlı politika ve program çerçevesi”nin 
Başbakanlık genelgesi olarak yayımlanması. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Dernekler Kanunu’nda yapılacak değişikliğin kabul edilmesiyle dernekler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 
yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Yardım Toplama Kanunu’nun kabul edilmesiyle yardım toplama yönetmeliği. 
Not: 2009-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 

- Göç alanında sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir.  
- Müktesebata uyum sağlamak amacıyla göç ve iltica konularında 2005 yılının Mart ayında kabul edilen Ulusal Eylem 

Planı’nın uygulamasına ilişkin olarak ilave adımlar atılmıştır.  
- 2001 yılında imzalanan Suriye ile ikili geri kabul anlaşması Türkiye tarafından onaylanmıştır. Pakistan, Sri Lanka, 
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Ürdün, Özbekistan, Lübnan ve Libya ile ikili geri kabul anlaşmaları konusunda müzakereler devam etmektedir.  
- İltica alanında, iltica düzenlemelerinde yetki ve sorumlulukların paylaştırılmasına hazırlık ve daha iyi kabul ve 

barındırma düzenlemeleri konularında sınırlı bir ilerleme olduğu söylenebilir.  
- İltica başvurusu yapanları daha iyi bilgilendirmek için yedi dilde (İngilizce, Rusça, Fransızca, Somalice, Arapça, Farsça 

ve Kürtçe) yeni broşür hazırlanmıştır.  
- Uygulama yönergesinin yayımlanmasını müteakip iltica için başvuranların hakları ile yasal temsilcilerinin dosyaya 

ulaşma hakları genişlemiştir.  
- Vize politikası konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.  
- Konsolosluk ve sınır yetkilileri tarafından kullanılan yeni vize talimatının uygulanmasıyla müktesebata uyum konusunda 

ilave ilerleme sağlanmıştır.  
- Entegre sınır yönetimi konusundaki Ulusal Eylem Planının uygulamasına, diğerlerine ilaveten siyasi düzeyde kurumlar 

arası eşgüdüm toplantıları ve uygulama süreçlerine ilişkin rehber hazırlanması gibi unsurlarla başlanmıştır. 
- İtalya, AB pozitif vize listesine dâhil edilmiştir. AB vize listesiyle uyum için pozitif listeye sekiz ülkenin daha dâhil 

edilmesi gerekmektedir.  
- Dış sınırlar ve Schengen konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  
- Polis işbirliği konusunda sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. 
- Örgütlü suçlarla mücadele konusunda ilerleme sağlanmıştır. 
- Örgütlü suçlarla mücadele için ulusal bir strateji kabul edilmiştir.  
- Kaçakçılığa karşı, yeni mevzuatı Türk Ceza Kanunu’nun ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun yeni hükümlerine 

uyarlamayı amaçlayan, yeni bir kanun kabul edilmiştir.  
- İnsan ticareti ile mücadelede ilerlemeler devam etmiştir.  
- İnsan ticareti suçlarına ilişkin olarak, adli uygulamanın etkinliğe kavuşturulması için mevzuatta değişiklik yapılmıştır. 
- İnsan ticareti ile mücadele konusunda, Kırgızistan ve Moldova ile işbirliği ve bilgi değişimi protokolleri imzalanmıştır.  
- Terörizmle mücadeleye ilişkin müktesebata uyum konusunda ilerleme kaydedilmiştir.  
- Uyuşturucuyla mücadele konusunda ilerleme kaydedilmiştir.  
- Kasım 2006’da AB Uyuşturucu Stratejisi ve AB Uyuşturucu Eylem Planı 2005–2012 ile uyumlu bir Ulusal Strateji kabul 

edilmiştir.  
- Gümrük işbirliği alanında bir miktar ilerleme sağlanmıştır.  
- Türkiye ile Komisyon arasında geri kabul anlaşması konusundaki müzakerelerde herhangi bir yeni gelişme 

kaydedilmemiştir.  
- İltica alanındaki uyumun oluşturulabilmesi için, iltica konusunda yeni bir kanun, 1951 Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi 

sınırlamanın kaldırması kilit konular olarak kalmaya devam etmektedir. 
- Tüm mülteci adaylarının (adli yardım sağlanması da dâhil olmak üzere) adil ve standartlaştırılmış bir iltica sürecinden 

geçmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanabilmesi için özellikle uluslararası havalimanlarındaki uygulamalar 
bakımından, yeni bir mevzuata gereksinim duyulmaktadır.  

- Negatif liste ile uyum konusunda çabaların sürdürülmesi kilit bir konu olmaya devam etmektedir.  
- Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’a vize muafiyeti tanınması müktesebatla uyumlu 

değildir.  
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- Havalimanı transit vizesi ihdas edilmesi ve sınırda vize verilmesi uygulamasının iptal edilmesi için adımlar atılmalıdır.  
- Türkiye, vize ve seyahat belgeleri için AB güvenlik teçhizatı ve standartları ile uyum konusunda çabalarını sürdürmelidir.  
- Cezai konularda yargı işbirliği alanında ilerleme kaydedilmemiştir.  
- Yargı kurumları arasında doğrudan irtibat, yabancı yargı kararlarının doğrudan uygulanması, çifte cezalandırmanın 

önlenmesi ve iadenin reddedilmesi dayanaklarının kapsamının sınırlandırılmasına Türk hukuk sistemi cevaz 
vermemektedir.  

- Cezai konularda istinabe büyük ölçüde ikili anlaşmalarla sağlanmaktadır ve bu konudaki mevzuat AB standartları ile 
uyumlu değildir.  

- Türkiye 2001 yılından bu yana Eurojust ile işbirliği yapmaktadır; ancak herhangi bir işbirliği anlaşması imzalanmamıştır. 
Karşılıklı Adli Yardımlaşma konusunda özel bir mevzuat yoktur.  

- Bilgi güvenliği konusunda mevzuatın olmaması, uluslararası alanda işbirliğini güçleştirmekte ve Europol ile operasyonel 
bir anlaşmanın imzalanmasını engellemektedir.  

- Kişisel bilgilerin korunması konusundaki yeni mevzuatın kabul edilmesi ve uygulanması ile bağımsız bir üst kurulun 
kurulması kilit konular olmaya devam etmektedir.  

- Örgütlü suçlarla mücadele ulusal stratejisi somut bir eylem planıyla tamamlanmalı ve bu çerçevede uygulanmalıdır.  
- İnsan ticareti ile mücadelenin geliştirilmesi için bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi gerekmektedir.  
- Türkiye, Nükleer Terörizmin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’yi ve Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa 

Sözleşmesi’ni onaylamamıştır.  
- Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) terörizmin finansmanı, özellikle de teröristlere ait malvarlıklarının dondurulması ve 

el konulması konusundaki dokuz tavsiye kararına uyum sağlama konusunda bir ilerleme olmamıştır.  
- Slovenya ve Sudan ile karşılıklı idari yardımlaşma anlaşmaları imzalanmıştır. Veri korumaya ilişkin özel bir mevzuatın 

olmayışı, suça ilişkin gümrük işbirliği bağlamında sorun teşkil etmektedir.  
İdari Yapılanma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ulusal Eylem Planının eşgüdümünden ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamakla sorumlu bütün icracı Bakanlıklar 
ile kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan görev gücü yeniden faaliyete geçirilmiştir. 

