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TÜRKİYE’YE İLİŞKİN SONUÇLAR 
 
(Komisyonun Konseye ve Avrupa Parlamentosuna sunduğu “Genişleme Stratejisi ve Başlıca 
Zorluklar 2009-2010” başlıklı (COM (2009) 533 final) Bildiriminden alınmıştır). 
 
Türkiye, siyasi kriterleri yeterli derecede karşılamaya devam etmiştir. Yerel seçimler özgür 
ve adil şekilde gerçekleşmiştir. Yargı reformu, sivil-asker ilişkileri ve kültürel haklar 
alanlarında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Hükümet, Kürt meselesine yönelik olarak siyasi 
partiler ve sivil toplumla geniş katılımlı bir istişare süreci başlatmıştır. Bununla birlikte, 
anayasal reformlar açısından ve başta temel haklar olmak üzere siyasi kriterlerle ilgili pek çok 
alanda daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olarak, bir suç örgütü olduğu iddia edilen 
Ergenekon’la ilgili soruşturmada, diğer davalıların yanı sıra subaylara karşı da ağır 
suçlamalarda bulunulmuştur. Bu dava, Türkiye için, demokratik kurumlarının düzgün 
işleyişine ve hukukun üstünlüğüne olan güveni güçlendirmek açısından bir fırsattır. Bununla 
birlikte, bu davadaki yargı sürecinde özellikle sanık hakları bakımından, hukuka uygun 
usullere saygı gösterilmesi önemlidir. Hükümet, AB ile ilgili reformlara yönelik kararlılığını 
yinelemiş, tam zamanlı bir AB Başmüzakerecisi atamış ve AB Müktesebatının Üstlenilmesine 
İlişkin Ulusal Programı kabul etmiştir. Ancak, siyasi partiler arasında diyaloğun ve uzlaşmacı 
anlayışın bulunmaması, reform sürecini olumsuz etkilemektedir. Türkiye’nin,  siyasi partilerle 
ilgili mevzuatını hâlâ Avrupa standartlarına uygun hale getirmesi gerekmektedir.  
 
Kamu yönetimi reformu ile ilgili olarak, özellikle kamu hizmetinin modernleştirilmesi 
konusunda ilave çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bürokratik işlemlerin azaltılması ve 
yönetimin sadeleştirilmesinin teşvik edilmesinin yanı sıra profesyonel, bağımsız, hesap 
verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir kamu hizmetinin daha fazla geliştirilmesi öncelikler 
arasında bulunmaktadır.  
 
Güvenlik güçlerinin sivil denetimi ile ilgili olarak, özellikle askeri mahkemelerin yargı 
yetkisinin sınırlandırılması konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.  Bununla birlikte, 
Silahlı Kuvvetlerin bazı kıdemli mensupları, yetki alanları dışında kalan konularda 
açıklamalar yapmaya devam etmiştir. Savunma harcamaları üzerinde TBMM’nin tam 
denetiminin sağlanması gerekmektedir. Askeri personelin, Ergenekon soruşturmasıyla ortaya 
çıkan Hükümet karşıtı eylemlere katılmış olduğu iddiası ciddi anlamda kaygı 
uyandırmaktadır.  
 
Yargı alanında, Yargı Reformu Stratejisinin, tüm paydaşlarla birlikte yürütülen istişare 
sürecinin ardından Hükümet tarafından kabul edilmesi olumlu bir adımdır. Personel sayısının 
ve finansmanın artırılması amacıyla alınan tedbirler de olumludur. Ancak, bu çabaların devam 
ettirilmesi gerekmektedir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı ve bölge adliye 
mahkemelerinin kurulması gibi konularda yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkililiğiyle 
ilgili kaygılar devam etmektedir.  
 
Yolsuzluğun önlenmesine yönelik yasal çerçeve iyileştirilmiştir. Ancak, yolsuzluk pek çok 
alanda halen yaygındır. Türkiye’nin, yolsuzlukla mücadele stratejisini tamamlaması ve 
soruşturmalar, iddianameler, kovuşturmalar ve mahkûmiyetlere ilişkin izleme mekanizması 
oluşturması gerekmektedir.  
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İnsan hakları ve azınlıkların korunması konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir, ancak, 
hâlâ kayda değer adımlar atılması gerekmektedir. Uluslararası insan hakları hukukuna riayet 
edilmesi konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, İşkenceye Karşı BM 
Sözleşmesinin İhtiyari Protokolü (OPCAT) henüz onaylanmamıştır ve yasal değişiklikler 
gerektiren bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları henüz uygulamaya 
konulmamıştır.  İnsan haklarına saygıyı teşvik etmeye ve etkili uygulamaya yönelik kurumsal 
çerçevenin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ombudsmanlık kurumu hâlâ kurulmamıştır.  
 
Türk mevzuatında, işkence ve kötü muameleye karşı kapsamlı tedbirler bulunmasına rağmen, 
bu tedbirlerin ve Hükümetin işkenceye karşı sıfır tolerans politikasının tam olarak 
uygulanması sınırlı kalmıştır. İşkence ve kötü muamele iddiaları ile faillerin cezasız kalması 
kaygı yaratmaya devam etmektedir. Bu alandaki ilerlemenin doğru bir şekilde 
değerlendirilebilmesi için, Türk makamlarının Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi 
Komitesi (CPT) raporunun yayımlanmasına ivedilikle izin vermesi yararlı olacaktır.  
 
Cezaevleri konusunda, eğitim ve altyapının iyileştirilmesi ve ilave cezaevi personeli alınması 
konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, cezaevlerinin aşırı kalabalık olması ve 
tutuklu yargılananların sayısının yüksek olması çözülmesi gereken sorunlardır. 
 
Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik 
olarak artık sistematik bir şekilde uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, Ceza Kanununun 
diğer bazı maddelerine dayanan kovuşturma ve mahkûmiyetler mevcuttur. Türk hukuku, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve AİHM içtihatlarıyla uyumlu bir ifade özgürlüğü 
için yeterli güvenceyi sağlamamaktadır. Medya üzerindeki siyasi baskı ve hukuki 
belirsizlikler uygulamada basın özgürlüğünü etkilemektedir.  
 
Örgütlenme özgürlüğü konusunda,  yasal çerçeve büyük oranda Avrupa standartlarıyla 
uyumludur. Ancak, uygulamada ciddi anlamda ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Bazı 
faaliyetleri adli soruşturmaya konu olan dernekler orantısız bir denetimle karşılaştıkları için 
uygulamaya ilişkin önemli miktarda ilerleme kaydedilmelidir.  
 
Dini özgürlükler konusunda, Vakıflar Kanununun uygulanmasında sorun bulunmamaktadır. 
Hükümet, Aleviler ve gayrimüslim cemaatlerle bir diyalog başlatmıştır. Buna karşın, bu 
grupların belirli sorunları hâlâ çözüm beklemektedir. Vakıflar Kanunu, el konulan ve üçüncü 
kişilere satılan taşınmazlar ya da yeni mevzuatın kabul edilmesinden önceki mazbut vakıfların 
taşınmazları konusunu düzenlememektedir. Dini azınlıklara karşı saldırılar hâlâ devam 
etmektedir. Din adamlarının eğitimi de dâhil olmak üzere, tüm gayrimüslim cemaatlerin ve 
Alevilerin, gereğinden fazla kısıtlama olmaksızın faaliyet göstermelerine imkân tanıyacak 
şekilde AİHS ile uyumlu bir yasal çerçevenin oluşturulması gerekmektedir. Dini 
özgürlüklerin tümüyle uygulanmasına elverişli bir ortam yaratılması için daha fazla çaba 
gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.   
 
Kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alan genel yasal çerçeve büyük 
ölçüde mevcuttur. Ancak, yasal çerçevenin uygulamaya geçirilmesi ve ekonomik ve siyasi 
hayata katılım ve eğitime erişim alanlarında kadın ve erkek arasındaki farkın kapatılması için 
kayda değer ilave çabalara ihtiyaç vardır. Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve erken yaşta ve 
zorla yapılan evlilikler ülkenin bazı bölgelerinde ciddi sorun olmaya devam etmektedir. Kadın 
hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında hem kadınlar hem de erkekler için ilave 
eğitime ve farkındalık yaratılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Çocuk hakları konusunda, idari kapasite, sağlık, eğitim, çocuk adalet sistemi ve çocuk işçiliği 
dâhil olmak üzere tüm alanlarda daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamında çocukların yetişkinler gibi yargılandığı ve orantısız cezalara 
maruz kaldığı davalar ciddi kaygılara yol açmaktadır. 
 
Başta örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakları olmak üzere, sendikal haklara, AB 
standartları ve ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleriyle uyumlu bir şekilde, 
tam olarak riayet edilmesini sağlayacak mevzuata hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır.  
 
Azınlık haklarına ilişkin durum değişmemiştir. Özellikle Kürtçe yayın yapan ulusal bir 
televizyon kanalının yayına başlaması suretiyle kültürel haklara ilişkin bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Ancak, başta özel TV ve radyo yayınlarında,  siyasi hayatta, eğitimde ve kamu 
görevlileriyle iletişimde olmak üzere Türkçe dışındaki diğer dillerin kullanılmasına yönelik 
kısıtlamalar devam etmektedir. Türkçe dışındaki dillerin kullanımı hakkındaki yasal çerçeve 
kısıtlayıcı yorumlara açık olup uygulama tutarsızdır. Sıklıkla ayrımcı uygulamayla karşılaşan 
Romanların durumunda ilerleme kaydedilmemiştir. Alternatif barınma imkânı sağlanmaksızın 
Romanların ikamet ettikleri mahallelerdeki yıkıma devam edilmektedir.  
 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri konusunda, Hükümet, Kürt meselesine 
ilişkin olarak, kültürel, siyasi ve ekonomik konuları kapsayan, geniş kapsamlı bir kamuoyu 
tartışması başlatmıştır. Bu tartışmanın somut düzenlemelerle desteklenmesi önem arz 
etmektedir. Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi hakkındaki Kanunun çıkarılması bir 
diğer olumlu adımdır. Ancak, terörle mücadele mevzuatının geniş yorumlanması temel 
hakların uygulanmasında aşırı kısıtlamalara neden olmuştur. Köy koruculuğu sisteminin 
aşamalı olarak kaldırılmasına hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın terör saldırıları devam etmiş ve bu 
saldırılar birçok can kaybına yol açmıştır.  
 
Yerlerinden olmuş kişilere tazminat ödenmesine devam edilmiştir. Ancak,  yerlerinden olmuş 
kişiler konusunda, Hükümetin genel bir ulusal stratejisi yoktur. Hükümetin, bu kişilerin 
ihtiyaçlarına yönelik çabalarını artırması gerekmektedir.  
 
Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler konusunda Türkiye, Kıbrıs meselesine BM 
himayesinde devam eden müzakerelerle kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik destek 
verdiğini beyan etmiştir. Buna karşılık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle ikili ilişkilerin 
normalleştirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye, Ortaklık Anlaşmasına Ek 
Protokolü tümüyle uygulamamış ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle doğrudan taşımacılık 
bağlantıları üzerindeki kısıtlamalar da dâhil olmak üzere malların serbest dolaşımının 
önündeki tüm engelleri kaldırmamıştır.  
 
Yunanistan ile ilişkilerde, ilave istikşafi görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak sınır 
uyuşmazlıkları konusunda bir anlaşmaya varılamamıştır. Güven artırıcı yeni önlemler 
alınması için adımlar atılmıştır. Yunan adaları üzerindeki uçuşlar da dâhil olmak üzere, 
Türkiye’nin süregelen hava sahası ihlalleri konusunda Yunanistan tarafından, önemli sayıda 
resmi şikâyette bulunulmuştur. Bulgaristan ile ilişkiler olumlu seyretmektedir. İyi komşuluk 
ilişkileri kilit önem taşımaya devam etmektedir.  
 
Türkiye Batı Balkanlarda olumlu bir rol oynamaya devam etmektedir.  
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Türkiye, Haziran 2009’dan beri Güney Doğu Avrupa İşbirliği Sürecinin bir yıl süren dönem 
başkanlığını yürütmektedir.  
 
Türkiye ekonomisi, iç ve dış talebin düşmesiyle, özellikle yatırımlar bakımından daralmıştır. 
Ancak, daha önce gerçekleştirilen yapısal reformlar ve konjonktürel tedbirler sayesinde krizin 
etkisi büyük ölçüde reel sektörle sınırlı kalmıştır. Makroekonomik istikrar büyük ölçüde 
korunmuştur. Enflasyon, esas olarak, enerji girdilerinden ve daha önceki hareketli ekonomik 
faaliyetten kaynaklanan baskıların azalmasıyla önemli ölçüde düşmüştür. İşsizlik önemli 
ölçüde artmıştır. Yapısal reform süreci, zorlu ekonomik koşullarda, özellikle 2009 yılının ilk 
yarısında bir miktar hız kesmiştir. Güvenilir mali planların ve mali çıpaların eksikliği, yatırım 
ortamında bazı belirsizlikler yaratmıştır.  
 
Ekonomik kriterler konusunda, Türkiye’de işleyen bir piyasa ekonomisi mevcuttur. Türkiye, 
yapısal zayıflıkların ortadan kaldırılmasına yönelik kapsamlı reform programını uygulamaya 
devam etmesi halinde, orta vadede Birlik içindeki rekabetçi baskılarla ve piyasa güçleriyle baş 
edebilecektir.  
 
Ekonomi politikasının temel unsurları üzerindeki görüş birliği mevcut zorlu koşullar altında 
dahi korunmuştur. Türkiye, belirgin ekonomik daralmayla mücadele etmek için genişlemeci 
politika taleplerini dikkate almış ve bu talepleri kamu yatırımlarının artırılmasına, istihdam 
yaratılmasına ve sektörel reformlara dayalı daha geniş bir kalkınma stratejisine entegre 
etmiştir. Ekonomik kriz bu süreç için tehdit oluşturmasına rağmen, ülkenin beşeri ve fiziki 
sermayesinin iyileştirilmesinde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Dış finansmana erişim 
imkânları açık kalmaya devam etmiş ve yüksek seviyedeki resmi rezervlerde sadece makul bir 
miktarda düşüş olmuştur. Dış dengesizlikler önemli ölçüde azaltılmış ve enflasyonist baskılar 
hafiflemiştir. Başta enerji sektöründe olmak üzere özelleştirme devam etmiştir. Küresel 
anlamda mali istikrarsızlık dönemleri yaşanmasına rağmen, Türkiye’deki mali sektör kayda 
değer bir esneklik göstermiştir. Türkiye ticaretini yeni piyasalara yönelerek çeşitlendirmiş ve 
bu suretle krizin etkilerini kısmen hafifletmiştir. 
 
Bununla birlikte, krizle mücadeleye dönük mali tedbirler, ekonomik gerilemenin hızını 
kesmekle beraber, bu tedbirlerin uygulanmasına zamanında son verilmemesi halinde, önceki 
yıllarda sağlanan mali konsolidasyon ile elde edilen faydaların ve orta vadeli sürdürülebilir 
politikaların tehlikeye düşme riski bulunmaktadır. Mali şeffaflığı artırmaya yönelik 
tedbirlerde duraklama, hatta bazı durumlarda geriye gidiş olmuştur. İşgücü piyasası koşulları 
giderek daha da kötüleşmiş ve işsizlik oranı hızla yükselmiştir. Özellikle mesleki nitelikler 
bakımından işgücü arzı ve talebi arasındaki uyumsuzluk, göreceli olarak yüksek olan sosyal 
yardım oranları ve istihdam alanındaki katı uygulamalar sebebiyle istihdam yaratılmasında 
güçlüklerle karşılaşılmıştır. Türk Hükümetinin birçok yeni girişimine rağmen, ekonomik kriz 
KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimini güçleştirmiş ve Türk ekonomisinin sektörel 
dönüşümünü yavaşlatmıştır. Devlet yardımlarının şeffaf olmayan biçimde verilmesine devam 
edilmiştir. Yeni mevzuatın pazara giriş üzerinde yarattığı olumlu etkilere rağmen pazardan 
çıkışta hâlâ engeller bulunmaktadır. Hukuki çerçeve ve özellikle yargılama prosedürleri, 
uygulamada sorunlara neden olmakta ve daha iyi bir iş ortamının yaratılmasına engel 
oluşturmaktadır. Türkiye, ekonomide önemli bir sorun olmaya devam eden kayıt dışılığın 
azaltılması amacıyla kapsamlı bir eylem planı kabul etmiştir.   
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Türkiye, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneğini iyileştirmeye devam etmiştir. 
Çoğu alanda, düzensiz olmakla birlikte, ilerleme kaydedilmiştir. Malların serbest dolaşımı, 
fikri mülkiyet hakları, anti-tröst politikası, enerji, işletmeler ve sanayi politikası, tüketicinin 
korunması, istatistik, Trans-Avrupa Ağları ve bilim ve araştırma gibi belirli alanlarda uyum 
ileri seviyededir. Çevre, devlet yardımları, sosyal politika ve istihdam, şirketler hukuku, kamu 
alımları, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikaları ve hizmetlerin serbest 
dolaşımı gibi alanlarda uyum sağlanması amacıyla çaba gösterilmesine devam edilmesi 
gerekmektedir.  Gümrük birliği ve dış ilişkiler bakımından, özellikle DTÖ’deki pozisyonların 
koordinasyonuna ilişkin olarak, uyumlaştırmanın tamamlanması ihtiyacı bulunmaktadır. Uzun 
zamandır süregelen ticarete zarar verici sorunlar çözümsüz kalmış ve bunlara yenileri 
eklenmiştir. Türkiye’nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine 
getirmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin, AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla 
çoğu alanda idari kapasitesini iyileştirmesi gerekmektedir.  
 
