
 44

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 
 
Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 4.1.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 AT Antlaşmasının 56-60. 
maddeleri 

3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik1  

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sektörde faaliyetlerini 
kısıtlayan düzenlemelerin iyileştirilmesi 

Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu 

2010 

2 AT Antlaşmasının 56-60. 
maddeleri 

3984 sayılı Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında Kanunda 
Değişiklik2  

Yabancı sermayeye getirilen kısıtlamanın kaldırılması Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu 

3 

3 AT Antlaşmasının 56-60. 
Maddeleri 

2644 sayılı Tapu 
Kanunu’nun 35. Maddesi 

Yabancıların ülkemizde taşınmaz ediniminin AB 
prensipleri çerçevesinde düzenlenmesi 

Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı (Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü)  

Tam üyelik 
perspektifi 

çerçevesinde 
değerlendirilecektir 

4 88/361/AET sayılı Direktif Sigorta Şirketlerince Teknik 
Karşılıkları Karşılamak 
Üzere Tutulacak Varlıklara 
İlişkin Tebliğ 

Yabancı ülkeler tarafından ihraç edilmiş ve yabancı ülke 
piyasalarında işlem gören derecelendirmeye tabi tutulmuş 
finansal varlıklar ile yabancı ülkelerde bulunan 
gayrimenkullerin teknik karşılıklara karşılık olarak 
gösterilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi 

Hazine Müsteşarlığı 2009 

                                                           
1 “Öncelik 10.2 Görsel işitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat uyumuna devam edilmesi” altında da yer almaktadır. 
2 “Öncelik 10.2 Görsel işitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile ilgili, mevzuat uyumuna devam edilmesi” altında da yer almaktadır. 
3 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
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Tablo 4.1.1 (Devamı) 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

5 88/361/AET sayılı Direktif Sigortacılık Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun4  

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kurallara uyum 
sağlanması 

Hazine Müsteşarlığı 5 

6 88/361/AET sayılı Direktif Sigorta ve Reasürans 
Şirketlerinin Kuruluş ve 
Çalışma Esasları 
Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik6  

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kurallara uyum 
sağlanması 

Hazine Müsteşarlığı 7 

7 88/361/AET sayılı Direktif Yabancı Sigorta Şirketlerinin 
Türkiye’deki Faaliyetlerine 
İlişkin Bakanlar Kurulu 
Kararı8 

AB pasaportu ve menşe ülke denetimi gibi kurallara uyum 
sağlanması 

Hazine Müsteşarlığı 9 

8 88/361/AET Sayılı Direktif 4628 Sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu Hakkında Değişiklik 
Yapılması 

Yabancı sermayeye getirilen kısıtlamanın kaldırılması Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı 
Hazine Müsteşarlığı 

10 

 
 
 
 
 
 
                                                           
4 “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam 
edilmesi” altında da yer almaktadır. 
5 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
6 “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam 
edilmesi” altında da yer almaktadır. 
7 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir.  
8 “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam 
edilmesi” altında da yer almaktadır. 
9 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
10 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
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Tablo 4.1.1 (Devamı) 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

9 88/361/AET sayılı Direktif Havaalanları Yer Hizmetleri 
Yönetmeliği (SHY-22)11 

A Grubu (hizmetlerin tamamı ya da zorunlu kısımlarını 
yerine getiren işletmeler) veya C Grubu (zorunlu olmayan 
hizmetleri yapan işletmeler) Çalışma Ruhsatı alacak yer 
hizmetleri kuruluşlarının; şirketi idare ve temsil etmeye 
yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması ve 
şirket ana sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk 
ortaklarda bulunması zorunluluğunun kaldırılması 

Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü 

2009 

10 88/361/AET sayılı Direktif Menkul Kıymetler Borsaları 
Hakkında 91 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun12 

Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu konusu ile ilgili 
olarak sermaye hareketleri önündeki kısıtların kaldırılması

Sermaye Piyasası 
Kurulu 

2009-2010 

11 88/361/AET sayılı Direktif Menkul Kıymetler 
Borsalarının Kuruluş ve 
Çalışma Esasları Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik13 

Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu konusu ile ilgili 
olarak sermaye hareketleri önündeki kısıtların kaldırılması

Sermaye Piyasası 
Kurulu 

2010 

12 88/361/AET Sayılı Direktif İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası Kotasyon 
Yönetmeliğinde Değişiklik14 

Yabancı menkul kıymetlerin kotasyonu konusu ile ilgili 
olarak sermaye hareketleri önündeki kısıtların kaldırılması

Sermaye Piyasası 
Kurulu 

2009 

 
 
 
 

                                                           
11 “Öncelik 14.3 Havacılık alanında, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini amacıyla gerekli iletişimi sağlayacak teknik çözümlere yönelik olarak çalışılması, Topluluk Tahsisinin 
tanınması sürecine katılım ve Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sağlanması için net bir strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansının sivil havacılık güvenliği 
alanındaki politika beyanatının ilgili hüküm ve şartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması” altında da yer almaktadır. 
12 “Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem bankacılık sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin standartların 
güçlendirilmesi” altında da yer almaktadır. 
13 “Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem bankacılık sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin standartların 
güçlendirilmesi” altında da yer almaktadır. 
14 “Öncelik 9.2 Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir otoritenin kurulması da dahil olmak üzere hem bankacılık sektöründe hem de bankacılık dışı mali sektörde ihtiyati ve denetime ilişkin standartların 
güçlendirilmesi” altında da yer almaktadır. 
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Tablo 4.1.1 (Devamı) 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