- Yasadışı göçmenlere barınak sağlama yeteneğini arttırmak amacıyla, İstanbul’da 200 kişilik yeni bir merkez açılmıştır.  
- İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile işbirliği içinde, iltica başvurularının 

değerlendirilmesi konusunda eğitim vermiştir.  
- Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı sınırdan geçen insanların izlenmesi konusunda veri 

bankalarını paylaşmaya başlamışlardır.  
- Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde bir risk analizi birimi kurulmuştur.  
- Yeni bir kanunla Telekomünikasyon Kurumu, siber suçları önlemek konusunda izleme, denetleme ve eşgüdüm ile 

görevlendirilmiştir.  
- Ulusal Uyuşturucu Merkezi’nin (Reitox Focal Point) insan kaynakları güçlendirilmiştir.  
- Bir uyuşturucu bilgi ve belge merkezi faaliyete geçmiştir.  
- Polis ve gümrük yetkililerinin işbirliği neticesinde ele geçirilen uyuşturucu miktarında bir artış kaydedilmiştir.  
- Gümrük Müsteşarlığı’nın insan kaçakçılığını önlemedeki etkinliği de artmıştır.  
- Risk analizi, narkotik, örgütlü suçlar ve gözetim konularında gümrük memurlarına eğitim verilmiştir.  
- Münhasıran iltica konularında uzmanlaşmış personele sahip ve iltica başvurularını bağımsız bir biçimde inceleyecek 
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İdari Yapılanma (devam) yetkili bir iltica mercii ihdas edilmesi kilit öneme sahiptir.  
- Yakalanan yasadışı göçmenler arasında mülteci adaylarının belirlenmesi mekanizmalarının oluşturulması ve bu kişilerin 

BMMYK ile irtibata geçirilmesi gerekmektedir.  
- Sahte ve tahrif edilmiş belgelerin kontrol edilebilmesi için Türk konsolosluklarının kapasitesinin arttırılması 

gerekmektedir.  
- Emniyet Genel Müdürlüğünde bir risk analizi birimi kurulması için çaba gösterilmelidir.  
- Yeni bir sınır güvenlik idaresinin kurulmasına ilişkin olarak somut bir adım atılmamıştır.  
- Sınır personelinin eğitilmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi, risk analizi yeteneği ve kontrol cihazlarının 

modernizasyonuna daha fazla dikkat gösterilmelidir. 
- Suçla daha etkin mücadele için altyapı ve adli tıp incelemeleri için teçhizat güçlendirilmelidir.  
- Soruşturmalarda kurumlar arası işbirliği, veri koruma ve adli yetenek geliştirilmeyi bekleyen unsurlar olmaya devam 

etmektedirler.  
- Ulusal Uyuşturucu Merkezi’nin insan kaynaklarının güçlendirilmesi önem arz etmektedir.  
- Uyuşturucu tedavi merkezlerinin kapasitesi yetersizdir.  

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Tanık Koruma Kanunu (TBMM’de) 
 Havaalanı Transit Vizesi Uygulamasına Dair Kanun (TBMM’de) 
 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (TBMM’de) 
 DNA Verileri ve Türkiye Millî DNA Veri Bankası Kanunu (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009) -2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Yabancılar Kanunu (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 İltica Kanunu (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 485 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun 
 Gümrük İdareleri Arasında İşbirliği ve Yardımlaşmaya İlişkin Sözleşmeyi Uygun Bulma Kanunu 
 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’da ve 2521 sayılı Avda ve Sporda kullanılan 

Tüfekler, Nisan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’da değişiklik 
yapılmasına dair kanun (01.0913.1.02 referans numarasıyla Malların Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) 

 Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı Kullanımına İlişkin Sözleşme’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin yükümlülükler ve diğer tedbirler hakkında yönetmelik (04.2007.2.03 

referans numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Harekât Dairesi Başkanlığı 

yönetmeliği (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Türk vize etiketinin AB Schengen vize etiketine uyumlu hale getirilmesi için uygun düzenleme  (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
 Araştırma ve incelemelerin usul ve esasları hakkında yönetmelik (04.2007.2.05 referans numarasıyla  Sermayenin Serbest 

Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 48 



Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
 

Hükümetin Yol Haritası (devam)  
 

 Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler hakkında yönetmelik (04.2007.2.05 referans 
numarasıyla Sermayenin Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 94/6169 sayılı iltica/sığınma yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 09.05.2001 tarih ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’na istinaden,  

- Sınır güvenliği fakültesi giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliği, 
- Sınır güvenliği fakültesi disiplin yönetmeliği, 
- Sınır güvenliği meslek yüksek okulu giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliği, 
- Sınır güvenliği meslek yüksek okulu disiplin yönetmeliği, 
- Sınır güvenliği meslek yüksek okulu kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği 
 Kontrollü teslimat uygulaması esas ve usulleri hakkında yönetmeliğin değiştirilmesine dair yönetmelik  (Teknik çalışmalar 

sürdürülmektedir) 
 İçişleri Bakanlığı ile gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı arasında kaçakçılıkla mücadele alanında mutabakat ve 

işbirliğine dair protokol (MOU) (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Gümrük Müsteşarlığı Eylem Planı (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 İlgili kuruluş temsilcileri ile Gümrük Müsteşarlığı arasında mutabakat ve işbirliği protokolleri (MOU) imzalanması 

(Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Operasyonel Düzey İşbirliği Anlaşması–Veri Koruma Konsey Sözleşmesi ve Konsey Çerçeve Kararı Mevcut Evrak 

Güvenliği’nin Europol Bilgi Gizliliği kuralları ile uyumlaştırılması ve yasal altyapısının oluşturulması Konsey 
Sözleşmeleri         

 Mevcut Evrak Güvenliği’nin Europol Bilgi Gizliliği kuralları ile uyumlaştırılması ve yasal altyapısının oluşturulması 
Konsey Sözleşmeleri 

 Europol görev alanına giren suç konularında kara para aklama faaliyetleriyle ilgili kanun uygulayıcılar arasında iş akış 
planlarının belirlenmesi Protokolü ve Konsey Sözleşmeleri 

 Interpol bilgi bankalarının kullanımını düzenleyen genelge 
 Bilgi akışını düzenleyen genelge 

2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Sınır kapılarında ita edilen vizelerde AB uygulamalarına uyum sağlanması ve bu çerçevede 51 ülkeye uygulanan bandrol, 

kaşe ve vize itasına son verilmesine dair genelgeler 
 AB’nin Negatif ve Pozitif Vize Listelerine uyum sağlanması amacıyla, Vize Rejim Tablomuzdaki vizeye tabi veya 

vizeden muaf ülkelerin vize rejimlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve/veya genelgeler 
 İltica kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik 
 Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı Kullanımına İlişkin Sözleşme’nin onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 