Malların serbest dolaşımı alanında, mevzuat uyumu oldukça ileri seviyedir, ancak, Rapor 
döneminde sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Ayrıca, uygunluk değerlendirmesi ve 
standardizasyona ilişkin teknik engeller, ticareti artan bir şekilde kısıtlamaktadır. İş kurma 
hakkı ve hizmet sunumu serbestisi alanındaki uyum henüz erken aşamadadır. Posta hizmetleri 
ve mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması konularında ilerleme kaydedilmemiştir. 
Sermayenin serbest dolaşımına ilişkin olarak, Türkiye, özellikle sermaye hareketleri ve 
ödemeler ile kara paranın aklanmasının önlenmesi hakkındaki eylem planları konusunda bazı 
ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye, sigortacılık mevzuatının serbestleştirilmesi konusunda 
ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak, sermaye hareketleri ve ödemeler konularında AB 
müktesebatına uyum sınırlı kalmıştır. İşçilerin serbest dolaşımı alanında çok sınırlı ilerleme 
kaydedilmiştir. Uyum erken aşamadadır.  
 
Kamu alımları alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle idari kapasiteye ilişkin 
olarak, bazı idareler iyi uygulama örnekleri oluşturmuştur. Mevzuat uyumunun sağlanması ve 
idari kapasitenin güçlendirilmesi için gerekli strateji hâlâ sunulmamıştır. Kamu ihalelerinde 
rekabeti ve verimliliği azaltan yerli istekliler lehine avantajlar, genel hükümlere getirilen 
istisnalarla artmaktadır. Şirketler hukuku alanında, Rapor döneminde kayda değer bir ilerleme 
olmamıştır. Yeni Ticaret Kanunu kabul edilmemiştir. Fikri mülkiyet hukuku alanında AB 
müktesebatına uyum, göreceli olarak ileri seviyededir. Fikri mülkiyet haklarından sorumlu 
farklı kamu kurumları arasında koordinasyon ve işbirliği ile bunların uzmanlaşma seviyesi 
artmıştır. Ancak, uygulama kapasitesi hâlâ yetersizdir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları 
alanında, uyumlaştırılmış ve revize edilmiş, cezai yaptırımları da içeren yasal düzenlemelerin 
kabul edilmesi gerekmektedir. 
 
Türkiye’nin, şirket birleşmelerinin kontrolüne ilişkin kurallar da dâhil olmak üzere anti-tröst 
konusundaki uyumu ileri seviyededir. Ancak, devlet yardımlarına ilişkin ilave uyum 
kaydedilmemiştir. Ayrıca, uzun süredir bekleyen Devlet Yardımları Kanunu taslağı hâlâ 
yasalaşmamıştır.  
 
Mali hizmetler alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Mali hizmetlere ilişkin üç alt başlıkta 
da Türk mevzuatı AB müktesebatıyla kısmen uyumludur. Bilgi toplumu ve medya alanında, 
elektronik haberleşme konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, çerçeve kanunun 
pazar üzerindeki etkisinin sağlanabilmesi için uygulama mevzuatının çıkarılması 
gerekmektedir. Görsel-işitsel politika konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  
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Tarım ve kırsal kalkınma alanında, AB müktesebatı ile uyum sınırlı olmaya devam 
etmektedir. Mevcut tarımsal destek politikaları ve stratejik politika oluşturma bakımından 
gitgide Ortak Tarım Politikasından uzaklaşılmış, IPARD yapılarının akreditasyonuna yönelik 
takvimde gecikme meydana gelmesiyle kırsal kalkınma fonlarının AB standartları ile uyumlu 
yönetimine yönelik işleyen idari ve organizasyonel yapı ve işlemlerin oluşturulmasında 
zorluklar ortaya çıkmıştır. Karşılıklı yükümlülüklerin ihlali anlamına gelen sığır türü hayvan 
ürünlerinin ticareti önündeki teknik engeller acil bir konu olmaya devam etmektedir. Genel 
olarak, bu alanda uyum sınırlı kalmıştır. Türkiye, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı 
alanında sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Çabalar devam etmiş olup bu alandaki AB 
müktesebatının iç hukuka aktarılması ve uygulanması hâlâ erken aşamadadır. Balıkçılık 
alanında, kaynak ve filo yönetimi ile uluslararası anlaşmaların uygulanması konularında bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, bu fasıldaki mevzuat uyumu konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir.  
 
Taşımacılık sektöründeki AB müktesebatına uyum konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
Kara taşımacılığı sektöründe uygulama kapasitesi geri kalmış, demiryolu sektöründe ise 
ilerleme kaydedilmemiştir. Hava taşımacılığı konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişim 
eksikliği hava güvenliği bakımından ciddi tehlike oluşturmaya devam etmektedir. Türkiye, 
Avrupa hava sahasını bütünleştirme çabalarının dışında kalmaktadır. Deniz taşımacılığı 
sektöründe sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Paris Mutabakat Zaptının beyaz listesine alınması, 
Türkiye’nin bir bayrak devlet olarak başarılı performansını teyit etmektedir.  
 
Enerji sektöründe, düzensiz olmakla birlikte, bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yenilenebilir 
enerji, enerji verimliliği ve elektrik piyasası konularındaki gelişmeler cesaret vericidir. Ancak, 
doğal gaz, nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında 
Türkiye’nin kendi mevzuatını ve stratejilerini uygulaması gerekmektedir. 
 
Vergilendirme alanında, özellikle alkollü içecekler üzerindeki ayrımcı vergilendirmenin 
azaltılmasına yönelik gelişmeler neticesinde bu fasılda mevzuat uyumuna yönelik ilerleme 
kaydedilmiştir. Ancak, tam uyumun sağlanabilmesi için bazı uyumsuzlukların giderilmesi 
gerekmektedir. 
 
Ekonomik ve parasal politika alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, para 
politikası konusunda AB müktesebatına uyum henüz tamamlanmamıştır. Örneğin, Merkez 
Bankasının bağımsızlığı, kamu sektörünün mali finansmanının yasaklanması ve kamu 
sektörünün finansal piyasalara imtiyazlı erişiminin yasaklanması gibi konulardaki yasal 
çerçevede hâlâ eksiklikler bulunmaktadır. 
 
Türkiye, sosyal politika ve istihdam alanında sınırlı ilerleme kaydetmiştir.  TBMM Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması olumlu bir adımdır. Avrupa Sosyal Fonuna 
katılıma yönelik çalışmalar hızlanmıştır. Bununla birlikte, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği 
ve ayrımcılıkla mücadele konularındaki mevzuat AB standartlarına uygun değildir. Sendikal 
hakların, AB standartları ve ILO sözleşmelerine uygun şekilde tam olarak tesis edilmesine 
yönelik bir ilerleme kaydedilmemiştir. Kadınların işgücüne katılım oranları oldukça düşüktür. 
Kayıt dışı istihdam ve sosyal dışlanma ile mücadeleye yönelik çabalara hız verilmesi 
gerekmektedir. 
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Türkiye, işletme ve sanayi politikası alanında, özellikle yeni bir sanayi stratejisi ve yeni 
sektörel stratejiler hazırlayarak daha fazla ilerleme kaydetmiştir. Söz konusu belgelerin nihai 
hale getirilerek yayımlanması gerekmektedir. İşletme ve sanayi politikasına yönelik daha 
fazla destek aracı bulunmaktadır. İş ortamında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, 
işletme ve sanayi politikası alanında AB müktesebatına tatmin edici düzeyde uyum 
sağlamıştır.  
 
Türkiye, Trans-Avrupa ağları alanında bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Temmuz 2009’da 
Türkiye, Nabucco gaz boru hattının kurulmasına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşmayı 
imzalamıştır. Bu proje, AB, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler arasında daha yakın bir enerji 
işbirliğini tesis etmek ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak yönünde atılmış 
önemli stratejik bir adımdır. Güney Gaz Koridorunun, özellikle Nabucco Hükümetlerarası 
Anlaşmasının hızlı bir şekilde uygulamaya konularak zamanında tamamlanması, AB’nin en 
önemli enerji güvenliği önceliklerinden biri olmaya devam etmektedir. Bölgesel politika ve 
yapısal araçların koordinasyonu alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. IPA III. ve IV. 
Bileşenlerinin uygulanmasına yönelik yasal ve kurumsal çerçeve tamamlanmış, yerel ve 
bölgesel paydaşlar bölgesel proje havuzu hazırlıklarına katılmış ve ilave kalkınma ajansları 
kurulmuştur. Ancak, idari kapasitenin daha fazla güçlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç 
olarak, Türkiye’nin bu fasıldaki AB müktesebatına uyumu sınırlı kalmıştır.  
 
Yargı alanında, Yargı Reformu Stratejisinin Hükümet tarafından onaylanması olumlu bir 
adımdır. Personelin ve kaynak miktarının artırılmasına yönelik tedbirler olumludur ve 
bunların sürdürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve 
etkililiğine ilişkin kaygıların giderilmesi gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak 
mevzuatın ve kurumsal yapının güçlendirilmesi konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Ancak, yolsuzluk pek çok alanda yaygın olmaya devam etmektedir. Ulusal yolsuzlukla 
mücadele stratejisinin  kabul edilmesi ve etkili uygulanması önem taşımaktadır.   
 
Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında bazı düzensiz ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, dış 
sınırlar ve Schengen konusunda olduğu gibi göç ve iltica konusunda da sınırlı ilerleme 
kaydetmiştir. Sığınmacı sayısındaki süratli artış, bu alandaki sistemin yeniden düzenlenmesi 
yönünde çaba sarf edilmesini gerekli kılmaktadır. Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında bir 
geri kabul anlaşması yapılmasına ilişkin olarak Türkiye, resmi müzakerelerin yeniden 
başlamasını kısa bir süre önce kabul etmiştir.  
 
Araştırma alanında Türkiye, araştırma ve teknolojik gelişme konusundaki Yedinci Çerçeve 
Programa katılım ve ulusal araştırma kapasitesini artırma yönünde önemli çabalar sarf 
etmiştir. Bununla birlikte, Avrupa Araştırma Alanına entegrasyon için daha fazla çaba 
gerekmektedir.  
 
Çevre alanında Türkiye, kimyasallar konusunda ve Kyoto Protokolünü imzalamak suretiyle 
yatay mevzuat konusunda ilerleme kaydetmiştir. Atıklar, hava kalitesi, endüstriyel kirlilik, 
risk yönetimi ve kimyasallar konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, genel uyum 
seviyesi hâlâ yetersizdir. Türkiye su kalitesi, doğa koruma ve genetiği değiştirilmiş 
organizmalar (GDO) konularında ilerleme kaydetmemiştir.   
 
Tüketici ve sağlığın korunması alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, özellikle ürün 
güvenliği ile ilgili olmayan konularda ve tüketicinin korunmasının genel olarak etkin bir 
şekilde uygulamasının sağlanmasında daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Türkiye, halk sağlığı konusunda özellikle tütün kontrolünün yanı sıra bulaşıcı hastalıklarda 
idari kapasitenin güçlendirilmesi bakımından bazı ilerlemeler kaydetmiştir.  
 
Türkiye, gümrük mevzuatı konusunda, AB ile oluşturulan Gümrük Birliği sayesinde yüksek 
seviyede bir uyum sağlamıştır. Ancak, serbest ticaret bölgeleri ve gümrük vergisi muafiyeti 
gibi konularda AB müktesabatına daha fazla uyum sağlanması gerekmektedir. Dış ilişkiler 
alanında Türkiye yüksek bir uyum seviyesine ulaşmıştır, ancak, özellikle DTÖ’deki 
pozisyonların koordinasyonu konusunda uyumun tamamlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
Uzun zamandır mevcudiyetini sürdüren ticarete zarar verici sorunlar çözümsüz kalmaya 
devam etmiş ve Gümrük Birliğinin gerektiği gibi işlemesine engel olmuştur.   
 
Türkiye’nin, AB’nin ortak dış politika ve güvenlik politikası ile uyumu devam etmiştir. 
Türkiye, Güney Kafkasya ve Ortadoğu gibi bölgelerde istikrarın tesisine yönelik katkılarını 
daha da güçlendirmiştir. Türkiye, bölgesel Kürt yönetimiyle temaslar da dâhil olmak üzere 
Irak ile diplomatik ilişkilerini güçlendirmiştir. Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine 
yönelik diplomatik çabalarda önemli mesafe alınmıştır.  
 
Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasına (AGSP) önemli katkılarda bulunmakta ve 
AGSP faaliyetlerine daha fazla dâhil olmayı istemektedir. Bununla birlikte Türkiye, AB üyesi 
tüm devletleri kapsayacak AB-NATO işbirliğine itiraz etmektedir. Türkiye, Wassenaar 
Düzenlemesine katılma konusundaki tutumunu AB tutumuyla uyumlaştırmamıştır.  
 
Uyumun oldukça ileri seviyede olduğu mali kontrol alanında sınırlı ilerleme sağlanmıştır. 
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (KMYK) Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat mevcut 
olmakla birlikte, iç kontrole ilişkin bir dizi değişiklik hâlâ yapılmamıştır ve KMYK politika 
belgesinin ve eylem planının gözden geçirilmesi tamamlanmamıştır. Dış denetimi, ilgili 
uluslararası standartlarla uyumlaştıracak olan Dış Denetim Kanunu henüz kabul edilmemiştir. 
Sahtecilikle mücadele işbirliği yapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, Türk madeni 
paralarını, madeni avro’larla benzerliklerini ortadan kaldırmak üzere yeniden basmıştır. 
Türkiye’nin temel ilkeler ve kurumlar itibarıyla mali ve bütçesel hükümler alanındaki AB 
müktesebatına uyumu ileri düzeydedir.  
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KOMİSYON ÇALIŞMA BELGESİ 
 

2009 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU 
 
1. GİRİŞ 
 
1.1. Önsöz 
 
Aralık 1997 tarihli Lüksemburg Zirvesi Sonuç Bildirgesini takiben, Komisyon, Konseye ve 
Parlamentoya düzenli olarak rapor sunmaktadır. 
 
Türkiye’nin, AB üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği ilerleme hakkındaki bu Rapor, büyük 
ölçüde önceki raporlardaki yapıyı takip etmektedir. Raporda: 
 
-Birlik ve Türkiye arasındaki ilişkilere kısaca değinilmekte; 
 
-üyelik için karşılanması gerekli siyasi kriterler açısından Türkiye’deki durum incelenmekte; 
 
-üyelik için karşılanması gerekli ekonomik kriterler açısından Türkiye’deki durum 
incelenmekte; 
 
-Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, diğer bir ifadeyle, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve 
Birlik politikalarından oluşan AB müktesebatını üstlenme kapasitesi gözden geçirilmektedir.  
 
Bu Rapor, Ekim 2008 başından Eylül 2009 ortasına kadar olan dönemi kapsamaktadır. 
İlerleme, alınan kararlar, kabul edilen mevzuat ve uygulanan tedbirler temelinde 
değerlendirilmiştir. Kural olarak, hazırlık aşamasında olan veya TBMM’de kabul edilmeyi 
bekleyen mevzuat ve düzenlemeler dikkate alınmamıştır. Bu yaklaşım, tüm raporların eşit ve 
objektif bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. 
 
Rapor, Komisyon tarafından toplanmış ve incelenmiş bilgilere dayanmaktadır. Buna ilaveten, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Üye Devletlerin katkıları, Avrupa Parlamentosu 
raporları1 ve çeşitli uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgiler 
dâhil olmak üzere, pek çok kaynaktan faydalanılmıştır. 
 
Komisyon, bu Rapordaki teknik incelemeye dayanarak, genişlemeye ilişkin ayrı bir 
Bildirimde2 Türkiye hakkında ayrıntılı sonuçlara varmıştır. 
 
1.2. Çerçeve 
 
Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmiştir. Türkiye ile 
katılım müzakereleri Ekim 2005’te başlamıştır. 
 