13 88/361/AET Sayılı Direktif Seri: III No:20 Sayılı 
Yabancı Sermaye Piyasası 
Araçlarının Kurul Kaydına 
Alınmasına ve Satışına 
İlişkin Esaslar Tebliğinde 
Değişiklik 

Yabancı sermaye piyasası araçlarının ihraç ve satışı 
konusu ile ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki 
kısıtların kaldırılması 
 
Sermaye piyasası araçlarının kayda alınması ve satışı ile 
ilgili olarak AB düzenlemelerinde tek pasaport esası gibi 
ancak tam üyelikle birlikte uygulanabilecek 
düzenlemelerin bulunduğu durumlarda, Avrupa Birliğinde 
geçerli karşılıklılık ve üçüncü ülke kuralları dikkate 
alınarak düzenleme yapılacak, mevzuat değişikliklerinin 
sektör üzerine aşırı yük getireceğinin tespit edildiği 
durumlarda ise düzenlemelerin tedricen değiştirilmesine 
ilişkin program ve geçiş süreleri benimsenecektir. Bu 
çerçevede AB düzenlemeleri ile tam uyumun, tam 
üyelikten bir yıl önce tamamlanması ve tam üyelikle 
birlikte yürürlüğe girmesi yöntemi benimsenmesi 
planlanmaktadır. 

Sermaye Piyasası 
Kurulu 

15 

                                                           
15 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
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Tablo 4.1.1 (Devamı) 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

14 88/361/AET Sayılı Direktif Seri: VII No:14 Sayılı 
Yabancı Yatırım Fonu 
Paylarının Kurul Kaydına 
Alınması ve Satışına İlişkin 
Esaslar Tebliğinde Değişiklik

Yabancı yatırım fonu paylarının ihraç ve satışı konusu ile 
ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki kısıtların 
kaldırılması 
 
Yatırım fonu paylarının kayda alınması ve satışı ile ilgili 
olarak AB düzenlemelerinde tek pasaport esası gibi ancak 
tam üyelikle birlikte uygulanabilecek düzenlemelerin 
bulunduğu durumlarda, Avrupa Birliğinde geçerli 
karşılıklılık ve üçüncü ülke kuralları dikkate alınarak 
düzenleme yapılacak, mevzuat değişikliklerinin sektör 
üzerine aşırı yük getireceğinin tespit edildiği durumlarda 
ise düzenlemelerin tedricen değiştirilmesine ilişkin 
program ve geçiş süreleri benimsenecektir. Bu çerçevede 
AB düzenlemeleri ile tam uyumun, tam üyelikten bir yıl 
önce tamamlanması ve tam üyelikle birlikte yürürlüğe 
girmesi yönteminin benimsenmesi planlanmaktadır. 

Sermaye Piyasası 
Kurulu 

16 

15 88/361/AET Sayılı Direktif Seri: V No:46 Sayılı Aracılık 
Faaliyetleri ve Aracı 
Kuruluşlara İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğde 
Değişiklik 

Yabancı aracı kuruluşların Türkiye’de şube açmaları 
konusu ile ilgili olarak sermaye hareketleri önündeki 
kısıtların kaldırılması 
 
Aracı kurum sayısındaki sınırlamanın kaldırılmasına 
ilişkin mevzuat değişiklikleri, piyasa üzerindeki etkileri 
dikkate alınarak yapılacak, bir AB üyesi devlette alınan 
yetkiye dayanılarak Topluluk içinde şube açma imkanı 
getiren tek pasaport kuralına yönelik uyum çalışmaları ise 
karşılıklılık ve üçüncü ülke kuralları kapsamında 
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamdaki tam uyumlu 
düzenlemeler ise tam üyelik tarihinden bir yıl önce 
tamamlanacak ve tam üyelikle birlikte yürürlüğe 
girecektir. 

Sermaye Piyasası 
Kurulu 

17 

                                                           
16 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
17 Mevzuat uyumu ile ilgili gerekli düzenlemeler üyelikten 2 yıl önce gerçekleştirilecek, yürürlüğe üyelikle birlikte girecektir. 
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir.
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Öncelik 4.2 Ödeme sistemleriyle ilgili mevzuatın, müktesebata uyumuna başlanması 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 4.2.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 2560/2001 sayılı Tüzük 
97/5/AT ve 2007/64/AT 
sayılı Direktif 

Ödeme Sistemleri Kanunu18 Havalenin icra edilmemesi halinde havale işlemini yapan 
kurumlarca garanti sağlanması, sınır ötesi Euro 
ödemelerinde yurtiçi ve yurtdışı havale ücretlerinin 
eşitlenmesi ve ödeme hizmetlerine ve ödeme kuruluşlarına 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 

2009-201119 
 

2 2560/2001 sayılı Tüzük 
97/5/AT ve 2007/64/AT 
sayılı Direktif 

Ödeme Sistemlerine ilişkin 
düzenleme 

Havalenin icra edilmemesi halinde havale işlemini yapan 
kurumlarca garanti sağlanması, sınır ötesi Euro 
ödemelerinde yurtiçi ve yurtdışı havale ücretlerinin 
eşitlenmesi ve ödeme hizmetlerine ve ödeme kuruluşlarına 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 

2009-2011 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
 
 

                                                           
18 “Öncelik 9.1 Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) 
uyumun sağlanmasına devam edilmesi” altında da yer almaktadır. 
19 AB mevzuatına tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacak ve üyelikle birlikte uygulamaya başlanacaktır. 