(AB'ye üye olunmasını müteakip, Bilgi Teknolojisinin Gümrük Amaçlı Kullanımına İlişkin Sözleşmeye taraf olunmasından 
sonra çıkarılacaktır) 
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25. Bilim ve Araştırma  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Araştırma politikası alanında ulusal inovasyon stratejisi ve eşlik eden bir eylem planı kabul edilmiştir. 
- Türkiye’nin Araştırma ve Teknolojik Gelişim için 6. Çerçeve Programı(FP6) ile ortaklığı, FP6’nın son iki yılında ileri bir 

başarı oranı (%18.7) doğurmuştur. Ayrıca, 7. AT Araştırma Çerçeve Programı’na katılımını FP6 dönemine oranla 
artırmasına yardımcı olmak için, araştırma ortakları arasında ağ kurmaya ve bilgi akışını kolaylaştırmaya yönelik bir 
grup destek önlemi tanımlamak amacıyla bir Eylem Planı hazırlanmaktadır. 

- Türkiye, halen müzakereleri devam etmekte olan 7. Euratom Araştırma Çerçeve Programı’na (2007-2013) ortaklık 
talebinde bulunmuştur. 

- Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonu doğrultusunda bir dizi eylem gerçekleştirilmiştir ve uluslararası 
bilim, teknoloji ve yenilikçilik stratejisi için bir  eylem planı hazırlanmıştır. 

- Bilim ve toplum projelerine nakit para desteği sağlamak için bir program başlatılmıştır. 
- Araştırmacıların sayısı (milyon kişi başına 472), AB ortalaması ile karşılaştırıldığı zaman (milyon başına 2627) düşük 

kalmaktadır. 
- Araştırma ve teknolojik kalkınma konusunda özel sektörün payı düşük kalmıştır. 

İdari Yapılanma - 2007 yılı içerisinde 17 yeni üniversite daha kurulmuştur. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  Not: 2007-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planı (2008-2010) ve Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin (2007-2010) 

yer aldığı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 7 Mart 2007 tarihli kararlarına ilişkin yayınlanacak Başbakanlık 
genelgesi. (Başbakanlık’ta) 

 Türkiye’nin AB 7. Çerçeve Programı’na katılımı için Türkiye ile AB arasında imzalanacak mutabakat zaptının 
onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı. (Hazırlık aşamasında) 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Türkiye’nin EURATOM 7. Çerçeve Programı’na katılımı için Türkiye ile AB arasında imzalanacak olan mutabakat 

zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı. (Hazırlık aşamasında) 
Not: 2009 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Üyelik tarihi itibariyle hazırlanacak kömür ve çelik araştırma fonuna katılıma ilişkin düzenleme. 

 
26. Eğitim ve Kültür  
Mevzuat Uyumu - Türkiye, Topluluğun Leonardo da Vinci, Sokrates ve Gençlik Programlarına başarılı katılımını devam ettirmiştir. 

- Ulusal Ajans, üç Topluluk Programı altındaki projelere tahsis edilen kaynakların %98’ini, 18.000’den fazla Türk 
katılımcıyı içeren sözleşmelere dönüştürmüştür. 

- Erasmus öğrencilerine ek kaynak sağlanmış ve Hayat Boyu Öğrenim ile Gençlik Programlarına mali katkı arttırılmıştır. 
- Programların uygulanmasını ve usule ait şartları kolaylaştırmak için bir yönetmelik kabul edilmiştir. 
- Yeni Kültür Programı’na (2007-2013) katılmak üzere bir anlaşma imzalanmıştır. 
- Türkiye, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Desteklenmesine İlişkin UNESCO Sözleşmesi’ni imzalamış 

ancak henüz onaylamamıştır. 

 50 



Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 
 

İdari Yapılanma - Mesleki Eğitim ve Öğretim Kredi Transfer Sistemi (ECVET) için bir çalışma grubu kurulmuş; Hayat Boyu Öğrenim 
Programı açısından ise önemli bir gelişme sayılabilecek ulusal yeterlilikler sisteminin oluşturulması başlatılmıştır 

- Ulusal Ajans’ın idari kapasitesi artan işyüküyle başa çıkabilmek amacıyla geliştirilmelidir. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti hakkında kanun. (TBMM’de) 
 AB eğitim ve gençlik programlarının 2007-2013 dönemine ilişkin mevzuatına uyum sağlanması için 540 sayılı DPT 

kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin kanun. (Kurum içinde teknik 
çalışması sürüyor) 

Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009)-2013 yasama döneminde çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler:  
 Eğitime erişim konusunda yabancılar için ayrımcılık içeren kanunlarda AB vatandaşları lehine değişiklik yapılmasını 

içeren uyum paketi. 
 Kültürel Anlatım Yollarının Çesitliliğinin Korunması veTesvik Edilmesine dair UNESCO Sözleşmesi'nin onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı insan kaynakları yönetmeliği. (Kurum içinde teknik çalışması 

sürüyor) 
 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik. (Kurum içinde 

teknik çalışması sürüyor) 
 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bütçe ve muhasebe uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar hakkında 

yönetmelik. (Kurum içinde teknik çalışması sürüyor) 
 AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı rehberler yönetmeliği. (Kurum içinde teknik çalışması sürüyor) 
 Hayat boyu öğrenme strateji belgesi. (Taslak belge hazırlanmıştır) 
 Türkiye’nin kültür programına katılımı için Türkiye ile AB arasında imzalanacak mutabakat zaptının onaylanmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararı. (Mutabakat zaptının imzalanması ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir) 
 Türkiye’nin eğitim ve gençlik alanındaki Topluluk programlarına katılımı için Türkiye ile AB arasında imzalanacak 

mutabakat zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı. (Mutabakat zaptının imzalanması ile ilgili hukuki süreç 
devam etmektedir) 

Not: 2008-2010 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Eğitime erişim konusunda yabancılar için ayrımcılık içeren ikincil düzenlemelerde AB vatandaşları lehine değişiklik 

yapılmasını içeren uyum paketi. 
 Kültürel anlatım yollarının çeşitliliğinin korunması ve teşvik edilmesine dair UNESCO Sözleşmesi'nin onaylanmasına 

ilişkin Bakanlar Kurulu kararı. 
 