Türkiye ile o tarihteki AET arasında Ortaklık Anlaşması 1963 yılında imzalanmış ve Aralık 
1964’te yürürlüğe girmiştir. Türkiye ve AB, 1995 yılında bir gümrük birliği oluşturmuşlardır. 
 

                                                            
1 Türkiye Raportörü Sayın Oomen-Ruijten’dir. 
2 Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2009-2010 (COM (2009) 533, 14. 10. 2009). 
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1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler 
 
Türkiye ile katılım müzakereleri sürdürülmüştür. Hazırlık niteliğindeki analitik evrede, 
münferit fasıllarda müzakerelere başlamak için gerekli hazır olma düzeyi tarama raporlarına 
dayanarak değerlendirilmiştir. Toplam 33 tarama raporundan biri Komisyon tarafından 
Konseye sunulmayı beklerken, dokuzu Konseyde görüşülmektedir.  
 
Bugüne kadar on bir fasıl (Bilim ve Araştırma, İşletme ve Sanayi Politikası, İstatistik, Mali 
Kontrol, Trans-Avrupa Ağları, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması, Fikri Mülkiyet Hukuku, 
Şirketler Hukuku, Bilgi Toplumu ve Medya, Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Vergilendirme) 
müzakereye açılmış olup, bunlardan biri (Bilim ve Araştırma) geçici olarak kapatılmıştır. 
Aralık 2006 tarihli Konsey Kararı3 halen yürürlüktedir.  
 
AB ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş siyasi diyalog devam etmiştir. Siyasi diyalog 
toplantıları Mart 2009’da bakanlar seviyesinde, Şubat ve Temmuz 2009’da ise siyasi 
direktörler seviyesinde yapılmıştır. Bu toplantılarda, Türkiye’nin Kopenhag Siyasi Kriterleri 
çerçevesinde karşılaştığı başlıca zorluklara odaklanılmış, Katılım Ortaklığı Belgesi 
önceliklerini yerine getirme yönünde kaydedilen ilerleme değerlendirilmiştir. Irak, İran, Orta 
Doğu ve Kafkaslar gibi AB ve Türkiye’nin ortak ilgi alanına giren bölgelere ilişkin dış 
politika konuları da düzenli olarak görüşülmüştür. Rapor döneminde, Türkiye’den Avrupa 
kurumlarına bir dizi üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
 
AT-Türkiye gümrük birliği, 2008’de 100 milyar avro’yu aşan AB-Türkiye ikili ticaretinin 
daha fazla artmasına katkıda bulunmuş, böylelikle Türkiye’nin AB’nin yedinci en büyük 
ticari ortağı olmasını sağlamıştır. Türkiye’nin toplam ticaretinin yarıya yakını AB ile 
gerçekleşmektedir. AB, Türkiye’den, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik taşımacılık 
alanındaki kısıtlamalar da dâhil olmak üzere, malların serbest dolaşımı konusunda geriye 
kalan tüm kısıtlamaları kaldırmasını talep etmiştir. Türkiye’nin, ithalat lisansları, AB’de 
serbest dolaşımda olan üçüncü ülke mallarının ithalatı üzerindeki kısıtlamalar, devlet 
yardımları, fikri mülkiyet haklarının etkili biçimde uygulanması ve korunma tedbirlerinin 
kullanılması gibi ticarete yönelik teknik engellerin kaldırılması yönünde verdiği bir dizi 
taahhüt hâlâ yerine getirilmemiştir. Türkiye’nin, uzun süreden beri devam eden canlı 
büyükbaş hayvan, sığır türü ve diğer hayvan ürünleri üzerindeki ithalat yasağı konusunda 
ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
AB, Şubat 2008’de kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi vasıtasıyla reform önceliklerine 
ilişkin olarak yetkili otoritelere rehberlik yapmaktadır. Söz konusu reform önceliklerindeki 
ilerleme, Ortaklık Anlaşması uyarınca oluşturulan yapılar aracılığıyla izlenmekte ve teşvik 
edilmektedir. Ortaklık Komitesi Mart 2009’da, Ortaklık Konseyi ise Mayıs 2009’da 
toplanmıştır. Kasım 2008’den bu yana sekiz sektörel alt komite toplantısı düzenlenmiştir.  
 
Türkiye, kısa bir süre önce, AT ile bir geri kabul anlaşması imzalanmasına ilişkin resmi 
müzakerelere tekrar başlamayı kabul etmiştir.  
 
Mali yardım konusunda, Türkiye’ye, 2009 yılında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracından 
(IPA) yaklaşık 567 milyon avro tahsis edilmiştir. Ulusal düzeydeki bütün programlar (beş 

                                                            
3 Söz konusu Karar, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik kısıtlamaları ile bağlantılı sekiz fasılda 
müzakerelerin açılmamasını ve Ortaklık Anlaşmasına Ek Protokolün Türkiye tarafından tamamen uygulandığı 
Komisyon tarafından teyit edilinceye kadar hiçbir faslın geçici olarak kapatılmamasını öngörmektedir. 
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IPA bileşeninin tümünü kapsayan) için stratejik çok yıllı çerçeveyi belirleyen 2009 – 2011 
Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgesi, 29 Temmuz 2009 tarihinde Komisyon tarafından kabul 
edilmiştir. AB’nin desteği, siyasi reformlarla doğrudan ilgili yargı kurumlarına ve kanun 
uygulayıcı kurumlara, öncelikli alanlarda AB müktesebatının kabul edilmesine ve 
uygulanmasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve kırsal kalkınmaya odaklı olmaya devam 
etmektedir. Ayrıca Türkiye, IPA kapsamında bir dizi bölgesel ve yatay programdan istifade 
etmektedir. 
 
Sivil Toplum İmkânları kapsamında sivil toplumun geliştirilmesine yönelik AB mali desteği, 
özellikle sosyal diyalog ve sosyal içerme, kültür, cinsiyet, çocuklar ile bölgesel konularda ve 
sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve iletişim yeteneklerinin artırılması konusunda 
sağlanmıştır. Sivil toplum diyaloğu kapsamında, Türkiye’nin AB programlarına katılımı 
ortaklaşa finanse edilmiş ve medya, gençlik, akademik kurumlar, yerel idareler, kültür 
merkezleri/örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gibi alanlardaki projeler desteklenmiştir.  
 
Türkiye, IPA kriz müdahale paketi kapsamında, çok yararlanıcılı programlarda Türkiye için 
açılan özel bir tahsisat vasıtasıyla IPA ulusal fonlarının 52,5 milyon avro’luk kısmından 
faydalanmaktadır. Bu tahsisat, enerji verimliliği yatırımlarını, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
ve KOBİ’ler tarafından yürütülen AB uyum çalışmalarını desteklemektedir. Türkiye, 
bankacılık sektörünün denetimini güçlendirmek amacıyla, çok yararlanıcılı fonlardan da 
faydalanmaktadır. 
  
IPA kapsamındaki yardım, merkezi olmayan yönetim vasıtasıyla uygulanmakta, bir başka 
ifadeyle Komisyon tarafından yürütülen bir akreditasyon süreci sonucunda Türk otoritelerince 
yönetilmektedir. Ekim 2008 ile Temmuz 2009 arasında Türkiye, IPA’nın I ila IV. 
bileşenlerinin yönetimini üstlenmiştir ve programların uygulanması için ilgili Finansman 
Anlaşmaları imzalanmıştır. IPA uygulaması, IPA Çerçeve Anlaşmasının onaylandığının 
bildirilmesiyle Aralık 2008’de hukuki dayanağa kavuşmuştur. Türkiye’nin, IPA’nın V. 
bileşeni olan kırsal kalkınma bileşeni altındaki yönetim yetkisi devri hazırlıklarını 
tamamlaması, izlemeyle ilgili olanlar da dâhil olmak üzere sistemin zayıflıklarının giderilmesi 
üzerinde yoğunlaşması, proje ve program döngülerinin kalitesini ve etkinliğini daha fazla 
artırması gerekmektedir. 
 
2. SİYASİ KRİTERLER 
 
Bu bölümde, Türkiye’nin,  demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve 
azınlıkların korunmasını güvence altına alan kurumlarda istikrarın sağlanmasını gerektiren Kopenhag Siyasi 
Kriterlerinin karşılanması bakımından kaydettiği ilerleme incelenmektedir. Ayrıca, uluslararası 
yükümlülüklere uyulmasına, bölgesel işbirliğine ve genişleme ülkeleriyle ve üye devletlerle iyi komşuluk 
ilişkileri kurulmasına verilen önem de izlenmektedir.  
 
2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 
 
Bir suç örgütü olduğu iddia edilen Ergenekon’la ilgili soruşturmalar devam etmiştir. Suçlamalar, Hükümeti 
devirmeye ve silahlı isyana teşvike teşebbüsü içermektedir. Soruşturmalar sırasında silah ve cephane ele 
geçirilmiştir. Ekim 2008’de başlayan ilk dava devam etmektedir. Üç emekli generalin ve eski bir jandarma 
komutanının da içinde bulunduğu 56 şüpheliyi kapsayan ikinci iddianame Mart 2009’da mahkemeye 
sunulmuştur. 52 şüpheliyle ilgili üçüncü bir iddianame de Temmuz ayında mahkemeye sunulmuştur. Bu iki 
iddianame de Temmuz 2009’da başlayan ve halen devam etmekte olan tek bir dava altında incelenmektedir. 
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Bu, Türkiye’de, bir darbe teşebbüsünü derinlemesine inceleyen ilk davadır ve demokratik kurumları 
istikrarsızlaştırmayı amaçladığı iddia edilen bir suç örgütü hakkında yürütülen en geniş kapsamlı 
soruşturmadır. Bunun yanı sıra eski bir Genelkurmay Başkanı da ilk kez, kendi isteğiyle, tanık sıfatıyla ifade 
vermiştir. Tüm şüpheliler için, etkili adli güvenceler hakkında kaygılar oluşmuştur (Bkz. Yargı Sistemi). 
 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Kasım 2007’de açılan, Demokratik Toplum Partisinin (DTP) 
kapatılması davası Anayasa Mahkemesinde devam etmektedir. Parti, ülkenin bölünmezliğine ve bütünlüğüne 
karşı faaliyetlerde bulunmakla suçlanmaktadır. DTP, TBMM’de, ülkenin Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 
20 milletvekiliyle temsil edilmektedir. 14 Mart 2009 tarihinde Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, siyasi 
partilerin kapatılmasıyla ilgili Türk mevzuatı hakkındaki görüşünü yayımlamıştır. Söz konusu Komisyon, 
Anayasanın 68’inci ve 69’uncu maddelerinin ve Siyasi Partiler Kanununun ilgili hükümlerinin bir bütün 
olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11’inci maddesiyle (toplanma ve örgütlenme özgürlüğü)4 
uyumlu olmayan bir sistem oluşturduğu sonucuna varmıştır. Türk makamları henüz mevzuatı uygun biçimde 
değiştirmemişlerdir. 
 
Sonuç olarak, bir suç örgütü olduğu iddia edilen Ergenekon’la ilgili soruşturma, subayların aleyhinde de 
olmak üzere, ağır suçlamalarda bulunulmasına yol açmıştır. Bu dava, Türkiye için, demokratik kurumlarının 
düzgün işleyişine ve hukukun üstünlüğüne olan güveni güçlendirmek açısından bir fırsattır. Bu bağlamdaki 
yargı sürecinde, özellikle sanık hakları bakımından, hukuka uygun usullere saygı gösterilmesi önemlidir. 
Türkiye’nin, siyasi partilerle ilgili mevzuatını hâlâ Avrupa standartlarına uygun hale getirmesi gerekmektedir. 
 
Anayasa 
 
Anayasa reformu konusundaki siyasi ve toplumsal tartışma devam etmiştir. Pek çok alanda daha fazla 
demokratikleşmeyi mümkün kılmak ve Avrupa standartlarıyla uyumlu temel özgürlükleri daha güçlü 
biçimde güvence altına almak için, 1980 askeri darbesi sonrasında hazırlanan Anayasanın değiştirilmesi 
gerektiği konusunda, tüm ülkede, giderek artan bir bilinçlenme söz konusudur. Anılan temel özgürlükler, 
örneğin, siyasi partilerle ilgili kuralları, Ombudsmanlık kurumunu, Türkçe dışındaki dillerin kullanılmasını ve 
sendikal hakların geliştirilmesini içermektedir. 
 
Bununla birlikte, anayasa reformuyla ilgili olarak, siyasi partiler arasında bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bir 
grup akademisyen tarafından anayasal reformları içeren bir taslağın 2008 yılında hazırlanması sonrasında 
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Hükümet, defalarca ifade etmesine rağmen, ne bir anayasa değişikliği 
taslağı sunmuş ne de bu amaçla istişareye dayalı metodolojik bir yaklaşım önermiştir. 
 
Parlamento 
 
Mart 2009’da, TBMM’de, istişari nitelikte Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur (Bkz. Kadın 
Hakları). 
 
Bununla birlikte, TBMM İçtüzüğünü geliştirme çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Şubat ayında, İçtüzük 
Uzlaşma Komisyonu tarafından bir teklif taslağı hazırlanmıştır. 
                                                            
4 Venedik Komisyonu, Türkiye’deki durumun Avrupa’daki ortak uygulamadan aşağıdaki açılardan farklı 
olduğunu tespit etmiştir: a) Siyasi partilerin anayasallığına yönelik olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve 
Venedik Komisyonu tarafından meşru kabul edilenlerin çok ötesine geçen, uzun bir maddi kriterler listesi 
bulunmaktadır; b)  Siyasi partilerin yasaklanması ya da kapatılması kararlarının, diğer Avrupa ülkelerindekine 
kıyasla daha keyfi ve demokratik kontrole daha az tabi olarak alınmasına neden olan bir prosedür bulunmaktadır;  
c) Parti kapatmayla ilgili kuralların, başka hiçbir Avrupa ülkesinde benzeri olmayan biçimde uygulanmasına ve 
bunun olağanüstü bir tedbir olarak değil de, Anayasanın yapısal ve işlevsel bir parçası olarak kabul edilmesine 
neden olan bir gelenek mevcuttur.  
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Cumhurbaşkanı 
 
Büyük siyasi partiler arasındaki ihtilaflı yaklaşımlara rağmen, Cumhurbaşkanı, siyasi partiler ve sivil toplum 
arasındaki diyaloğun artırılmasını ve devlet kurumlarının sağlıklı biçimde işlemesini teşvik etmek amacıyla 
çaba sarf etmiştir. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin önemini tekrar tekrar hatırlatmış ve AB ile bağlantılı 
reformların hızlandırılması için çağrıda bulunmuştur. Cumhurbaşkanı, dış politikada etkin bir rol üstlenmeye 
devam etmiş ve çok sayıda dış geziye çıkmıştır. Bir Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından 33 yıl aradan sonra 
ilk kez gerçekleştirilen Irak seyahati, Kürt meselesiyle ilgili olarak olumlu bir atmosfer oluşmasına katkıda 
bulunmuştur (Bkz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Durum). 
 
Hükümet 
 
Mart ayındaki yerel seçimleri müteakip oluşturulan yeni Kabine ile Hükümet, AB katılım sürecinin ve siyasi 
reformların devam ettirilmesi konusundaki kararlılığını ifade etmiştir. Katılım Ortaklığı Belgesi gereğince, 
Aralık 2008’de, AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programı (UP) kabul etmiştir. 
 
Hükümet, Ocak 2009’da, katılım müzakerelerinin başlamasından beri ilk kez Devlet Bakanı statüsünde tam 
zamanlı bir AB Başmüzakerecisi atamıştır. Başmüzakereci, katılım müzakereleriyle ilgili olarak, hazırlıkların 
etkinliğini ve bakanlıklar arasındaki koordinasyonu artırmıştır. Ayrıca, sivil toplumu da içeren paydaşlarla 
toplantılar düzenlemiş, böylelikle müzakere sürecine katılımı ve bu sürecin daha iyi anlaşılmasını teşvik 
etmiştir.  
 
Türkiye’nin, AB konularıyla ilgili temel koordinasyon kurumu olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
(ABGS), Başmüzakereciye bağlanmıştır. Başmüzakereci tarafından hazırlanan ve Haziran ayında kabul 
edilen Kanunla ABGS’ye daha fazla ve daha açık sorumluluklar verilmiştir. Personel sayısı önemli ölçüde 
artırılmış, yeni bir Genel Sekreter atanmıştır. Yeni yapılanmanın, ABGS’nin daha etkin biçimde işlemesini 
sağlaması beklenmektedir. 
 
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanından oluşan Reform 
İzleme Grubu, Kabinenin yeniden kurulmasından sonra daha düzenli biçimde −her iki ayda bir− toplanmıştır. 
Grup, reform sürecine önemli destek sağlamıştır.  
 