27. Çevre  
Mevzuat Uyumu 
 

- Ulusal Çevre Uyum Stratejisi, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 
- Çevresel Etki Analizi Direktifi büyük oranda aktarılmıştır. 
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Mevzuat Uyumu (devam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Montreal Protokolü gereğince, ozon tabakasına zarar veren maddelerin ithalatını düzenleyen bir genelge çıkarılmıştır. 
- Acil deniz kirliği durumunda müdahale ve tazminata ilişkin bir uygulama kanunu kabul edilmiştir. 
- BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterliği’ne 1990-2004 yılları için Sera Gazı Envanterini sunmuştur. 
- Çevre korunması bakımından yakıt ithalatının kontrolüne ilişkin kurallar kabul edilmiştir. İzleme istasyonları şebekesi 

genişletilmiştir. 
- Atık yönetimine ilişkin müktesebata uyum konusunda bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 
- Çevrenin korunması bağlamında kimyasalların ithalinin kontrolüne ilişkin bir genelge yapılmıştır ancak etkin uygulama 

için gerekli kapasite yetersizdir. 
- Türkiye Kyoto Protokolü’nü henüz onaylamamıştır. Espoo ve Aarhus Sözleşmelerine taraf olmamıştır. 
- Bir sera gazı emisyon izni ticaret düzenlemesi oluşturulmamıştır. Emisyon Ticaret Direktifi iç hukuka aktarılmamıştır. 
- Çevre sorumluluğu, halkın katılımı ve halkın çevreye ilişkin bilgiye erişimi konusunda iç hukuka aktarımda ilerleme 

olmamıştır. 
- Hava kalitesi çerçeve müktesebatının ve ilgili direktiflerin iç hukuka aktarılması henüz tamamlanmamıştır. 
- Türkiye’nin ulusal atık yönetimi planı bulunmamaktadır. 
- Su kalitesi konusunda hiçbir gelişmeden bahsedilememektedir. 
- Yaşam alanlarının hızla yitirilmesinin devam etmesi endişe vericidir. 
- Doğanın korunmasına ilişkin bir çerçeve yasa ile kuşlar ve yaşam alanlarına ilişkin uygulama mevzuatı henüz kabul 

edilmemiştir. 
- Endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve risk yönetimi hususunda hiçbir ilerleme gözlenmemiştir. 
- Genetik açıdan değiştirilmiş organizmalar konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 
- Gürültü haritalarının ve eylem planlarının hazırlanması ve konuda uygulamanın artması şarttır. 

İdari Yapılanma - Üç doğa parkı, bir milli park ve 24 doğal hayat rehabilitasyon alanı ulusal mevzuat çerçevesinde “koruma altındaki 
alanlar” olarak belirlenmiştir. 

- Çevre Kanunu’na getirilen değişikliklerin ardından önemli sayıda uzman Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istihdam edilmiş 
ve eğitilmiştir. 

- Çevre alanındaki projelerin desteklenmesi için Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir Çevre Fonu oluşturulmuştur. 
- Bir Ulusal Çevre Ajansı’nın kurulması yolunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 
- Teftiş gibi denetlemeye ilişkin sorumluluklar açık biçimde tanımlanmamıştır. 
- Çevrenin korunmasının diğer politika alanlarına yatay biçimde dahil edilmesi gerekmektedir. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Not: 2007-2008 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Biyogüvenlik Kanunu. 
 Kalıcı organik kirleticilere ilişkin 2001 yılında imzalanan Stockholm Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 

2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler: 
 Çevresel sorumluluk hakkında kanun. 
 Çevre Ajansı Kanunu. 
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 Çerçeve Su Kanunu. 
 AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirileceği belirtilen yaban hayvanların göçmen türlerinin korunmasına 
ilişkin Bonn Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. 

 AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirileceği belirtilen asidifikasyon, ötrifikasyon ve yer seviyesi ozon 
kirliliğinin önlenmesine yönelik Göteborg Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. 

 Bazı tehlikeli kimyasalların ve pestisitlerin uluslararası ticaretinde uygulanacak ön bildirimli kabul prosedürüne ilişkin 
Rotterdam Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. (Sözleşme 1998 yılında imzalanmış olup 
henüz onaylanmamıştır) 

 AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirileceği belirtilen çevreye ilişkin konularda bilgiye ulaşım, karar alma 
mekanizmalarına katılım ve adalete erişime ilişkin Aarhus Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. 

 AB’ye üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirileceği belirtilen sınır aşan çevresel etki değerlendirmesine ilişkin Espoo 
Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun. 

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Hayvanat bahçelerinin kuruluş, çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Atık yakma yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Tehlikeli atıkların Kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Katı atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir)  
 PCB/PCT’lerin kontrolü yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Atık çerçeve yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Düzenli depolama yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Katı atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Büyük yakma tesisleri yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Biyosidal ürünler yönetmeliği. (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Tarımsal kaynaklı nitratın neden olduğu kirliliğe karşı suların korunmasına ilişkin yönetmeliğinin değiştirilmesi. (Kurum 
içi teknik çalışmalar sürmektedir) 

 Atıksu altyapı ve katı atık bertaraf tesisleri tarifeleri ve katkı payı yönetmeliğinde değişiklik. (Kurum içi teknik çalışmalar 
sürmektedir) 

 Kabuklu su ürünlerinin yetiştiği sulara ilişkin kalite standartları hakkında tebliğ. (Kurum içi teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Büyük endüstriyel kazaların kontrolü hakkında yönetmelik. 

2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Tüketici sorunları hakem heyetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik 
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 Maden atıklarının kontrolü yönetmeliği. 
 Atıkların sevkiyatına ilişkin yönetmelik. 
 Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğinde değişiklik. 
 Ömrünü tamamlamış araçların kontrolü yönetmeliği. 
 Atık elektrik ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği. 
 Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmelik. 
 Entegre kirlilik önleme ve kontrol (Entegre Çevre İzni) yönetmeliği. (Konuya ilişkin proje yürütülmekte olup yönetmelik 
taslağı proje kapsamında hazırlanacaktır) 

 Uçucu organik bileşiklerden (VOC emisyonları) kaynaklanan kirliliğin kontrolüne dair yönetmelik. 
 Malların serbest dolaşımı faslında da yer alan tehlikeli madde ve müstahzarların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve 
ambalajlanması hakkında yönetmelik. (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

 Malların serbest dolaşımı faslında da yer alan kimyasal maddelerin envanteri, bildirimi ve risk değerlendirmesi usul ve 
esasları hakkında yönetmelik. (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

 Yeraltı sularının tehlikeli maddeler tarafından kirlenmeye karşı korunması hakkında yönetmelik. 
 Balık yaşamının desteklenmesi amacıyla koruma ve iyileştirme gereksinimi bulunan tatlı suların kalitesine dair 
yönetmelik. 

 Eko-etiket yönetmelik. 
 Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu kirliliğin kontrolüne ilişkin yönetmelikte değişiklik. (Kurum içi 
teknik çalışmalar sürmektedir) 

 Bazı sıvı yakıtların kükürt oranının azaltılmasına ilişkin düzenleme. 
 Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin mevzuat. 
 Petrol piyasasında uygulanacak teknik kriterler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik. 
 Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı (AÇANET) çalışmaları yönetmeliği. (Kurum içi teknik 
çalışmalar sürmektedir)  

 HCFC’lerin (Ozon tabakasını incelten maddeler) azaltılmasına dair yönetmelik. 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Evsel nitelikli arıtma çamurlarının tarımda kullanıldığında çevrenin ve özellikle toprağın korunmasına dair yönetmelik. 
 Toprak kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde (TKKY) değişiklik. 

2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Çevresel veri ve bilgi paylaşılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair yönetmelik. 
 Yüzme suyu kalitesinin yönetimine ilişkin yönetmelikte değişiklik. 
 Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin uygulanmasına dair 
yönetmelikte değişiklik. 

 Belirli fok yavrularının derileri ve bunlardan elde edilen ürünlerin ithaline ilişkin yönetmelik. 
 Raporlama mevzuatının uygulanmasına dair yönetmelik. 
 Kyoto Protokolü’ne taraf olunmasına bağlı olarak emisyon ticaretine yönelik düzenleme. 
 Kyoto Protokolü’ne taraf olunmasına bağlı olarak sera gazlarının izlenmesine dair yönetmelik. 
 Kyoto Protokolü’ne taraf olunmasına bağlı olarak ulusal emisyon tavanlarına ilişkin yönetmelik. 
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 Titanyum dioksit endüstrisinden kaynaklanan atıkların kontrolü hakkında yönetmelik. 
 Kalıcı organik kirleticilere ilişkin düzenleme. 
 Asbestten kaynaklanan kirliliğin azaltılması ve önlenmesine ilişkin düzenleme. 
 Eko-yönetim ve denetim (EMAS) programına kuruluşların gönüllü katılımına ilişkin düzenlemeler. 
 Atık pil ve akümülatörlerin kontrolüne ilişkin yönetmelikte değişiklik. (Kurum içi teknik çalışmalar sürmektedir) 

 
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Yeni mevzuat, elektrik dağıtım şirketlerine muhtemel elektrik kesintilerinden 48 saat önce tüketicileri bilgilendirme 
yükümlülüğü getirmiştir. 

- Kamu sağlığı alanındaki sınırlı da olsa bir gelişme söz konusudur. 
- Kamu sağlığı konusunda, kan alanında, insan kanı ve kan bileşenlerini toplama, test etme, işleme, saklama ve dağıtma için 

nitelik ve güvenlik bakımından standartlar ortaya koyan mevzuatın kabul edilmiştir. 
- Kamu sağlığı konusunda, özellikle yüksek katranlı ürünler ile çiğnemeye yönelik tütün ve tütün reklamı konularında, tütün 

ürünleri mevzuatının uyumunun arttırılmasına ilişkin olarak ilerleme kaydedilmemiştir. 
- Kamu sağlığı konusunda kan, kan bileşenleri, doku ve hücre alanında faaliyet gösteren tesisler AB’nin teknik gereklerini 

karşılayacak ölçüde iyileştirilmemiş ve yeniden yapılandırılmamıştır. 
- Akıl sağlığının geliştirilmesi için kaynaklar (bütçe, personel, kapasite vs.) ihtiyaçlara nazaran sınırlı kalmaktadır. 

İdari Yapılanma - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü çevrimiçi hizmetlerini geliştirmiştir. 
- Personel eğitim faaliyetleri yürütülmüştür 
- Tüketici mahkemelerinin sayısı artmıştır. 
- Kamu sağlığı alanında, ulusal bir Tütün Kontrol Programı yürürlüğe girmiş ve ulusal bir Tütün Kontrol Komitesi 

kurulmuştur. 
- Bulaşıcı hastalıklar alanında, gözetim ve kontrol ilkeleri hakkında uygulama yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 
- Tüketici Konseyi kararlarının uygulanması ve yasal bakımdan yetkin personel sayısı geride kalmaktadır. 
- Tüketiciyi koruma içtihatları ve tüketici mahkemeleri istatistikleri kamunun erişimine açık değildir. 
- Mahkemelerin tüketici mevzuatını yorumlamaları ve anlamalarında her zaman tutarlılık sağlanamamaktadır. 
- Bu alandaki sivil toplum kuruluşlarının mali kaynakların yetersiz ve devlet kurumları ile ilişkileri tatmin edici düzeyde 

değildir. 
- Ürün güvenliği ile ilgili konularda gümrükler de dâhil olmak üzere ilgili kurumlar arasında eşgüdüm zayıftır. 

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 Malların serbest dolaşımı faslında da yer alan Ürün Güvenliği Kanunu. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Türkiye Ulusal Kanser Enstitüsü kurulması hakkında kanun. (Kurum içinde teknik çalışma sürüyor ve ilgili kurum ve 
kuruluşlara görüş sorulması aşamasında)  

 Organ, doku, hücre nakli hizmetleri hakkında kanun. (Kurum içinde çalışılıyor) 
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 Ulusal Halk Sağlığı Kurumu kurulması hakkında kanun. (Kurum içi görüşe sunuldu. Bakanlık ve bakanlıklar arası görüşe 
gönderilecek) 

 Tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun. (TBMM’de) 
Not: 2009-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Sermayenin serbest dolaşımı faslında da yer alan 5571 sayılı kanunla değiştirilen 1618 sayılı kanuna ilişkin seyahat 
acentaları hakkında yönetmelik ve 5571 sayılı kanunla değişitirilen 2634 sayılı kanuna ilişkin deniz turizmi yönetmeliği. 
(Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 Kadınlarda cervix kanseri taramaları için ulusal standartlar hakkında tebliğ. (Kurum içinde teknik çalışma sürüyor ve ilgili 
kurum ve kuruluşlara görüş sorulması aşamasında) 

 Kolorektal kanserlerin taramaları için ulusal standartlar hakkında tebliğ. (Kurum içinde teknik çalışma sürüyor ve ilgili 
kurum ve kuruluşlara görüş sorulması aşamasında) 

 Bulaşıcı hastalıkların sürveyansı ve kontrolü esasları yönetmeliği. (Taslak çıkarılacak Bakanlık içi birimlerin ve bakanlık 
dışı ilgili kurumların görüşleri istendi) 

 Kan ve kan ürünleri yönetmeliği. (Kurum içi teknik çalışma sürüyor) 
2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabulüyle mesafeli sözleşmelere 
ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik; ticari reklam ve ilanlara 
ilişkin ilkeler ve uygulama esaslarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik; Reklam Kurulu 
yönetmeliğinde değişklik yapılmasına dair yönetmelik.  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabulüyle paket tur sözleşmeleri 
uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik; taşınmazlardan kısmi süreli 
faydalanma hakkı veren sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik; etiket, tarife ve fiyat listeleri 
yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik;  (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 

 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanunun kabulüyle tüketiciye yönelik 
haksız ticari uygulamalara ilişkin yönetmelik; tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelikte değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik; tüketici kredisi uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik. (Teknik çalışmalar 
sürdürülmektedir) 

 Taşımacılık politikası faslında da yer alan yolcu hakları talimatı. (Teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Malların serbest dolaşımı faslında da yeralan ürün güvenliği kanunun kabulüyle Ürün Güvenliği Kanunu’nun uygulanması 
ile ilgili düzenlemeler. 