Bununla birlikte, bu çabaların daha somut bir ilerlemeye dönüşmesi gerekmektedir. Hükümetin aldığı güçlü 
halk desteğine ve TBMM’deki büyük çoğunluğa rağmen, siyasi reformlarla ilgili olarak sağlanan somut 
ilerleme genel olarak sınırlıdır. 
 
Yerel yönetimler konusunda,  tüm Türkiye’de belediye, il özel idaresi ve köy ve mahalle meclisleri seçimleri 
29 Mart 2009 tarihinde yapılmıştır. Seçimler, seçmenin seçim sürecine güvenini ortaya koyan % 85’lik 
katılım oranıyla, özgür ve adil biçimde gerçekleştirilmiştir. 
 
Bununla birlikte, seçim öncesi dönemde, Yüksek Seçim Kurulu, oy kullanabilmek için gerekli belgeler, 
engellilerin oy vermesi ve sandık görevlilerinin başörtüsü takma yasağıyla ilgili bir dizi tartışmalı karar 
almıştır. Belediye başkanı seçilen kadın sayısı çok düşüktür5 (Bkz. Kadın Hakları). 
 
Özellikle, halkın yerel yönetime katılımını artırmak için bir platform olarak görülen işlevsel kent konseyleri 
oluşturulmasıyla ve yine halkın katılımını artırmak amacıyla demokratik yönetişim mekanizmalarının 
geliştirilmesiyle ilgili olarak, yerel yönetimlere yetki devri konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 

                                                            
5 Büyük bölümü DTP tarafından desteklenmiştir. 
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Başta yerel yönetimlerin iç ve dış denetimleri olmak üzere şeffaflık,  hesap verebilirliğin artırılması açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bazı belediyeler, belediye kararlarını, özellikle imar planlarıyla ilgili olanları, halkın 
erişimine açmak konusunda isteksiz davranmaktadır. Bu bağlamda, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu,  
bilgi edinme taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında Aralık 
2008’de savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 
 
Sonuç olarak, tüm ülkede özgür ve adil bir yerel seçim yapılmıştır. AB ile bağlantılı reformlarla ilgili olarak, 
tam zamanlı bir Başmüzakereci atanması kararı ve Ulusal Programın kabulü olumlu gelişmelerdir. Ancak, 
siyasi ve anayasal reformların etkin biçimde uygulanması konusunda ilerlemenin az olduğu söylenebilir. 
Partiler arasında diyaloğun ve uzlaşmacı anlayışın bulunmamasının bu konuda olumsuz etkileri olmaktadır. 
Yerel yönetimlerle ilgili olarak, yetki devri ve yerel yönetişim mekanizmalarının güçlendirilmesi de dâhil 
olmak üzere çok sayıda konu henüz ele alınmamıştır. 
 
Kamu yönetimi 
 
Kamu yönetimi reformu konusunda, Bakanlar Kurulu Temmuz 2009’da, idarenin vatandaşlara daha iyi 
kamu hizmeti sunmasına yönelik esas ve usulleri belirleyen bir Yönetmelik yayımlamıştır. Bu esas ve usuller,            
e-hizmet ve bilgi sunumunun geliştirilmesi, hizmet standartları oluşturulması ve engellilere yönelik tedbirler 
alınması konularına odaklanmaktadır. 170 yönetmelik basitleştirilmiş ve 421 idari düzenleme yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
Bununla birlikte, bürokratik işlemlerin azaltılması, düzenleyici etki analizleri yapılması, idari usuller 
oluşturulması, şeffaflığın artırılması ve politika oluşturma ve koordinasyon sistemlerinin geliştirilmesi gibi bir 
dizi önemli sorun devam etmektedir. 
 
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun uygulanmasıyla ilgili kaygılar bulunmaktadır. Tüm kamu 
kurumlarında özerk birimler hâlinde etkili ve işlevsel bir iç denetim sistemi kurulması tamamlanamamıştır. 
Bu bağlamda, mali yönetimin ve politika oluşturmanın temel unsurları olan strateji geliştirme birimlerinin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Kamu hizmeti sistemi konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. İnsan kaynakları yönetimini modernize 
etmek ve ayrıca şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve liyakate dayalı kariyer perspektiflerine dayanan tutarlı bir 
personel politikası çerçevesi oluşturmak için bir kamu yönetimi reformu yapılması gereklidir. Kamu yönetimi 
reformu, gerektiğinde, atama ve terfi sisteminin siyasileşmesini engelleyecek yasal güvenceleri de içermelidir. 
 
Aralık 2008’de, Anayasa Mahkemesi, devletin idari birimleriyle vatandaşlar arasında bir köprü görevi 
görecek olan Ombudsmanlık sisteminin kurulmasına ilişkin Kanunu iptal etmiştir (Bkz. İnsan Haklarının 
İyileştirilmesi).  
 
Sonuç olarak, kamu yönetimi reformu konusunda çok sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle, kamu 
hizmetinin modernleştirilmesi konusunda önemli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Öncelikler arasında, 
bürokratik işlemlerin azaltılması ve yönetimin sadeleştirilmesinin teşvik edilmesinin yanı sıra profesyonel, 
bağımsız, hesap verebilir, şeffaf ve liyakate dayalı bir kamu hizmetinin daha fazla geliştirilmesi 
bulunmaktadır. 
 
Güvenlik güçlerinin sivil denetimi 
 
Haziran 2009’da, TBMM, askeri personelin barış zamanında, askeri darbe teşebbüsü, milli güvenlikle ilgili 
suçlar ve organize suçlar da dâhil olmak üzere, Ceza Muhakemesi Kanununun 250’nci maddesine göre ağır 
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ceza mahkemelerinin yargı yetkisindeki suçlardan, sivil mahkemelerce yargılanmasını öngören bir Kanun 
çıkarmıştır. Bunun yanında, yeni Kanun, askeri mahkemelerin barış zamanında sivilleri yargılayabilmesine 
yönelik kalan yetkilerini de kaldırmak suretiyle Türkiye’deki uygulamayı AB’dekiyle uyumlu hale 
getirmiştir. Ana Muhalefet Partisi CHP, yeni Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Dava 
devam etmektedir. 
 
Hükümet, Mart 2009’da Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğini değiştirmiştir. Yeni 
Yönetmelik, jandarma ve polisin kentsel ve kırsal alanlardaki yetkilerini açıkça düzenlemektedir. Yönetmelik, 
hâlihazırda valilerin sorumluluğu altında uygulanmaktadır. 
 
Bununla birlikte, Silahlı Kuvvetlerin bazı kıdemli mensuplarının, Hükümet aleyhine faaliyetlere katıldıkları 
iddia edilmiştir. Beş generalin de içinde bulunduğu 19 emekli subay ve beş muvazzaf subay, Ergenekon 
davasında askeri darbe teşebbüsü de dâhil olmak üzere çeşitli suçlarla itham edilmişlerdir (Yukarı bkz.). 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1990’larda yapılan yargısız infazlarla ilgili olarak gerçekleştirilen 
soruşturma sonucunda bir jandarma albay, altı kişiyle birlikte tutuklanmıştır. 
 
Askeri mahkemelerin yargılama yetkileriyle ilgili adli uygulamanın, AB’deki uygulamayla uyumlu olması 
gerekmektedir. Şemdinli davasında6 iki astsubayın ve bir PKK muhbirinin yargılanmasına, Yargıtayın, ilk 
derece mahkemesinin 39 yıl hapis cezası kararını bozması ve davayı askeri mahkemeye göndermesi 
sonrasında devam edilmektedir. Sanıklar, Van Askeri Mahkemesinin kararının ardından, dava devam 
ederken serbest bırakılmıştır (Bkz. Yargı Sistemi). 
 
Silahlı Kuvvetler, resmi ve gayri resmi mekanizmalar yoluyla, uygun olmayan şekilde siyasi nüfuz 
kullanmaya devam etmiştir. Silahlı Kuvvetlerin kıdemli mensupları, çeşitli vesilelerle Kıbrıs, etnik köken, 
Güneydoğu meselesi, laiklik, siyasi partiler ve diğer askeri olmayan konular dâhil olmak üzere yetki alanları 
dışında kalan iç ve dış politika konularında görüşlerini açıklamışlardır. Genelkurmay, siyasi partilere ve 
medyada çıkan haberlere kamuoyu önünde defalarca tepki göstermiştir. Nisan ayındaki bir basın açıklaması 
sırasında Genelkurmay Başkanı, Ergenekon davası ve iddianamesi hakkında yorumda bulunmuş, dolayısıyla 
yargıyı baskı altında bırakmıştır. Silahlı Kuvvetlerin bazı kıdemli mensupları, yargılanmakta olan askeri 
personeli desteklemişlerdir. 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ya da Milli Güvenlik Kurulu Kanununda hiçbir değişiklik 
yapılmamıştır. Bu Kanunlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve yetkilerini belirlemekte ve milli güvenlik 
kavramını geniş biçimde tanımlayarak Silahlı Kuvvetlere büyük bir hareket alanı vermektedir. Emniyet, 
asayiş ve destek birimleriyle ilgili olarak imzalanan 1997 EMASYA gizli protokolü hâlâ yürürlüktedir.7 
 
Yasamanın, Silahlı Kuvvetler bütçesi ve harcamaları üzerindeki denetiminin güçlendirilmesiyle ilgili olarak 
hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Aynı şekilde, ihale projelerinin çoğunun finansmanını sağlayan Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu (SSDF), hâlâ TBMM’nin kontrolünün dışında olan bütçe dışı bir fondur. 
TBMM’nin, güvenlik ve savunma politikaları oluşturma yetkisi bulunmamaktadır. 
 
Askeri harcamaların denetimi konusunda, harcama sonrası dış denetim, Anayasaya göre, Sayıştay tarafından 
yapılabilmektedir. Ancak, bu denetim, muhasebe kayıtlarına dayanmaktadır ve masa başı incelemeleri 
şeklindedir. Denetçilerin, yerinde inceleme yapmasına izin verilmemektedir. Ayrıca, Sayıştay Kanunu 
Tasarısı kabul edilene kadar, Sayıştay, Silahlı Kuvvetlere ait taşınır malların denetimini yapamayacaktır. 
                                                            
6 Sanıklar, Kasım 2005’te Türkiye’nin güneydoğusundaki Şemdinli ilçesinde bir kişinin ölümüne ve başkalarının 
da yaralanmasına neden olan bombalamayı gerçekleştirmekle suçlanmaktadır. 
7 Protokol, sivil makamların talebi olmaksızın, iç güvenlik sebebiyle askeri operasyonların yapılmasını mümkün 
kılmaktadır. 
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Geçen sene, Sayıştay, SSDF’yi denetleme yetkisine sahip olduğu yönünde bir karar almıştır. Ancak 
uygulama henüz başlamamıştır. 
 
İç denetimle ilgili olarak, güvenlik kurumlarının iç denetime tabi olmasını öngören 2003 tarihli Kamu Mali 
Yönetim ve Kontrol Kanunu henüz uygulanmamıştır. 
 
Sonuç olarak, özellikle askeri mahkemelerin yargı yetkisinin sınırlanması konusunda bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin bazı kıdemli mensupları yetki alanları dışında kalan konularda 
açıklamalar yapmışlardır ve savunma harcamaları üzerinde TBMM’nin tam denetiminin temin edilmesi 
gerekmektedir. Askeri personelin, Ergenekon soruşturmasıyla ortaya çıkan Hükümet karşıtı eylemlere 
katılmış olduğu iddiası ciddi kaygı uyandırmaktadır. 
 
Yargı sistemi 
 
Hükümet, Ağustos 2009’da Yargı Reformu Stratejisini kabul etmiştir. Bu, onaylanması öncesindeki istişare 
süreci8 açısından olduğu kadar, içerdiği reformlar için izlenmesi gereken doğru yolu açıkça gösterdiği için de 
olumlu bir adımdır. Strateji, geniş kapsamlıdır ve yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına, verimliliği ve 
etkililiğine, yönetim sistemine ve yargı mensuplarının mesleki yetkinliğinin artırılmasına ilişkin konuların 
yanı sıra, yargıya duyulan güveni artırmak, yargıya erişimi kolaylaştırmak ve ceza infaz sistemini geliştirmek 
için alınması gereken tedbirleri içermektedir. Ayrıca, Stratejinin uygulanmasına yönelik bir Eylem Planı da 
kabul edilmiştir. 
 
Yargı personelinin işe alınmasıyla ilgili bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 1 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla toplam 
hâkim sayısı 7.081 (1 Mayıs 2008 tarihinde 6.914), toplam savcı sayısı 4.040’tır (1 Mayıs 2008 tarihinde 
3.917). 
 
Bununla birlikte, 1 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla toplam 3.875 olan (1 Mayıs 2008 tarihinde 4.166) hâkim ve 
savcı açığı hâlâ önemli boyuttadır. 
 
Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve verimliliği konusundaki kaygılar devam etmektedir. Bağımsızlıkla ilgili 
olarak, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısına9 ya da adalet müfettişlerinin raporlama 
biçimlerine10 ilişkin ilerleme kaydedilmemiştir. 2007’de çıkan bir yönetmeliğe göre, adalet müfettişleri, 
mahkemeden, yargı mensuplarının telefon konuşmalarının dinlenmesine yetki veren bir karar talep 
edebilmektedir. Şemdinli davası devam etmektedir (Bkz. Güvenlik Güçlerinin Sivil Denetimi). Davanın 
bugüne kadarki ele alınış biçimi ve daha önce davadan sorumlu olan sivil savcının görevden alınması, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun bağımsızlığı konusunda şüphe doğurmuştur.11 
 
Yargının, Silahlı Kuvvetlerin ve hâkim ve savcı derneklerinin kıdemli üyeleri, yargının önemli davalardaki 
tarafsızlığını tehlikeye sokabilecek açıklamalar yapmışlardır. Yargının verimliliğiyle ilgili olarak, Kanun 

                                                            
8 Adalet Bakanlığının Strateji Taslağını 2008 ilkbaharında açıklamasından sonra, sivil toplumu da içeren 
paydaşlarla istişarelerde bulunulmuştur. Yüksek mahkeme üyeleri dâhil olmak üzere, hâkim ve savcılar Strateji 
Taslağını çeşitli vesilelerle tartışmışlardır.  
9 Sadece Yargıtayın ve Danıştayın kıdemli üyelerinin oluşturduğu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, tüm 
yargıyı temsil etmemektedir. 
10 Hâkim ve savcıların performanslarını değerlendirmekten sorumlu olan adalet müfettişleri Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kuruluna değil Bakanlığa bağlıdır. 
11 Bu davada 2006 yılında sivil savcının iddianamesi yayımlanmıştır. İddianame, yüksek rütbeli subaylara 
yönelik suçlamalar içermektedir. Genelkurmay, iddianameyi eleştirmiş ve anayasal sorumluluk taşıyanları 
harekete geçmeye davet etmiştir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, görevden alma kararını Nisan 2006’da 
vermiştir. 
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gereğince Haziran 2007 itibarıyla kurulmuş olması gereken, bölge adliye mahkemeleri henüz kurulmamıştır. 
Bölge adliye mahkemelerinin sayısı, yeri ve çalışmaya başlayabilmeleri için ekipman ve insan kaynaklarının 
zamanında temini konusunda nihai kararın alınması gerekmektedir.  
 
Kamuoyunca takip edilen önemli davalar, soruşturmaların kalitesi konusunda kaygılar oluşmasına yol 
açmıştır. Ayrıca, polisin bir yandan jandarmayla diğer yandan da yargıyla çalışma ilişkisinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle bir suç örgütü olduğu iddia edilen Ergenekon, Malatya’da üç Protestanın 
öldürülmesi ve Ermeni asıllı Türk gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi davaları olmak üzere, sivil toplum 
kuruluşlarının raporları ve tanıkların ifadeleri, belirli davalarda bu kaygıları daha fazla artırmaktadır. Özellikle 
sonuncu davayla ilgili olarak, Başbakanlık Teftiş Kurulunun bir raporunda, güvenlik güçlerinin cinayet 
öncesindeki rolü sorgulanmıştır. Rapora göre, güvenlik güçlerinin, Dink’e yönelik ölüm tehditleriyle ilgili 
güvenilir bilgiler elde ettikten sonra harekete geçmekten imtina ettikleri anlaşılmaktadır. Bu cinayetle ilgili 
olarak, İstanbul, Samsun ve Trabzon’daki davalar devam etmektedir. Ancak, bu davalar Dink ailesinin 
avukatlarının talebine rağmen birleştirilmemiştir.  
 
Suç örgütü olduğu iddia edilen Ergenekon’la ilgili duruşmalarda sanıkların usule ilişkin haklarının ihlal 
edildiği bildirilmiştir. Bu dava kapsamında toplanan bilgilerin önemli bir bölümü sızdırılmış olup,  bu konuda 
davalar açılmıştır (Bkz. İfade Özgürlüğü). 
 