 Sermayenin serbest dolaşımı ve mali hizmetler fasıllarında da yer alan aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin 
esaslar tebliğinde değişiklik yapılması hakkında tebliğ. 

 Mikrobiyolojik tanı laboratuarlarının çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik. (Çalışma planlanıyor) 
 Halk sağlığı laboratuarlarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliği. (Kurum içi taslak hazırlanma aşamasında) 
 Organ, doku, hücre nakli hizmetleri hakkında kanunun kabulüyle doku bankacılığı yönetmeliği. 
 Ulusal Halk Sağlığı Kurumu kurulması hakkında kanunun kabulüyle uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması. 
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 Elektromanyetik alanların halk sağlığı üzerindeki etkilerine dair yönetmelik çalışması. (Çalışma planlanıyor) 
 Tütün ve alkol kullanımının halk sağlığı üzerindeki etkileri hakkında yönetmelik çalışması. (Çalışma planlanıyor) 
 Tütün mamüllerinin zararlarından korumaya yönelik üretim şekline, etiketlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve 
esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. (4027 sayılı kanunda değişiklik gerçekleştiği 
takdirde yönetmelik değişikliği yapılacaktır) 

 Tütün mamülleri, alkol ve alkollü içkilerin toptan ve perakende satışı ile satış belgelerine ilişkin yönetmelikte değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik. (4027 sayılı kanunda değişiklik gerçekleştiği takdirde yönetmelik değişikliği yapılacaktır) 

Not: 2010-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

29. Gümrük Birliği  
Mevzuat Uyumu 
 
 
 
 
 
 
 

- Genel olarak; Türkiye, Gümrük Birliği dolayısıyla AB ile yüksek düzeyde uyum sağlamıştır. 
- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı karneleri, geçici ithalat ve dışarıya yönelik uygulama rejimine ilişkin usuller 

değiştirilmiştir. 
- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün “Say2000i” sistemi, Gümrük Müsteşarlığı’nın, hesap uzmanlarının 

gümrük vergisi tahsilatının sorgulanmasına izin veren BILGE sistemine entegre edilmiştir. 
- Slovenya ve Sudan ile gümrük konularında işbirliği ve karşılıklı idari yardım anlaşmaları imzalanmıştır. 
- Türkiye, gümrük mevzuatına ilişkin olarak sınırlı ilerleme kaydetmiştir. 
- Gümrük Birliği yükümlülükleriyle uyumlu olmayan Türk gümrük tarifesinin indirilmesine dair yasaya ilişkin ilerleme 

kaydedilmemiştir. 
- Serbest bölgeler, gümrük vergisi muafiyeti, transit, korsan ve taklit mallarla mücadele ve sonradan kontrollere ilişkin 

olarak uyum henüz başlangıç aşamasındadır. 
- Türkiye, Gümrük Birliği yükümlülüklerine aykırı olarak gümrüksüz mal satış rejimi ve Türk gümrük sahasına giren 

yolculara gümrüksüz satış yapılmasına izin vermektedir. 
- Türk gümrük sahasının dışında kabul edilen serbest bölgelere ilişkin bir ilerleme sağlanmamıştır. 
- Gümrük Müsteşarlığı’nca fikri mülkiyet haklarının uygulaması yeterli düzeyde değildir. 
- 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. (“Gümrük Birliği” faslı, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından 11 Aralık 2006 tarihinde Türkiye’ye 
ilişkin olarak kabul edilen ve 14/15 Aralık 2006’da Avrupa Konseyi tarafından onaylanan kararların kapsadığı sekiz 
fasıldan biridir.)  

İdari Yapılanma - Gümrük Müsteşarlığı idari ve işlevsel kapasitesini güçlendirmiştir. 
- Gümrük Müsteşarlığı, bütünlüklü bir modernleşme ve yönetimin yeniden yapılandırılmasını hedef alan iş değişikliği 

yönetimi ve ulusal eylem planı stratejisini kabul etmiştir. 
- Gümrüklerde tasfiye ve gümrüklerde malların imhası sorumluluğu Maliye Bakanlığı’ndan Gümrük Müsteşarlığı’na 

geçmiştir. 
- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’nde, risk analizinden sorumlu bir birim oluşturmuştur. 
- Gümrük Müsteşarlığı’nın Kültür Bakanlığı, Türk Patent Enstitüsü, emniyet birimleri gibi fikri mülkiyet haklarıyla ilgili 

diğer kurumlarla koordinasyon düşük düzeydedir. 
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Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Müsteşarlığı’na bağlanması amacıyla bazı kanun 

ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun  (TBMM’de) 
 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin kanun (TBMM’de bulunan tasarıya ilave 

edilmek üzere çeşitli değişiklikleri ve düzelemeleri içeren bir tasarı taslağı da Başbakanlığa sunulma aşamasındadır) 
 Gümrük  Müsteşarlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında 485 sayılı KHK’nın değiştirilerek kabulü hakkında kanun 

(Başbakanlık’ta) 
 Gümrük Müşavirleri Odaları ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu (Başbakanlık’ta) 

Not: 2008-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye İadesi 

Hakkında Kanun (AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacaktır) (01.0913.1.03 referans 
numarasıyla Malların Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) 

 Yeni Gümrük Kanunu  (Kurum içi teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 Kombine Nomanklatüre tam uyum sağlanmasına yönelik düzenleme 
 Eşya ticaretinde işlemlerin basitleştirilmesi hakkında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya 

Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Sözleşme’nin 
kabulüne dair kanun 

 Ortak Transit Rejimi Hakkında Avrupa Ekonomik Topluluğu İle Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya  Cumhuriyeti, 
İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu  Arasındaki Sözleşme’nin kabulüne dair 
kanun 

 Serbest bölgeler mevzuatının üyelik ile birlikte tam uyum sağlayacak sekilde değiştirilmesi 
Not: 2007 yılında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 Gümrük yönetmeliğinin değiştirilmesine dair yönetmelik (29.0708.1.01 referans numaralı Gümrük Kanunu Tasarısı 

yasalastıktan sonra yürürlüğe girecektir.)  (Kurum içi teknik çalışmalar sürdürülmektedir) 
 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1 ila 

33, 36(f) ve 37 (c) hükümlerinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararı  
 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller hakkında 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu kararında 

değişiklik yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı (29.0708.1.01 referans numaralı Gümrük Kanunu Tasarısı 
yasalastıktan sonra yürürlüğe girecektir) 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Yeni gümrük yönetmeliği (29.0708.1.01 referans numaralı Gümrük Kanunu Tasarısı yasalastıktan sonra yürürlüğe 

girecektir)  
2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Eşya Ticaretinde İşlemlerin Basitlestirilmesi Hakkında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Avusturya  Cumhuriyeti, 

Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasındaki 
Sözleşmeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı  
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Hükümetin Yol Haritası (devam)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ortak Transit Rejimi Hakkında Avrupa Ekonomik Topluluğu İle Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İzlanda 
Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Sözleşmeye İlişkin  Bakanlar Kurulu 
Kararı 

 Ortak Transit Sözleşmesi’ne ilişkin yönetmelikte değişiklik  (Ülkemizin sözleşmeye katılımı sonrasında düzenlenecektir)  
 Ortak Transit Sözleşmesi’ne ilişkin uygulama tebliğ ve genelgelerinin çıkarılması (Ülkemizin sözleşmeye katılımı 

sonrasında düzenlenecektir)  
 Gümrük genel tebliği 
 Serbest bölgeler ile ilgili mevzuatın üyelikle beraber tam uyum sağlayacak sekilde değiştirilmesi (Anılan düzenleme 

üyelikten kısa bir süre önce kabul edilerek üyelikle birlikte yürürlüğe girecektir.)  
 Mevcut BİLGE siteminin TARIC sistemine uyumunun sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması 
 Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye İadesi 

Hakkında Kanun’un uygulama yönetmeliği (29.0913.1.01 referans numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yasadışı İthal, 
İhraç ve Mülkiyet Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye  İ İadesi Hakkında Kanun’un kabul edilmesinden sonra 
çıkarılacaktır.) (01.1013.2.05 referans numarasıyla  Malların Serbest  Dolaşımı faslında da yer almaktadır.)  

 Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurtdışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması  Hakkındaki 
yönetmelikte değişiklik (29.0913.1.01 referans numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarının  Yasadışı İthal, İhraç ve Mülkiyet 
Değiştirmesinin Önlenmesi ve Kaynak Ülkeye İadesi Hakkında  Kanun’un kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır.) 
(01.1013.2.06 referans numarasıyla Malların Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır.) 

 
30. Dış İlişkiler  
Mevzuat Uyumu - Türkiye, ortak ticaret politikasına ilişkin olarak sınırlı ilerleme kaydetmiştir.  

- Birçok alanda, Türkiye’nin AB ortak ticaret politikası ile olan uyumu yüksek seviyededir.  
- Türkiye, silahlı çatışma veya savaş olan ülkelerden ithal edilen ham elmaslara Kimberley Süreci sertifikasını zorunlu 

kılan bir karar kabul etmiştir. 
- Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalara ilişkin bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 
- Türkiye, Arnavutluk ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalamıştır. Mısır ve Suriye ile yapılan STA’lar yürürlüğe 

girmiştir.  
- Türkiye’nin, kalkınma ve insani yardım alanında uyum seviyesi tatmin edici düzeydedir.  
- Bir takım AB-Türkiye Gümrük Birliği kurallarının ihlali devam etmekte ve karşılıklı ticaret ilişkilerini bozmaktadır.  
- Türkiye, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) ürün ve ülke kapsamı başta olmak üzere muhtelif bakımlardan AB’nin 

sistemi ile uyumlu değildir.  
- Türkiye’nin artan oranda kullandığı, AB’nin ihracatını da etkileyen koruyucu önlemler endişe yaratmaktadır. Bu önlemler 

orantılı değildir ve dolayısıyla Gümrük Birliği ile çelişmektedir.  
- Türkiye, AB’den çıkan belirli ürünler için ek menşe şehadetnamesi talep etmeye devam etmiştir. 
- Türkiye’nin, Dünya Ticaret Örgütü ve özellikle Doha Kalkınma Gündemi çerçevesindeki AB ile uyumunun ilerletilmesi 

gerekmektedir.  
- Türkiye, OECD gibi bazı uluslararası örgütlerde tutumunu çoğu kez AB ile uyumlaştırmamaktadır.  
- Orta ve uzun vadeli olarak şirketlere verilen ihracat kredisi ile çift-kullanımlı mallara ilişkin olarak, özellikle tek kontrol 
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listesi ve lisans formatı bağlamında ilerleme kaydedilememiştir.  
İdari Yapılanma  
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 3. Ülkelerle Aktedilen Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin uygun bulma kanunları  (Teknik çalışmalar devam 

etmektedir) 
 Çift Kullanımlı Malzemelerin İhracat Kontrollerine İlişkin Kanun (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 
 3. Ülkelerle Aktedilen Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin uygun bulma kanunları (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

2008-2009 yasama döneminde (01/10/2008-30/09/2009) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 3. Ülkelerle Aktedilen Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin uygun bulma kanunları (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

2009 (01/10/2009) -2013 yılları arasında çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Türkiye-Bangladeş YKTK Anlaşması’nın onaylanmasına dair kanun (04.0913.1.07 referans numarasıyla  Sermayenin 

Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır) 
 Türkiye-Japonya YKTK Anlaşması’nın onaylanmasına dair kanun (04.0913.1.08 referans numarasıyla Sermayenin 

Serbest Dolaşımı faslında da yer almaktadır) 
 Türkiye-ABD YKTK Anlaşması’nın onaylanmasına dair kanun (04.0913.1.09 referans numarasıyla Sermayenin Serbest 

Dolaşımı faslında da yer almaktadır) 
 3. Ülkelerle Akdedilen Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin onaylamanın uygun bulunduğuna dair kanunlar  

2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması Ek Protokolü’nün kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı (Teknik çalışmalar 

devam etmektedir) 
 Eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Teknik çalışmalar 

devam etmektedir) 
2008 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler:  
 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı (Teknik çalışmalar devam 

etmektedir) 
 Karşılıklı Tanıma Anlaşması’nın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu kararları (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

2009 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Karşılıklı Tanıma Anlaşması’nın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu kararları (Teknik çalışmalar devam etmektedir) 

2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Karşılıklı Tanıma Anlaşması’nın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu kararları 
 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nin (GTS) üstlenilmesine ilişkin düzenleme 

 
31. Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası  
Mevzuat Uyumu 
 
 
Mevzuat Uyumu (devam) 
 

- Türkiye, Avrupa Komşuluk Politikası’nı desteklemektedir.  
- Irak’a ilişkin olarak, Türkiye ulusal uzlaşmanın, güvenliğin ve barışın sağlanması çabalarına devam etmiştir. Irak’ta 

ulusal uzlaşmanın ve istikrarın sağlanması amacıyla genişletilmiş Irak’a komşu ülkeler toplantısı düzenlemiştir.  
- Türkiye İran’ın nükleer programıyla ilgili tüm açıklamaları desteklemiştir. İranlı üst düzey yetkililerle yapılan 

görüşmelerde, Türkiye uluslararası yükümlülüklerine uyma konusunda İran’ı teşvik etmiştir.  
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- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ile Bakü-Ahılkelek-Kars trenyolu çerçeve anlaşmasını imzalamıştır. 
- Türkiye, Ortadoğu Barış Süreci’ne desteğini sürdürmüştür. Ortadoğu Dörtlüsü’nün pozisyonuyla aynı doğrultuda, Mart 