Yargı mensuplarının, yargılama öncesi tutukluluk hâlini kamu yararı için kesinlikle gerekli olduğu durumlarla 
sınırlı tutmadıkları yönünde duyumlar bulunmaktadır. Bu da, içinde bulunanların yarısından fazlasının 
yargılanmayı beklediği hapishanelerin aşırı kalabalıklaşmasına yol açmaktadır. Şartlı tahliye edilen kişilerin 
etkili biçimde izlenmesi konusunda sorunlar bulunduğundan, hâkimler şartlı tahliyeyi hapse alternatif olarak 
tercih etmekte tereddüt etmektedirler. Çocuk mahkemeleriyle ilgili de kaygılar bulunmaktadır (Bkz. Çocuk 
Hakları). 
 
Sonuç olarak, yargı alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yargı Reformu Stratejisinin, tüm paydaşlarla 
birlikte yürütülen istişare sürecinin ardından Hükümet tarafından kabul edilmesi olumlu bir adımdır. Personel 
sayısının ve finansmanın artırılması amacıyla alınan tedbirler de olumludur. Ancak, bu çabaların devam 
ettirilmesi gerekmektedir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı ve bölge adliye mahkemelerinin 
kurulması gibi konularda, yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve etkililiğiyle ilgili kaygılar devam etmektedir. 
 
Yolsuzlukla mücadele politikası 
 
Yolsuzlukla mücadele konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Haziran ayında, Türk Ceza Kanununda ve 
Kabahatler Kanununda değişiklik yapan bir Kanun TBMM’de kabul edilmiştir. Bu değişiklikler, Avrupa 
Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyelerini dikkate almak, uluslararası 
sözleşmelere uymak, OECD Rüşvet Sözleşmesi hükümlerini ve Mali Eylem Görev Gücünün kara paranın 
aklanmasının önlenmesiyle ilgili önerilerini uygulamak amacıyla yapılmıştır. Kanun, tüzel kişilerin 
yükümlülükleri, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve yabancı kamu görevlilerine rüşvet verilmesiyle ilgili 
yasal çerçeveyi güçlendirmektedir. 
 
Hükümet, ulusal bir yolsuzlukla mücadele stratejisi oluşturmak amacıyla, Başbakanlık Teftiş Kurulunun 
koordinasyonunda kamu kurumlarının katılımıyla, STK’lar da dâhil olmak üzere, paydaşlarla geniş kapsamlı 
istişarelerde bulunmuştur. 
 
İyi yönetişim ve şeffaflığı artırmak amacıyla kurulan Bakanlık Komisyonu, yolsuzlukla mücadele 
konularında hemen hemen hiçbir siyasi girişimde bulunmamıştır. 
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Deniz Feneri adlı yardım derneği aleyhine geçen yıl Almanya’da açılan dolandırıcılık davası bağlamında, 
Türk savcılık makamı Türkiye’deki soruşturmayı devam ettirmiştir. Türkiye’de başlıca şüphelilerin mal 
varlıkları dondurulmuştur. Ancak, mahkemeye bir iddianame sunulmamıştır. 
 
İlk kez, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 2009 yılında, kamu görevlilerinin etik kurallara uymadıkları 
konusunda seçilmiş bir belediye başkanını ve kamuya ait şirket yöneticilerini de kapsayan dört karar 
yayımlamıştır.  
 
Bununla birlikte, etik kuralların, akademisyenleri, askeri personeli ve yargıyı da kapsayacak hâle getirilmesi 
konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Milletvekili dokunulmazlıklarının, yolsuzluklara ilişkin davalarda sınırlandırılması konusunda 
ilerleme kaydedilmemiştir. Muhalefet bu konuda tedbir alınmasını desteklemektedir. 
TBMM’nin, şikâyet ve iddiaları ele almak amacıyla bir daimi etik komisyonu kurması 
gerekmektedir. Milletvekillerine yönelik davranış kuralları bulunmamaktadır. Ayrıca, 
dokunulmazlıkların hangi şartlar altında kaldırılabileceği konusunda nesnel ölçütler 
oluşturulmalıdır. Mal beyanlarının kontrol edilmemesi ve doğrulanmaması, TBMM ve 
Hükümette dürüstlük ilkesinin korunması açısından zayıf nokta teşkil etmeyi sürdürmektedir.  
 
Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanı konusunda, şeffaflığı artırmaya 
yönelik bir yasal düzenleme henüz kabul edilmemiştir. Seçim kampanyalarının finansmanının 
denetlenmesinden sorumlu herhangi bir kamu kuruluşu bulunmamaktadır.  
 
Sayıştayın yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesini amaçlayan yeni yasal düzenlemenin 
kabul edilmesinde ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Sonuç olarak, yolsuzluğun önlenmesine yönelik yasal çerçeve iyileştirilmiştir. Ancak, 
yolsuzluk pek çok alanda halen yaygındır. Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele stratejisini 
tamamlaması ve soruşturmalar, iddianameler, kovuşturmalar ve mahkûmiyetlere ilişkin 
izleme mekanizması oluşturması gerekmektedir. 
 
2.2. İnsan hakları ve azınlıkların korunması 
 
Uluslararası insan hakları hukukuna riayet 
 
İnsan haklarına ilişkin belgelerin onaylanması konusunda, TBMM 18 Aralık 2008 
tarihinde yürürlüğe giren BM Engelliler Sözleşmesini onaylamıştır. Bu Sözleşmenin İhtiyari 
Protokolü Eylül 2009’da imzalanmıştır.  
 
Eylül 2009’da Hükümetin kararını takiben, BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi İhtiyari 
Protokolünün (OPCAT) onaylanması TBMM gündemindedir. Bu Protokol, tarafların, gözaltı 
merkezlerinin denetlenmesi için bağımsız bir ulusal önleme mekanizması belirlemesini veya 
oluşturmasını gerektirmektedir.  
 
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) ilişkin üç Ek Protokolü12 
onaylamamıştır. 

                                                            
12 4, 7, 12 sayılı Protokoller 



TR  TR 
14

Rapor döneminde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM),  toplam 381 kararında 
Türkiye’nin AİHS’yi ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Mahkeme, söz konusu davaların yaklaşık 
üçte birinde adil yargılanma hakkı ve/veya özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali olduğuna 
hükmetmiştir. Kararların dayandığı olayların çoğu 1990’larda ya da yeni Türk Ceza Kanunu veya 
Ceza Muhakemesi Kanunu kabul edilmeden önce gerçekleşmiştir. AİHM’ye yapılan yeni 
başvuruların büyük bölümü adil yargılanma hakkı ve mülkiyet haklarının korunmasıyla ilgilidir. 
Başvuruların % 11’i ifade özgürlüğü konusunda, % 5’i ise işkencenin yasaklanması konusundadır. 
Sonuç olarak, Türkiye aleyhinde AİHM’ye yapılan başvuruların sayısı artmıştır. 
 
Türkiye AİHM kararlarının uygulanmasında ilerleme sağlamaya devam etmiştir. 2008 yılında 
toplam 5,2 milyon avro’yu bulan para cezalarının tümü zamanında ödenmiştir. 
 
Bununla birlikte, bazı durumlarda, yasal tedbirlerin alınmasını gerektiren AİHM kararlarının 
uygulanması yıllarca gecikmiştir. Hulki Güneş, Göçmen ve Söylemez davalarında, kararların 
uygulanmaması, sanıkların yargılama usulüne aykırı olarak özgürlüklerinden yıllarca yoksun 
kalmalarına yol açmıştır. Bu durumun düzeltilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, Türkiye vicdani nedenlerle askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddedenlerin tekrar eden 
kovuşturmalara tabi tutulması ve tekrar cezalandırılmasını önleyen yasal tedbirleri almamıştır. 
Türkiye’nin yasal tedbir almasını bekleyen diğer davalar, güvenlik güçlerinin faaliyetlerinin 
kontrol edilmesi, suistimale karşı etkili çözüm yolları ve ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar 
ile ilgilidir.  
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Türkiye aleyhine açtığı davada, kayıp kişiler konusu ve Kıbrıs’ın 
kuzeyinde devamlı olarak yaşayan Kıbrıslı Rumların mülkiyet haklarına ilişkin kısıtlamalar 
konusu sonuçlanmamıştır. Yerinden olmuş kişilerin mülkiyet haklarını karşılamak üzere kurulan 
tazminat mekanizması, ilke olarak, AİHM kararlarının gereklerini sağlamaktadır ve tazminat 
taleplerini almaya devam etmektedir. Mahkeme, 28 Temmuz 2009 tarihli kararında, Kıbrıs Türk 
Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Alexandrou davasına ilişkin sağlanan dostane çözüme 
dikkat çekmiş ve Sözleşme veya Protokollerinde tanımlandığı şekilde insan haklarına saygı 
zemininde çözüm bulunmasından dolayı memnuniyetini belirtmiştir. Bununla birlikte, AİHM, söz 
konusu çözümün benzeri tüm davalar için etkili olup olmayacağı konusunu değerlendirmemiştir. 
Türkiye, Loizidou ve Xenides-Arestis davalarına ilişkin AİHM kararlarını henüz tam olarak 
uygulamamıştır. 
 
Çeşitli kamu kuruluşları insan haklarının geliştirilmesi ve uygulanması görevini 
paylaşmaktadır. Bunlara, Başbakanlığa bağlı İnsan Hakları Başkanlığı ile İnsan Hakları Kurulları 
dâhildir (toplam 931 adet). Bu kuruluşlar, gözaltı merkezlerinin (kamu tarafından desteklenen 
sosyal hizmetler de dâhil olmak üzere) ziyaret edilmesinden ve insan hakları ihlalleriyle ilgili 
iddiaların değerlendirilmesinden sorumludur. Genel olarak, bu kuruluşlara yapılan başvurular 
ciddi oranda artmıştır. Kamu çalışanlarına, hâkimlere, savcılara ve polis memurlarına yönelik 
insan hakları eğitimine devam edilmiştir. Jandarmaya yönelik olarak verilen hizmet içi ve işbaşı 
eğitimi insan hakları eğitimini de kapsamaktadır ve insan hakları ihlallerine yönelik iddiaların 
incelenmesine ilişkin teknikler konusunda uzmanlık eğitimiyle desteklenmiştir.  
 
TBMM düzeyinde, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu aşağıdaki konulara ilişkin dört alt 
komisyon kurmuştur: İşkence, kötü muamele ve cezaevleri; düşünce, ifade, din ve vicdan 
özgürlüğü; ekonomik ve sosyal haklar (çocuk hakları da dâhil olmak üzere) ve mevzuatın AB 
müktesebatıyla uyumlaştırılması. Ayrıca, Komisyon belirli insan hakları vakalarına ilişkin çeşitli 
raporlar yayımlamıştır. 
 
Bununla birlikte, bazı insan hakları savunucuları, yaptıkları çalışmalar nedeniyle cezai takibata 
uğramaya devam etmişlerdir. Kaynakların, bağımsızlığın ve kamu bilincinin eksikliği, insan 
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hakları kurumlarının düzgün işleyişini engellemektedir. Bu yetersizliklere çözüm bulunması 
amacıyla yeni bir Ulusal İnsan Hakları Kurumu oluşturulmasına yönelik tartışmalar henüz 
sonuçlanmamıştır. Hükümet, bu sürece ilişkin kararlılığını sürdüreceğine dair sinyaller vermiştir. 
2006 yılında kabul edilen Ombudsmanlık Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasanın bu 
tür bir kurumun TBMM ile ilişkilendirilmesine izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmiştir. 
Dolayısıyla, Ombudsmanlık sisteminin oluşturulması için Anayasada değişiklik yapılması 
gerekmektedir. Ancak bunun için gerekli mutabakat TBMM’de sağlanamamıştır.  
 
Sonuç olarak, uluslararası insan hakları hukukuna riayet edilmesi konusunda bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Ancak, yasal değişiklikler gerektiren bazı AİHM kararlarının uygulanması 
yıllardır bekletilmektedir. Özellikle bağımsız bir insan hakları kurumunun ve Ombudsmanlık 
kurumunun kurulması bağlamında, insan haklarına ilişkin kurumsal çerçevenin güçlendirilmesi 
için daha çok çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. İşkenceye Karşı BM Sözleşmesinin 
İhtiyari Protokolünün (OPCAT) onaylanması gecikmiştir. 
 
Medeni ve siyasi haklar 
 
Hükümet, işkencenin ve kötü muamelenin önlenmesi amacıyla yasal güvencelere uygunluğun 
sağlanması yönündeki çabalarını sürdürmüştür. İstanbul Protokolünün13 daha iyi uygulanmasına 
yönelik olarak, sağlık çalışanları ile hâkim ve savcılara, işkence ve kötü muamele vakalarında 
etkili soruşturma ve belgelendirme eğitimi verilmesine 2008 yılında başlanmıştır. Polis ve 
jandarmanın ifade alma odalarının işitsel ve görsel kayıt sistemleriyle donatılmasına yönelik 
çabaları devam etmiştir. 
 
Vatandaşların polis, jandarma ve sahil güvenlik hizmetlerine ilişkin şikâyetlerinin soruşturulması 
amacıyla bağımsız bir ulusal mekanizma oluşturulması hazırlıkları Haziran ayında 
sonuçlandırılmıştır. Hâlihazırda, söz konusu birimin kurulmasına yönelik kanun taslağının 
tamamlanarak TBMM’ye sunulması için İçişleri Bakanının kararı beklenmektedir. 
 
Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT)14 Haziran 2009’da Türkiye’de geniş çaplı 
bir misyon yürütmüştür. Bu ziyaret, Hükümetin sıfır tolerans politikasının incelenmesi 
bakımından önemlidir. Zira, son yıllarda, insan hakları STK’ları, daha fazla işkence ve kötü 
muamele iddiaları ile karşılaşmışlardır. CPT, kolluk kuvvetleri (polis ve jandarma) tarafından 
gözaltına alınan kişilere yapılan muameleye ve yabancılar için gözaltı yerlerinde tutulan yasadışı 
göçmenlerin içinde bulundukları koşullara özellikle dikkat etmiştir. CPT aynı zamanda 
mahkûmlara sunulan sağlık hizmetleri ve imkânlar da dâhil olmak üzere, cezaevlerine ilişkin pek 
çok konuyu detaylı bir şekilde incelemiştir. 2009 yılında gerçekleşen bu ziyaretin raporlarının 
yayımlanmasına izin verilmesi, Hükümetin işkenceye ve kötü muameleye karşı benimsediği sıfır 
tolerans politikasına olan bağlılığını gösterecektir.15 
 
İşkenceye Karşı BM Sözleşmesinin İhtiyari Protokolünün (OPCAT) onaylanması 2005’ten beri 
gerçekleşmemiştir (Bkz. Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Riayet).  

                                                            
13 İstanbul Protokolü: BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine sunulmuş olan İşkence ve Diğer Zalimane, 
İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ya da Cezanın Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelenmesi 
Hakkında El Kitabı, 9 Ağustos 1999. 
14 CPT’nin rolü, Avrupa Konseyine üye 47 ülkede özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişilere yapılan 
muamelenin incelenmesidir. Her ziyaretten sonra, CPT ilgili devlete,  vardığı sonuçları  ve tavsiyelerini gizli bir 
rapor hâlinde yollar. Devlet, CPT raporunun yayımlanmasına karar verebilir. 
15 CPT’nin bugüne kadar Türkiye hakkında hazırladığı tüm raporlar yayımlanmıştır. Ancak, geçmişte bazı 
raporların yayımlanması gecikmiştir. 
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İşkence veya kötü muamele iddiasında bulunan kişilere yönelik olarak kolluk kuvvetleri 
tarafından karşı davalar sıkça açılmaktadır. Söz konusu davalar, şikâyetler bakımından caydırıcı 
olabilmektedir. Bu davaların mahkemelerce hızla görüldüğüne dair kanıtlar bulunmaktadır.  
 
Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Adli Tıp Kurumu haricindeki adli tıp doktorları 
mahkemelerce kabul edilmemektedir. Bu fiili tekel, ülkedeki etkili ve bağımsız adli tıp 
hizmetlerinin gelişimini engellemektedir. Ayrıca, doktorların güvenlik nedeniyle, bir kolluk 
kuvvetinin muayenede hazır bulunmasını talep ettiği durumlarda, avukatların da adli tıp tarafından 
yapılan muayenede hazır bulunmasına izin verilmelidir.  
 
İnsan hakları ihlallerinin cezasız kalmasıyla mücadele konusunda, Engin Çeber’in gözaltında 
ölmesinden sorumlu tutulan 60 görevli hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu konudaki 
dava Ocak 2009’da başlamıştır ve halen sürmektedir.  
 