ayında Ulusal Birlik Hükümeti’nin kurulmasını desteklemiştir.  
- Suriye ile ilişkilerdeki olumlu gelişme sürdürülmüş, yüksek düzeyli ziyaretler gerçekleşmiştir. Türk Başbakanı, Suriye’nin 

bölgede yapıcı bir rol oynamasını teşvik etmeye devam etmiştir.  
- Mayıs ayında TBMM, UNIFIL Lübnan misyonu çerçevesinde Türk birliklerinin görev süresini uzatmıştır. 
- Mayıs-Kasım 2007 tarihlerinde Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) dönem başkanlığını üstlenmiştir. 
- Türkiye, AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası açıklamaları, beyanatları ve girişimleriyle uyum içerisinde olmayı 

sürdürmüştür. 2007’de, Türkiye şu ana kadar 46 Ortak Dış ve Güvenlik Politikası açıklamasının 45’ine katılmıştır.  
- Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanında Türkiye tüm uluslararası sözleşmelere taraftır.  
- Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) çerçevesinde, Türkiye, AB tarafından yürütülen EUFOR’un ALTHEA 

operasyonuna katkıda bulunmayı sürdürmektedir.  
- Türkiye ayrıca AB tarafından Bosna Hersek’te yürütülen EUPM-II polis misyonuna ve Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti’ndeki EUPOL KINSHASA gücüne destek vermektedir.  
- 2007 Nisan ayında Türkiye, AB kriz yönetimi operasyonlarına katılımına çerçeve teşkil eden anlaşmayı onaylamıştır.  
- Türkiye, NATO tarafından yürütülen Darfur barışı koruma misyonuna destek sağlamaktadır. Mayıs ayında, KFOR’un 

çokuluslu güney görev kuvveti komutanlığını bir yıllık süre için üstlenmiştir.  
- Ermenistan ile Ermeni ve Türk üstdüzey yetkililer arasında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Türkiye, Ermenistan 

temsilcilerini, Ocak 2007’de öldürülen Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink’in cenaze törenine ve Mart ayında, Kutsal Haç 
Akdamar Ermeni Kilisesi’nin resmi açılışına davet ederek sembolik adımlar atmıştır. Ancak, bu konuda ilave esaslı 
gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye, Ermenistan kara sınırını kapalı tutmayı sürdürmüştür.  

- AB yaptırımlarının ve kısıtlayıcı önlemlerin uygulanması ile uyum halen tam değildir.  
- Türkiye, Wassenaar Düzenlemesi gibi belirli tedarikçi gruplara üyelik konusunda tutumunu AB tutumuyla 

uyumlaştırmamıştır. 
- Uluslararası örgütlerle işbirliği hususunda Türkiye, Uluslararası Ceza Divanı Statüsü’ne taraf değildir. 
- Türkiye, Avrupa Savunma Ajansı ile bir idari düzenlemeler belgesi imzalamıştır. Ancak Türkiye, Temel Hedef 2010 

kapsamındaki Kuvvet Kataloğu 2007 ekinde belirtilen katkı taahhüdünü geri çekmiştir.  
- AB-NATO işbirliğine ilişkin olarak, Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta’nın AB-NATO stratejik işbirliğini öngören 

“Berlin Plus” düzenlemesine dahil edilmelerine karşı çıkmaktadır.  
İdari Yapılanma - Türk Dışişleri Bakanlığı idari kapasitesi AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası yapılarıyla uyumludur. Dışişleri 

Bakanlığı’nın kurumsal yapısını daha da kuvvetlendirmiştir. Bu çerçevede, AB ile iletişimi sürdüren bir Siyasi Direktör 
ve görevliler bulunmaktadır.  

Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  Not: Kapsamı itibariyle düzenleme gerektirmeyen bir fasıldır.  
 

32. Mali Kontrol  
Mevzuat Uyumu 
 
 

- Kamu iç mali kontrol (PIFC) alanında bir miktar ilerleme kaydedilmiştir. 
- AB’nin mali çıkarlarının korunması alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYKK) için uygulama yönetmeliği kabul edilmiştir, ancak bu tam olarak 
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Mevzuat Uyumu (devam) uygulanmamaktadır.  
- PIFC standartları ve ilkelerinin daha da geliştirilmesi için 2002 PFIC Siyasa Belgesi’nin güncelleştirilmesi ve PIFC 

mevzuatının gözden geçirilmesi gerekmektedir.  
- Gözden geçirilmiş Sayıştay Kanunu’nun kabulü tamamlanmamıştır. 
- Avro’nun sahteciliğe karşı korunması hususunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
- 1 Türk Lirası’nın 2 Avro’luk madeni para ile olan benzerliğinin düzeltilmesi beklenmektedir. 

İdari Yapılanma - Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) Avrupa Hileyle Mücadele Ofisi-OLAF’ın Türkiye’deki temas noktası olarak işbirliğine 
başlamıştır. 

- İşlevsel ve bağımsız bir hileyle mücadele koordinasyon yapısı (AFCOS) kurulmasına karar verilmemiştir. 
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2008 yasama döneminde (01/10/2007-30/09/2008) çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler: 
 Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun (TBMM’de) 
 Sayıştay Kanunu (TBMM’de) 
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda değişiklik yapılması hakkında kanun 

Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 
2007 yılında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Sahte madeni para ve sikkeleri izleme sistemi SMPSİS yönetmeliği  (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Mali hizmetler uzmanlarının çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 İç kontrol standartları düzenlenmesi hakkında tebliğ (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Performans esaslı bütçeleme rehberi (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Taşınır kod listesi hakkında genel tebliğ (Teknik çalışmalar sürmektedir) 
 Kamu iç mali kontrolü politika belgesi hakkında Bakanlar Kurulu karar (Teknik çalışmalar sürmektedir) 

Not: 2008-2013 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
 

33. Mali ve Bütçesel Hükümler  
Mevzuat Uyumu - Gelişme kaydedilmemiştir. Uygun koordinasyon yapıları ve uygulama kurallarının ileride oluşturulması gerekmektedir. 
İdari Yapılanma  
Hükümetin Yol Haritası (2007-2013)  Not: 2007-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir yasal düzenleme mevcut değildir. 

2009 (01/10/2009)-2013 yılları arasında çıkarılmasında öngörülen yasal düzenlemeler:  
 Şeker Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun  

Not: 2007-2009 yılları arasında çıkartılması öngörülen herhangi bir ikincil düzenleme mevcut değildir. 
2010-2013 yılları arasında çıkarılması öngörülen ikincil düzenlemeler: 
 Gelir sınıflandırmasına ilişkin düzenleme 
 AB öz kaynakları için AB bütçesine yapılacak katkıların hesaplanması, ödenmesi, kontrolü ve kayıt ile raporlanmasını 

sağlayacak idari düzenleme 
 AB öz kaynaklarına KDV matrahı üzerinden aktarılacak payın hesabında gerekli verilerin derlenmesi hakkında düzenleme 
 Şeker sektöründe üretim vergisi uygulamasına ilişkin yönetmelik 
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