Bununla birlikte, insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasını azaltmaya yönelik çabaların 
artırılması gerekmektedir. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu tarafından Ocak ayında 
kabul edilen işkence ve kötü muamele hakkındaki raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 431 
görevliye karşı açılan işkence ya da kötü muameleye ilişkin 35 davanın hiçbirinin mahkûmiyetle 
sonuçlanmadığı belirtilmiştir.16 İnceleme Komisyonu, bu durumun kolluk kuvvetleri hakkında 
başlatılan davaların etkililiği konusunda şüpheye yol açtığı sonucuna varmıştır.  Aynı rapora göre, 
işkence ve kötü muamele iddiaları hakkında yürütülen idari soruşturmalar sonucunda, polis 
memurlarının sadece % 2’sine disiplin cezası uygulanmaktadır. İnceleme Komisyonu, söz konusu 
soruşturmaların çalışma arkadaşları olan polis memurları tarafından yürütülmemesi gerektiğini 
belirtmiştir. 
 
Ahmet Kaymaz ve 12 yaşındaki oğlu Uğur’u Kasım 2004’te “meşru müdafaa sınırlarını aşarak 
öldürdükleri” iddiasıyla yargılanan dört polis memuru Yargıtay kararıyla Haziran ayında beraat 
etmiştir. Kaymaz ailesi, AİHM’ye başvurmuştur. 
 
Sonuç olarak, yasal çerçeve, işkence ve kötü muameleye karşı geniş kapsamlı tedbirleri içerse de, 
bunların uygulanması ve Hükümetin işkenceye karşı sıfır tolerans politikasının tam olarak 
uygulanması sınırlı kalmıştır. İşkence ve kötü muamele iddiaları ve faillerin cezasız kalması kaygı 
kaynağı olmaya devam etmektedir ve bu konudaki iyileştirme çalışmaları Türk yetkililerin 
öncelikli konusu olmalıdır. Bu alandaki ilerlemenin doğru bir şekilde değerlendirilmesi 
bakımından, Türk makamlarının Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) 
raporunun yayımlamasına ivedilikle izin vermesi yararlı olacaktır. 
 
Adalete erişim, gözaltındaki kişilerin gözaltına alındıktan hemen sonra avukata erişebildikleri 
kentsel bölgelerde görece daha kolay olmuştur. Öte yandan, sanıkların avukata erişiminin kentsel 
bölgelerle eşit koşullarda gerçekleşmediği kırsal alanlarda, özellikle Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde sıkıntılar yaşanmıştır. Aynı şekilde, gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Terörle 
Mücadele Kanunu uyarınca gözaltına alınan 15-18 yaş arası çocukların, gözaltına alındıktan 
hemen sonra avukata erişmeleri her zaman mümkün olmamıştır. Genel olarak, etkili bir adli 
yardım sınırlıdır ve bazı sanıkların temsil edilmemesi durumu devam etmektedir. Ücretsiz adli 
yardım olanaklarına ilişkin sanık bilinci artırılmalıdır.  
 
Türkiye, birkaç yıldır cezaevi koşullarını ve altyapısını iyileştirmeye yönelik iddialı bir cezaevi 
reform programı yürütmektedir. Yeni cezaevlerinin inşa edilmesi ve günümüz koşullarına uygun 
olmayan bazı küçük cezaevlerinin kapatılmasıyla, bu programın uygulanmasında daha fazla 
                                                            
16 Ocak 2009’a kadar, 64 kişi beraat etmiştir. 290 dosya kovuşturma yapılmadan sonuçlandırılmıştır. 76 polis 
memuruna karşı davalar devam etmektedir. 
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ilerleme kaydedilmiştir. Cezaevi personeline yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi veren 
dört merkez bulunmaktadır. Beşinci merkez yapım aşamasındadır ve bu yılın sonuna kadar 
tamamlanacaktır. Sürecin bu yılın sonuna kadar tamamlanması amacıyla, Temmuz ayında 6.000 
ilave cezaevi personelinin istihdam edilmesine başlanmıştır.17  
 
Ancak, cezaevi reformu eşit düzeyde uygulanmamaktadır. Örneğin, yetersiz kaynağa sahip küçük 
cezaevlerinde reformun uygulanması zordur. Cezaevlerinin, mahkûmlar için ortak faaliyetler ya 
da rehabilitasyon programları düzenlemesini engelleyen yetersiz kadrosu da bu zorlukları 
artırmaktadır. Mahkûmların, ortak faaliyet gerçekleştirmekten halen yoksun olduğu yüksek 
güvenlikli F-tipi cezaevlerinde de durum böyledir.  
 
Birkaç yılda iki katına çıkan mahkûm sayısındaki hızlı artış, gittikçe artan aşırı bir kalabalıklaşma 
sorununa yol açmaktadır18. Ayrıca, tutuklu yargılananların sayısının yüksek olması, çözülmesi 
gereken bir konudur19 (Bkz. Yargı Sistemi). 
 
Cezaevleri denetimine ilişkin ulusal mevzuat, İşkenceye Karşı BM Sözleşmesinin İhtiyari 
Protokolünün (OPCAT) koşullarını tam olarak karşılamamaktadır (Bkz. İşkence ve Kötü 
Muamele). Tutuklu bulunan çocuklar konusunda endişeler bulunmaktadır (Bkz. Çocuk Hakları).  
 
Telefonlarda Türkçe dışında başka bir dilin kullanımına yönelik kısıtlamaların azaltılması 
amacıyla yeni bir usul oluşturulmuştur. Kanunla düzenlenen ziyaret etme koşulları, makul 
herhangi bir güvenlik gerekçesiyle getirilenlerden çok daha sınırlayıcıdır. 
 
Bazı davalarda, sürekli tedavi gerektiren ciddi hastalıklar tahliye gerekçesi olarak kabul 
edilmemiştir. Sağlık hizmeti kaynakları ve psikiyatri kaynakları yetersizdir. Cezaevlerinde düzgün 
tıbbi bakımın gerçekleşmesi için gerekli olan 250 mahkûm için bir doktor oranına Türkiye’de 
ulaşılamamaktadır. Cezaevi görevlileri tarafından yapılan kötü muamele vakaları bildirilmiştir 
(Bkz. İnsan Hakları İhlallerinin Cezasız Kalması). 
 
Sonuç olarak, eğitim ve altyapının iyileştirilmesi ve ilave cezaevi personeli alınması konularında 
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, aşırı kalabalıklaşma ve tutuklu yargılananların yüksek 
oranda olması çözülmesi gereken sorunlar olarak kalmıştır. 
 
İfade özgürlüğü konusunda, Türk Ceza Kanununun (TCK) 301’inci maddesi artık ifade 
özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik olarak sistematik bir şekilde uygulanmamaktadır. Bu 
maddede yapılan değişiklik, önceki yıllara kıyasla kovuşturma sayısında belirgin bir düşüşe yol 
açmıştır.20 
 
Anayasa Mahkemesi, 2006 yılında bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından yapılan başvuruyu 
müteakip, Terörle Mücadele Kanununun, medya patronlarını terör propagandası yapan 
yayınlardan ve teröre övgüden sorumlu tutan hükümlerini iptal etmiştir. 

                                                            
17 10 Temmuz 2009 tarihinde toplam 27.021 kadronun 8.121’i münhaldır. 
18 10 Temmuz 2009 tarihinde cezaevi kapasitesinin toplamı 112.066; cezaevi nüfusu 312.066’dır. 
19 10 Temmuz 2009 tarihinde cezaevinde bulunanların % 53’ü tutuklu yargılananlardan oluşmaktaydı. 
20 301’inci maddede yapılan değişiklikler 8 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler, diğerlerinin 
yanı sıra, 301’inci maddeye dayanarak ceza soruşturması açılabilmesi için Adalet Bakanından izin alınması 
mecburiyetini getirmiştir. Değiştirilmiş maddenin yürürlüğe girmesinden sonra Adalet Bakanı beklemekte olan 
914 dosyayı (kovuşturma ya da dava safhasında olan) incelemiş ve 77 ceza soruşturmasının devamına karar 
vermiştir. Adalet Bakanı ayrıca, 301’inci maddenin tadil edilip 8 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmesinden 
sonra başlatılan 210 soruşturmayı incelemiş ve bunlardan sekiz tanesine (yani Adalet Bakanına sunulan 
soruşturmaların % 3’ü) izin vermiştir.  
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200 Türk aydını tarafından imzalanan, “1915’te Osmanlı Ermenilerinin uğradığı Büyük 
Felaketin inkâr edilmesini” reddeden ve Ermenilerden özür dileyen dilekçe internet ortamında 
paylaşılmıştır. Kampanyada yaklaşık 30.000 imza toplanmış ve bu durum belli başlı yayın 
organlarındakiler de dâhil olmak üzere geniş çaplı tartışmalara yol açmıştır.21 Ayrıca, 
medyada, Kürt meselesi, genel olarak azınlık hakları, ordunun rolü ve Atatürk’ün mirası gibi 
Türk kamuoyu tarafından hassas olarak algılanan diğer konularda yoğun tartışmalar 
gerçekleşmiştir.  
 
Ancak, yasal çerçeve halen ifade özgürlüğüne ilişkin yeterli güvenceyi sağlayamamaktadır ve 
sonuç olarak hâkim ve savcılar, ifade özgürlüğünü dar bir şekilde yorumlamaktadırlar. Halen 
301’inci maddeyi temel alan bazı kovuşturmalar yapılmakta ve mahkûmiyet kararları 
verilmektedir. Ayrıca, TCK’nın onur, şeref ve saygınlığa karşı işlenen suçlar (TCK’nın 125 
ila 131’inci maddeleri), kamu düzeni (214’üncü, 216’ncı, 217’nci, 218’inci ve 220’inci 
maddeleri) devlet güvenliği (305’inci maddesi), anayasal düzen (312’nci ve 314’üncü 
maddeler), müstehcenlik (226’ncı maddesi)  başta olmak üzere, diğer birtakım hükümleri 
ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Ayrıca, TCK’nın 318’inci maddesi (halkı askerlikten 
soğutmak), Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, Türk Harflerinin Kabul ve 
Tatbiki Hakkında Kanun22 uyarınca kovuşturmalar ve mahkûmiyet kararları devam 
etmektedir. Bu hukuki belirsizlik, gazetecileri, yazarları, yayıncıları, siyasetçileri, 
akademisyenleri ve diğer meslek gruplarını soruşturma, kovuşturma, mahkûmiyet ve hapis 
tehlikesiyle karşı karşıya bırakmakta ve dolayısıyla oto-sansüre neden olabilmektedir. 
 
Terör faaliyetlerinin artması sonucu 2006 yılında kabul edilen Terörle Mücadele Kanununda 
yapılan değişiklikler bazı süreli yayınların durdurulmasıyla sonuçlanmıştır. Anayasa 
Mahkemesi, savcıların on beş günden bir aya kadar yayınları yasaklamalarına izin veren 
Terörle Mücadele Kanununun hükümlerine karşı önceki Cumhurbaşkanı tarafından 2006 
yılında açılan davayı reddetmiştir. 
 
Önde gelen ulusal medya gruplarından biri olan Doğan Medya Holding grubuna karşı iki 
vergilendirme prosedürü başlatılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığınca uygulanan büyük vergi 
cezaları, potansiyel olarak Grubun ekonomik gücünü zayıflatmakta ve bu nedenle 
uygulamada basın özgürlüğünü etkilemektedir. Vergilendirme prosedürlerinde orantılılık ve 
tarafsızlık ilkelerine uyulması ihtiyacı bulunmaktadır. 
 
Siyasetçiler, kişisel haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncılara, gazetecilere, yazarlara 
veya diğer siyasetçilere karşı bazı hukuk davaları açmışlardır. Genelkurmay, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde gerçekleşen olaylarla ilgili gizli bilgilerin açıklanmasına ilişkin davalar 
açmıştır. Gazeteciler, soruşturmaların mahremiyetini ihlal etmek ya da adil yargılamayı 
etkilemek iddiaları yüzünden sıklıkla kovuşturmalarla karşı karşıya kalmışlardır (sırasıyla 
TCK’nın 285’inci ve 288’inci maddeleri). Gazeteci akreditasyonunu talep eden bazı medya 
kuruluşlarına karşı ayrımcılık yapılmıştır. Önde gelen siyasi liderler, Doğan Medya 
Holding’in sahip olduğu gazeteleri ve televizyon kanallarını boykot etmişlerdir.  
 
İnternet sitelerinin sıkça yasaklanması endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Hukuki ve 
idari kararlar, istenmeyen içeriğin filtrelenmesi yerine tüm internet sitesini bloke etmektedir. 
                                                            
21 Ocak 2009’da kampanyayı başlatanlara karşı takipsizlik kararı verilmiştir. Ancak, bu karar Sincan 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 2 Mart 2009 tarihinde kaldırılmıştır.  Adalet Bakanlığının bu karara yaptığı itiraz Yargıtay’da 
görüşülmeye devam etmektedir. 
22 Bu Kanun uyarınca, sadece Türk alfabesinde bulunan harfler kullanılabilmektedir. 
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YouTube, Mayıs 2008’den beri yasaklanmıştır. Facebook ve Google internet sitelerine ve 
diğer sitelere karşı devam eden davalar bulunmaktadır.  
 
Sonuç olarak, Türk kamuoyunda, geleneksel olarak hassas kabul edilen konular da dâhil 
olmak üzere, serbest ve açık tartışmalar artmaktadır. Artık, Türk Ceza Kanununun 301’inci 
maddesi ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik olarak sistematik bir şekilde 
uygulanmamaktadır. Ancak, Türk Ceza Kanununun diğer birtakım maddelerine dayanan 
kovuşturma ve mahkûmiyetler mevcuttur. Türk hukuku, AİHS ve AİHM içtihatlarıyla uyumlu 
bir ifade özgürlüğü için yeterli güvenceyi sağlamamaktadır. Medya üzerindeki siyasi baskı ve 
hukuki belirsizlikler uygulamada basın özgürlüğünü etkilemektedir.  
 
Toplanma özgürlüğü konusunda yasal çerçevenin uygulanmasına yönelik daha fazla çaba 
harcanmıştır. Kasım 2008’de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgede (Bkz. 
İşkence ve Kötü Muamele), güvenlik güçlerince orantısız güç kullanımını engellemek için 
yakalama ve gözaltı usullerinin doğru uygulanmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Polis şiddeti 
söz konusu olduğunda kimlik tespitinin kolaylaştırılması amacıyla, gösterilerde 
görevlendirilen polis memurları kasklarının üzerinde görünür rakamlar taşımaktadırlar. Bu 
önlem artık ülke genelinde uygulanmaktadır.  
 
Bununla birlikte, gösteriler esnasında güç kullanımı sorununun çözümlenmesi için, Türk 
polisinin zor çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Bu anlamda, eğitim yardımı da alınacak 
önlemlere dâhildir. Ayrıca, 2007 yılında kabul edilen Polis Vazife ve Salahiyetleri 
Kanununun birtakım hükümleri, yaşama hakkının korunmasıyla ilgili bazı endişeleri de 
beraberinde getirmektedir. Halen, söz konusu yasanın uygulanmasında karşılaşılan zorluklar 
bildirilmektedir. Rutin kimlik kontrollerinde kötü muamelenin gerçekleştiği vakalar 
bulunmaktadır. Aşırı güç kullanımına karışan güvenlik güçleri mensuplarına karşı açılan 
hukuki ve idari soruşturmalar etkili bir şekilde yürütülmemektedir (Bkz. Cezasız Kalma). 
 
Önceki yıllarda polis şiddeti yüzünden gölgelenen Nevruz ve 1 Mayıs gösterileri çoğu yerde 
barış içinde gerçekleşmiştir. Ancak, ülkenin güneydoğusundaki gösterilerde şiddet ön plana 
çıkmaya devam etmiştir. Özellikle ülkenin doğu ve güneydoğusunda, STK faaliyetlerinin 
güvenlik güçleri tarafından görüntülü kayıt altına alınması ve soruşturulması olayları halen 
bildirilmektedir.  
 
Örgütlenme özgürlüğü konusunda, dernek ve üye sayısı artmaya devam etmiştir. Vakıflar 
Meclisinin ilk seçimleri Aralık 2008’de gerçekleşmiştir. Yeni Vakıflar Meclisi, vakıf kurmak 
için gerekli olan malvarlığı miktarının önemli ölçüde düşürülmesine karar vermiş ve 
böylelikle vakıf kurma koşullarını daha fazla kolaylaştırmıştır. 
 
Danıştay, öğretim üyelerinin dernek kurma hakkını kısıtlayan Genelgeyi iptal etmiştir. YÖK 
tarafından Kasım 2008’de yayımlanan Genelge, üniversitelerinin onayı olmadan öğretim 
üyelerinin meslek örgütlerinde, vakıf ya da derneklerde görev almalarını engellemekteydi. 
 
Yargıtay, Nisan ayında lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, transseksüel ve travesti (LGBTT) 
Lambda İstanbul Dayanışma Derneğinin kapatılması kararını bozmuştur. 
 
Bununla birlikte, Yargıtayın kararı derneğin meşruluğunu, “bu tür seksüel eğilimleri yayma 
amacıyla lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, travesti ve transseksüel davranışları teşvik etmeme” 
koşuluna dayandırmıştır ki, bu, AB’nin homofobiyi reddetmesi ve ayrımcılıkla mücadele 
standartları ile uyumlu değildir. Ayrıca, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-
Der) aleyhine bir kapatma davası açılmıştır. Dava, Derneğin Kasım 2008’de yayımladığı ve 
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okullarda milli güvenlik derslerinin subaylar tarafından verilmesine karşı çıktığı bir basın 
açıklamasından kaynaklanmaktadır. İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi aleyhindeki adli 
soruşturma devam etmektedir. Her iki kapatma davası da İstanbul Valiliğince yapılan suç 
duyurularından sonra açılmıştır. 
 
Bazı yasal hükümler dernek faaliyetlerine aşırı yük getirmektedir. Dernekler Kanununa 
uyulmaması hâlinde yüksek para cezaları ya da ağır cezalar gündeme gelmektedir.23 
Yurtdışından mali destek alınmadan önce ilgili makamlara bildirimde bulunma yönündeki 
yasal zorunluluk dernekler üzerine yük getirmektedir. AB fonları dâhil olmak üzere 
yurtdışından mali destek alan sivil toplum kuruluşlarının bazen orantısız denetime tabi 
tutulması ve bazı basın organlarında olumsuz şekilde tasvir edilmesi diğer bir endişe kaynağı 
olmaya devam etmektedir. 
 
Özellikle başta uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yerel temsilcilikleri olmak üzere, 
dernekler ve vakıfların kayıt edilmesi konusunda sıkıntılar hâlâ devam etmektedir. Büyük 
uluslararası STK’lara (“International Crisis Group” ve “the Raoul Wallenberg Institute”) 
ilişkin olarak en az iki dava bir yıldan uzun bir süredir beklemededir. 
 
Sendikalar, toplu gösteri düzenleme haklarını kullanma konusunda engellerle karşılaşmaya 
devam etmektedir. Polis müdahalesi her zaman kamu düzenine gerçek bir tehdidin görüldüğü 
durumlarla sınırlı kalmamıştır. 
 
Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin mevzuatın değiştirilmesine yönelik ilerleme 
kaydedilmemiştir (Bkz. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü). 
 
Sonuç olarak, derneklere ilişkin yasal çerçeve Avrupa standartlarıyla uyumludur. Bununla 
birlikte dernekler, faaliyetlerinin bazı hallerde adli soruşturma açılmasına varan orantısız 
denetimi ile halen karşılaştıkları için uygulamaya ilişkin önemli miktarda ilerleme 
kaydedilmelidir. 
 
Sivil toplum kuruluşlarının, AB’ye katılım süreci de dâhil olmak üzere, kamu kurumları ve 
genel olarak kamuoyunda üstlendiği önemli role ilişkin artan bir farkındalık gözlenmektedir. 
 
Buna karşılık, danışma usullerinde karşılaşılan bazı güçlükler kamu kurumları ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki güven eksikliğini yansıtmaktadır. Sivil toplum kuruluşları için yardım 
toplanması ve vergi muafiyetine ilişkin yasal çerçeve, sivil toplum kuruluşlarının mali 
sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla AB iyi uygulamalarıyla uyumlu şekilde 
güçlendirilmelidir. 
 
Din özgürlüğü konusunda, ibadet özgürlüğüne genel olarak saygı gösterilmesine devam 
edilmektedir. Şubat 2008’de kabul edilen Vakıflar Kanununun uygulanmasına Rapor 
döneminde sorunsuzca devam edilmiştir (Bkz. Mülkiyet Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü). 
Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu din adamlarının çalışma izni almaları konusunda 
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Özellikle, Aralık 2008’de Ekümenik Patrikhane’nin çalışma 
izni başvuruları olumlu şekilde yanıtlanmıştır. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından 
temsilcilerin de dâhil olduğu Türk makamları 2009 ilkbaharında sorunlarını tartışmak üzere 
gayrimüslim cemaatleri ziyaret etmiştir ve bu cemaatlerin temsilcileri de yazın Başbakan ile 
görüşmüştür. 
                                                            
23 Bir derneğe ait gerekli kayıtların tutulmaması hâlinde, dernek yöneticileri üç ay ila bir yıl arasında hapis cezasına 
çarptırılabilmektedir. 
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Aralık 2008’de Kültür Bakanı, ilk Alevi Enstitüsünün açılışına katılarak geçmişte devletin yol 
açtığı acılar nedeniyle Alevilerden özür dilemiştir. Ocak 2009’da Başbakan geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da Alevilerin iftar yemeğine katılmıştır. Hükümet, Alevilerin sorun ve 
beklentilerinin açıkça tartışılmasına yönelik çalıştaylar düzenlemiştir ve bu girişim Alevi 
cemaatince olumlu karşılanmıştır. Kamu yayın kuruluşu, Alevilerin Muharrem24 kutlamaları 
üzerine bir dizi program yayımlamıştır. Diğer bir sembolik jest olarak Kültür Bakanlığı, 1993 
olaylarının25 mağdurları anısına Sivas’ta Madımak Oteli içinde bir kültür merkezinin 
kurulmasını tartışmaya açmıştır. Üç belediye meclisi, cemevlerini ibadet yerleri olarak 
tanımıştır ve cemevlerine camilere tanınan aynı mali kolaylıkları sağlamıştır. Antalya, Ankara 
ve İstanbul’daki idare mahkemeleri, Alevi öğrencilerin zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersinden muaf tutulmaları yönünde karar vermiştir. İzmir İdare Mahkemesince verilen 
benzer bir karar Danıştay tarafından onanmıştır. 
 
Bununla birlikte, Anayasanın 24’üncü maddesi ve Milli Eğitim Temel Kanununun 12’nci 
maddesi uyarınca din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ilk ve orta dereceli okullarda halen 
zorunludur. Ekim 2007’de AİHM, bu derslerde dinlere genel bir bakış sağlanmakla 
kalınmayıp, kültürel haklar da dâhil olmak üzere İslam inancının temel ilkelerinin 
öğretildiğine karar vermiştir. Mahkeme, Türkiye’den müfredatını ve mevzuatını AİHS’nin 
1’inci Protokolünün 2’nci maddesi ile uyumlu hale getirmesini istemiştir. Bu kararın 
uygulanmasına ilişkin olarak hâlâ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararı 
beklenmektedir. 
 
Dini grupların örgütlenmiş yapıları niteliğindeki gayrimüslim cemaatler, tüzel kişiliklerinin 
olmamasından kaynaklanan sorunlarla halen karşı karşıyadır. Din adamlarının eğitimi 
konusundaki kısıtlamalar devam etmektedir. Türk mevzuatı, bu cemaatler için özel yüksek din 
eğitimi imkânı tanımamaktadır ve kamu eğitim sisteminde de bu yönde bir imkân 
bulunmamaktadır. Rapor döneminde, yeniden açılması geniş kapsamda tartışılmış olmasına 
rağmen Heybeliada (Halki) Rum Ortodoks Ruhban Okulu hâlâ kapalıdır. Ermeni 
Patrikhanesi’nin Ermeni dili ve Ermeni din adamlarının eğitimi için üniversitede bölüm 
açılması önerisinin değerlendirilmesi birkaç yıldır devam etmektedir. Süryaniler, yalnızca, 
resmi okullar bünyesinde olmayan gayriresmi eğitim sunabilmektedir. Türkiye’de çalışmak 
isteyen yabancı uyruklu din adamlarının çalışma izni almaları konusunda kaydedilen 
ilerlemeye rağmen, genel olarak bu süreç yavaş ve zor işlemeye devam etmektedir. 
 
Ekümenik Patrik, “ekümeniklik” unvanını her durumda kullanamamaktadır. Haziran 2007’de 
Yargıtay, Patrikhane seçimlerine katılan ve seçilen kişilerin Türk vatandaşları olmaları ve 
seçim sırasında Türkiye’de çalışıyor olmaları gerektiğine hükmetmiştir. Buna karşılık, Türk 
vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin, AİHS ve AİHM içtihatlarına uygun olarak, din 
özgürlüğü haklarını örgütlü dini cemaatlere katılmak suretiyle kullanabilmeleri hususunda eşit 
muamele görmeleri gerekmektedir. 
 
Kimlik kartları gibi kişisel belgelerde ayrımcı uygulamalara neden olabilecek din hanesi hâlâ 
bulunmaktadır. 
 

                                                            
24 Muharrem, Hicri takvimin ilk ayıdır. 
25 2 Temmuz 1993 tarihinde bir grup, Pir Sultan Abdal Kültür festivaline ev sahipliği yapan Sivas’taki Madımak 
Otelini kuşatmıştır. Otelin yakılması sonucunda çoğunluğu festivale katılan Alevi yazar, şair ve sanatçılar olmak 
üzere 37 kişi ölmüştür. 
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İbadet yerleri konusunda, gayrimüslim cemaatler sıklıkla ayrımcılığa ve idari belirsizliğe 
maruz kaldıklarını bildirmektedir; ibadet yerleri tahsis edilmesi için ilgili makamlara yapılan 
başvurular reddedilmektedir ve mevcut Protestan kiliseleri ve Yehova şahitlerinin ibadet 
yerleri dava konusu olmaktadır. Alevi ibadethanelerine (cemevleri) ilişkin olarak birisi 
Danıştay’da olmak üzere mahkemelerde bekleyen iki dava bulunmaktadır. Cemevleri üç 
belediye meclisi tarafından ibadet yeri olarak tanınmasına rağmen, bu evlerin ibadet yeri 
olarak tanınmaması yönündeki genel politika değişmemiştir. 
 
Dini azınlık grupları mensupları ibadetlerinin güvenlik güçlerince izlendiğini ve 
kaydedildiğini iddia etmiştir. Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu, Alevileri küçük 
düşürücü ve ayrımcılığa yol açıcı yayın yaptıkları gerekçesiyle üç gazete aleyhine dava 
açmıştır. Bazı illerde gayrimüslim din adamlarına ve ibadethanelerine saldırı ve tehdit 
bildirilmiştir. Ülkenin güneyindeki Adana ilinde bir Türk İncil Topluluğu Kitabevi Şubat 
ayında ikinci kez tahrip edilmiştir. Misyonerler geniş ölçüde ülkenin bütünlüğüne ve İslam 
dinine bir tehdit olarak algılanmaktadır. İki misyoner aleyhindeki davanın görülmesine 
Silivri’de devam edilmiştir ve dava, Adalet Bakanlığının Türk Ceza Kanununun 301’inci 
maddesi uyarınca adli soruşturmaya izin vermesini müteakip genişletilmiştir. Nisan 2007’de 
Malatya’da üç Protestanın öldürülmesine ilişkin dava halen devam etmektedir. 
 
Dini gerekçeler temelinde vicdani retçilere yönelik adli takibatlar devam etmiştir. Vicdani red 
hakkına ilişkin olarak kamuoyuna yapılan açıklamalar mahkûmiyetlere neden olmuştur. 
Vicdani redde ilişkin olarak Yehova şahitleri aleyhine açılan davalar AİHM’de 26 
görülmektedir (Bkz. Uluslararası İnsan Hakları Hukukuna Riayet). 
 
Sonuç olarak, Vakıflar Kanununun uygulanmasında sorun bulunmamaktadır (Bkz. Mülkiyet 
Hakları). Hükümet, Aleviler ve gayrimüslim cemaatlerle bir diyalog başlatmıştır. Buna 
karşın, bu grupların belirli sorunları hâlâ çözüm beklemektedir. Dini azınlıklara karşı saldırılar 
hâlâ devam etmektedir. Din adamlarının eğitimi de dâhil olmak üzere, tüm gayrimüslim 
cemaatlerin ve Alevilerin aşırı bir kısıtlama olmaksızın faaliyet göstermelerine imkân 
tanıyacak şekilde AİHS ile uyumlu bir yasal çerçevenin oluşturulması gerekmektedir. Dini 
özgürlüklerin tümüyle uygulanmasına elverişli bir ortam yaratılması için daha fazla çabaya 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Ekonomik ve sosyal haklar 
 
Kadın haklarına ilişkin olarak, Mart 2009'da yasal bir düzenlemeyle, TBMM’de istişari 
nitelikte Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ilişkin gelişmeleri izlemekte, kanun tasarılarına görüş vermekte ve Türk mevzuatı 
ve uygulamaları ile uluslararası anlaşma hükümleri arasında uyum sağlanması yönünde 
yapılması gereken düzenlemeleri önermektedir. Komisyon ayrıca kadın erkek eşitliğinin ihlal 
edildiğine ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair şikâyetleri de incelemektedir. 
 
Yapılan bir yasal değişiklikle, sözleşmeli kamu çalışanlarına devlet memurları ile aynı şekilde 
16 haftalık ücretli doğum izni alma ve ayrıca doğum izni sona erdiğinde başvurmaları hâlinde 
aynı görevlerine dönebilme imkânı getirilmiştir. 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması’nın ilk sonuçları, bölgesel farklılıkların sürmesine rağmen, anne ve çocuk sağlığı 
göstergelerinde geçtiğimiz beş yılda ilerleme kaydedildiğini göstermektedir.27  
                                                            
26 43965/04, 5260/07 ve 14017/08 numaralı başvurular. 
27 Sağlık personelince sağlanan doğum öncesi bakım oranında % 13’lük bir artış gerçekleşmiştir ve % 93’lük bir 
kapsama oranına ulaşılmıştır. Sağlık personeli yardımıyla gerçekleştirilen doğum oranı % 8 oranında artmıştır ve 
% 90'lık bir genel kapsama oranına ulaşılmıştır. 
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Kamu hizmeti verenlere ve sağlık personeline yönelik farkındalık yaratma ve cinsiyet 
duyarlılığı eğitim programlarına devam edilmiştir. Nisan 2009’da Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı arasında savcı ve hâkimlerin kadınlara yönelik şiddet 
konusunda eğitimini hedefleyen bir protokol imzalanmıştır. Kadın sivil toplum kuruluşları, 
yerel seçimlere kadınların katılımını artırmaya yönelik olarak, Avrupa Kadın Lobisinin 
“50/50, toplumsal cinsiyet eşitliği olmaksızın modern bir Avrupa demokrasisi olmaz” 
kampanyası ile aynı zamanda “50/50 eşitlik” kampanyası gibi kampanyalar yürütmüştür. 
 
Bununla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu Türkiye’de önemli bir sorun olmaya 
devam etmektedir ve AB müktesebatına uyum gereğince kurulması gereken bir toplumsal 
cinsiyet eşitliği kurumu halen kurulmamıştır (Bkz. Fasıl 19 - Sosyal Politika ve İstihdam). 
 
Kadınların hem ulusal hem de bölgesel seviyede siyasi temsili çok düşüktür. 29 Mart 2009 
tarihinde yapılan yerel seçimler bu durumu değiştirmemiştir: İl düzeyinde iki,  ilçe düzeyinde 
on yedi kadın belediye başkanı seçilmiştir. Genel olarak, seçim öncesi söylemlere karşın 
siyasi partiler yeterli sayıda kadın adayı, seçilebilir sıralarda aday göstermemişlerdir. Son 
olarak, Siyasi Partiler Kanununda ve parti tüzüklerinde Türk kadınlarının yeterli oranda siyasi 
temsilini uygulamada sağlamaya yönelik hükümler bulunmamaktadır. 
 
Kadınların işgücü piyasasına katılımı hâlâ çok düşük düzeydedir28. İşgücü piyasasına giren 
kadınlar daha çok kayıt dışı sektörlerde istihdam edilmektedir ve bu da durumlarını kırılgan 
hale getirmektedir. Genel olarak kadınlar eşdeğer işlerde erkeklerden daha az kazanmaktadır. 
 
Kadınların eğitime erişimi, AB’ye üye ülkeler ve OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede 
bulunmaktadır. İlköğretimde cinsiyet eşitsizliğini azaltmaya ilişkin olumlu gelişmeler 
−özellikle kızların okula devam etmesini sağlamak ve okulu bırakma sorununa çözüm bulmak 
suretiyle− sürdürülmeli ve daha fazla iyileştirilmelidir (Bkz. Çocuk Hakları).  
 
Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve erken ve zorla yapılan evlilikler ciddi sorunlar olmaya 
devam etmektedir. Kadınlara yönelik aile içi şiddete ilişkin ulusal araştırma raporu29 sorunun 
ciddiyetini ortaya koymuştur: Kadınların % 39’u fiziksel şiddete ve % 15’i cinsel istismara 
maruz kaldıklarını belirtmiştir. Her dört kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddet sonucu 
yaralanmıştır. Ayrıca, araştırma sonucunda, mağdurların % 48,5’inin yaşadıkları şiddeti 
kimseye anlatmadığı, sadece % 4’ünün yardım için polise başvurduğu ve yalnızca % 1’inin 
Devlete ait sığınma evlerine sığındığı belirlenmiştir. Türk kadınlarının çoğu hâlâ haklarından 
bütünüyle haberdar değildir ve bu konuda önemli ilave çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Haziran 2009’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Opuz davasına ilişkin kararını 
yayımlamıştır30. Mahkeme, müşteki ve annesinin maruz kaldığı şiddetin cinsiyete dayalı 
olduğu ve özellikle Türkiye’deki aile içi şiddet vakalarında yargı sisteminin genel 
pasifliğinden ve şiddet uygulayanların cezasız kalmasından özellikle kadınların etkilendiği 
dikkate alındığında, bunun kadınlara karşı ayrımcılığın bir türü durumuna gelmiş olduğundan 
hareketle, AİHS’nin (a) 2’nci maddesinin (yaşam hakkı), (b) 3’üncü maddesinin (işkence ve 
                                                            
28 Kadınların işgücü piyasasına katılımında, 2008 sonu/2009 başında önceki yılın aynı dönemi ile 
karşılaştırıldığında çok az bir artış gözlenmiştir. Öte yandan, bu az artışın küresel ekonomik ve mali kriz ve bunu 
izleyen genel istihdam oranlarındaki azalma çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. 
29 AB’nin mali desteğiyle yürütülen bir projenin parçası olarak, Hükümet tarafından desteklenen bu araştırmada, 
2008 yazında 12.795 kadın örneklem olarak alınmıştır. Raporun özeti Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü internet 
sitesinde yayımlanmaktadır. 
30 Türk makamlarının müşteki ve annesini aile içi şiddetten koruyamadığına ilişkin 33401/02 numaralı başvuru. 
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insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı) ve (c)  2’nci ve 3’üncü maddelerle bağlantılı 
olarak 14’üncü maddesinin (ayrımcılık yasağı) ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermiştir. 
 
Kadın örgütleri, aile mahkemelerinin, Ailenin Korumasına Dair Kanuna göre şiddet tehdidi ile 
karşılaşan kadınların korunması için koruma kararı çıkarmasının uzun zaman aldığını 
bildirmektedir. Bu ise söz konusu Kanunun etkililiğini zayıflatmakta ve kadınların daha fazla 
mağdur olmasına yol açmaktadır. 
 
Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar için yalnızca 54 tane koruma evi bulunmaktadır. Bu ise, 
hem sığınma evi sayısı hem de genel yatak kapasitesi bakımından Kanunda öngörülenin31 ya 
da gerçek ihtiyacın çok altındadır. Ara-kademe koruma ve önleme hizmetlerinin ve bunlara 
erişilebilirliğin, talebi karşılamak üzere güçlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Kamu kurumları arasındaki işbirliğinde, töre cinayetleri ve kadınlara yönelik aile içi şiddetle 
mücadele konusundaki Başbakanlık Genelgesiyle birlikte başlangıçta görülen ilerlemenin 
ardından, Rapor döneminde bu konuyla ilgili kaygılar ortaya çıkmıştır. İçişleri Bakanlığı 
Genelgesinde düzenlenen yerel düzeyde koordinasyon komiteleri32 Kanunda öngörüldüğü 
şekilde kurulmamıştır. Kolluk kuvvetleri ve kamu idarelerinin, İçişleri Bakanlığının kadınlara 
ve çocuklara yönelik şiddet genelgesinden haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır. 
 
Cinsiyetle ilgili konularda sivil toplum kuruluşları ile Hükümet arasında etkili bir diyalog 
bulunmamaktadır. 
 
Sonuç olarak, kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güvence altına alan yasal 
çerçeve mevcuttur. Buna karşın, yasal çerçevenin uygulamaya geçirilmesi ve ekonomik 
hayata katılım ve fırsatlar, siyasi yetkilendirme ve eğitime erişim alanlarında kadın ve erkek 
arasındaki farkın kapatılması için kayda değer ilave çabalara ihtiyaç vardır. Aile içi şiddet, 
töre cinayetleri ve erken yaşta ve zorla yapılan evlilikler, ülkenin bazı bölgelerinde ciddi 
sorun olmaya devam etmektedir. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında, 
hem erkekler hem de kadınlar için ilave eğitime ve farkındalık yaratılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
 
Çocuk hakları konusunda, ilköğretimde 2007-2008’de % 2,3 olan cinsiyetler arasındaki 
dengesizlik, 2008-2009’da yaklaşık olarak % 1’e düşürülerek yarı yarıya azalmıştır. Okul 
öncesi eğitimdeki öğrenci sayısı 2007 yılı ile 2008 yılı karşılaştırıldığında % 14 oranında 
artmıştır ve okul öncesi eğitim oranı % 33’e çıkmıştır. Okul öncesi eğitimdeki öğretmen 
sayısı da 2007 yılı ile 2008 yılı karşılaştırıldığında % 14 oranında artmıştır. Milli Eğitim 
Bakanlığı, e-okul sistemi sayesinde, okula gitmeyen çocukları her an belirleyebilmekte ve bu 
çocuklara ulaşabilmektedir. 
 
2008 yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasının ilk sonuçlarına göre bebek, çocuk ve beş 
yaş altı çocuk ölüm oranları azalmıştır. Bebek ölüm oranı, 1998–2003 dönemi ile 
karşılaştırıldığında % 47’lik bir düşüş göstererek 2003–2008 döneminde % 1,7 olarak 
ölçülmüştür. 
 
2005 tarihli Çocuk Koruma Kanununa göre ülkedeki 81 ilin tamamında çocuk 
mahkemelerinin kurulması gerekmektedir. Bu mahkemelerin sayısı geçen sene 40 iken bu 
                                                            
31 2005 tarihli Belediyeler Kanunu, nüfusu 50.000 ya da daha fazla olan belediyelerde kadınlar için sığınma 
evleri kurulmasını öngörmektedir. 
32 Genelgeye göre bu komiteler yerel düzeyde kurulacaktır ve içerisinde valilik, polis, jandarma, belediye, 
müftülük, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yer alacaktır. Namus ve töre cinayetleri 
önlenmesine katkıda bulunmaları beklenmektedir. 
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sene 73’e yükselmiştir. Bunlar, ülkedeki 81 ilden 33’ünde bulunmaktadır. Daha ciddi suçları 
inceleyen çocuk ağır ceza mahkemeleri yalnızca 7 ilde mevcuttur. 
 
Bununla birlikte, 15 yaş altındaki çocuklar arasında yoksulluk oranı 2007’de % 0,9 artarak % 
26,1’e yükselmiştir. Kırsal bölgelerde bu oran, % 42’ye kadar çıkabilmektedir. 
 
İlköğretime kayıt konusunda bölgesel dengesizlikler devam etmektedir: Ülkenin batısı ve 
doğusundaki bazı kesimler arasında % 10’u aşan bir farklılık söz konusudur. Ortaöğretime devam 
etme konusunda, kayıt olma oranı ilkokulda % 96,5 iken33, ortaokulda % 58,5’e düşmektedir. 
 
Sorumlu ulusal kurumların kapasitesi zayıf kaldığından çocuk işçiliğiyle mücadelede herhangi bir 
ilerleme kaydedilmemiştir. Etkili herhangi bir teftiş sistemi bulunmamaktadır. Çocuk işçiliğinin 
ortadan kaldırılması için uygun yapılanmalar ve yeterli kaynaklarla birlikte bütünleşmiş bir 
yaklaşımın hâlâ benimsenmesi gerekmektedir.  
 
Çocuk adaleti konusunda, 2005 tarihli Çocuk Koruma Kanununa göre, 18 yaşını doldurmamış 
bütün Türk vatandaşları çocuk kabul edilmektedir ve çocuk haklarından yararlanabilmektedir. 
Buna karşın, özellikle Türk Ceza Kanununun 220’nci ve 314’üncü maddelerindeki hükümler 
bakımından, 2006 yılında Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişikliklerle, on beş ve on 
sekiz yaş arasındaki çocuklar, yetişkinler gibi yargılanabilmektedir. Uygulamada, Türk Ceza 
Kanununun değişik 220’nci ve 314’üncü maddeleri temelinde, bu yaş grubundaki çocuklar 
aleyhine açılan davaların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Örneğin, özellikle Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde,  gösterilere katılan çocuklar, ‘terör örgütü üyesi olmakla’ suçlanmakta ve bundan 
dolayı orantısız ve uzun hapis cezalarına maruz kalmaktadır. Yargılamalar, sıklıkla polis 
memurlarının ifadelerine dayalı olarak ve sağlam kanıtlarla desteklenmeksizin yapılmaktadır. 
Gözaltına alındıktan sonra ve savcı karşısına çıkarılmadan önce çocukların kasıtlı olarak kötü 
muamele gördükleri ve bu süre içinde avukatlarını görmelerine izin verilmediği iddia 
edilmektedir. Çocuk mahkemelerinde çocuk savcılarının olmaması ve hapis koşulları da 
eleştirilmektedir. Son olarak, çocuklara ilişkin psikolojik değerlendirmeler uzman personel 
sıkıntısı nedeniyle gerektiği gibi yapılamamaktadır. 
 
Çocuk Islahevlerinin kısıtlı kapasitesi nedeniyle, tutuklu yargılanan çocuklardan çoğunun yetişkin 
cezaevlerinde tutulması konusunda kaygılar söz konusudur 34. Çocukların gözaltında tutulduğu 
yerlerdeki fiziksel koşulların ve verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Şartlı 
tahliye sisteminden daha etkili şekilde yararlanılması hapishanelerdeki çocuk sayısını azaltacaktır. 
 
Sonuç olarak, idari kapasite, sağlık, eğitim, çocuk adalet sistemi ve çocuk işçiliği dâhil olmak 
üzere çocuk haklarına ilişkin tüm alanlardaki çabaların daha fazla artırılması gerekmektedir. 
Çocukların yetişkinler gibi yargılandığı ve orantısız cezalara maruz kaldığı davalar ciddi kaygılara 
yol açmaktadır. 
 
Sosyal bakımdan korunmaya muhtaç ve/veya engelli kişiler konusunda, Türkiye, Aralık 
ayında BM Engelli Hakları Sözleşmesini onaylamıştır. Engellilerin sorunlarına çözüm bulunması 
amacıyla kamu tarafından finanse edilen çeşitli projeler başlatılmıştır. 
 
Bununla birlikte, akıl sağlığı alanında kaygılar mevcuttur. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi, 
akıl hastalarının, başta kendilerine ya da yasal vasilerine tedavi için rıza gösterme ya da tedaviyi 
reddetme fırsatı verilmesinin sağlanması olmak üzere, haklarının korunması için yasal reformlar 

                                                            
33 Bu oran geçtiğimiz yıl yaklaşık % 97 idi. Farklılık esas itibarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’nın veri toplamak 
için kullandığı istatistiki yöntemlerdeki bir değişiklikten kaynaklanmaktadır. 
34 10 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla cezaevlerinde 282’si mahkûm olmak üzere 2678 çocuk bulunmakta idi. 
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yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Mahkemeler ve akıl sağlığı kurumları, akıl sağlığı 
kurumlarına rızası dışında yerleştirilmeye ilişkin Medeni Kanun hükümlerini yeterli ölçüde 
uygulamamaktadır. Tedavi programları, fiziksel altyapı ve eğitim konularında ilave çabalar 
gerekmektedir. Türkiye’de akıl sağlığı kurumlarının denetimini gerçekleştirecek bağımsız bir 
birim bulunmamaktadır. 
 
Engelli kişiler ve akıl hastalarının bakım koşulları hakkında kapsamlı veri mevcut değildir. 
Kurumsallaşmış hizmetlere bir alternatif olarak toplum temelli hizmetler yeterince gelişmiş 
değildir. Fiziksel engelliler, esas olarak fiziksel engeller ve bilgi sahibi olmamak nedeniyle 
hizmetlere erişimde sorunlarla karşılaşmaktadır. Yerel seçimlerde engelliler için yeterli olanaklar 
sağlanmamıştır ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) engellilerin seçim haklarını kullanmaları 
üzerinde olumsuz sonuçlar doğuran iki karar almıştır. 
 
Türkiye’de işçi hakları ve sendikalar konusunda, 1980 askeri darbesinden sonra sendikal haklar 
kısıtlanmış olduğu için, 1 Mayıs’ın ‘Emek ve Dayanışma Günü’ ve resmi tatil olarak eski 
durumuna getirilmesi ve İstanbul’da Taksim Meydanı’nda gösteri yapılmasına (küçük gruplar 
hâlinde) izin verilmesi kararı sembolik iki adım olmuştur.  
 
Bununla birlikte, sendikalarla ilgili mevzuatın iyileştirilmesi çabaları verimli olmamıştır. Sendikal 
haklarla ilgili anayasal hükümler de dâhil olmak üzere, mevcut yasal çerçeve, özellikle kamu 
sektöründe ve özel sektörde örgütlenme hakkı, grev hakkı ve toplu sözleşme yapma hakkı ile ilgili 
AB standartları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ile uyumlu değildir (Bkz. 
Fasıl 19 - Sosyal Politika ve İstihdam). Mevcut sendikal hakların (Bkz. Örgütlenme Özgürlüğü) 
uygulanmasına ilişkin kısıtlamalar ve sendikalara üyelikten ötürü işten çıkarmalar olduğu 
bildirilmiştir. Türkiye’deki sosyal diyalog zayıftır. Genelde, toplu iş sözleşmelerinden faydalanan 
işçilerin oranı düşüktür. 
 
Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı olan Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu (KESK) üyeleri,  terörle mücadele operasyonu kapsamında tutuklanmışlardır 
(Bkz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Durum). 
 
Ayrımcılıkla mücadele ilkesi, Anayasa ile düzenlenmiş ve çeşitli yasalarla desteklenmiştir. 
Hükümet, ayrımcılıkla mücadele konusunda kamu bilincini artırmış ve öğretim yılının ilk dersinin 
bu konuda olmasına karar vermiştir.  
 
Bununla birlikte, yasal çerçeve AB müktesebatıyla yeteri kadar uyumlu değildir. (Bkz. Fasıl 19 - 
Sosyal Politika ve İstihdam).  Bazı işyerlerinde cinsel yönelimlerinden dolayı LGBT (lezbiyen, 
eşcinsel, biseksüel, transseksüel)’lerin işten çıkarılması şeklinde ayrımcılık vakaları yaşanmıştır. 
Türk Ceza Kanununun “teşhircilik” ve “genel ahlaka karşı suçlar”a ilişkin hükümleri bazen LGBT 
kesimine karşı ayrımcılık amacıyla kullanılmaktadır. Kabahatler Kanunu, travesti ve 
transseksüellere para cezası uygulamak için sıklıkla kullanılmaktadır. 
 
Homofobi, fiziksel ve cinsel şiddet vakalarına neden olmaktadır. Bazı travesti ve transseksüellerin 
öldürülmesi kaygı verici bir gelişmedir. Mahkemeler, travesti ve transseksüellere karşı suç 
işleyenlerin lehinde “haksız tahrik” ilkesini uygulamaktadır. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin eşcinselliği “psikoseksüel” bir hastalık olarak tanımlayan ve 
eşcinsellerin askerlik hizmeti için uygun olmadıklarını belirten sağlıkla ilgili bir düzenlemesi 
vardır. Askere çağrılan kişilerden eşcinsel olduklarını beyan edenlerden fotoğraflı kanıt 
istenmektedir. Bu gruptan az sayıda kişi aşağılayıcı bir tıbbi muayeneden geçmek zorunda 
kalmıştır. 
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Mülkiyet hakları konusunda, Rapor dönemi boyunca, Vakıflar Kanununun uygulanması 
sorunsuzca devam etmiştir. Nam-ı müstear veya nam-ı mevhumlar adına veya Hazine ya da 
Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların gayrimüslim cemaat vakıflarına 
iadesi için son başvuru tarihi 27 Ağustos 2009 idi. Hâlihazırda Vakıflar Bölge Müdürlükleri 
tarafından değerlendirilmekte olan toplam 1393 başvuru bulunmaktadır. Vakıflar Kanunu 
kapsamında, bir gayrimüslim cemaat vakfı, bağış yoluyla iki adet taşınmaz mal edinmiştir. Türk 
makamları gayrimüslim cemaat vakıflarının temsilcileri ile bir araya gelmiş ve mülkiyet ile ilgili 
sorunları tartışmak üzere Mor Gabriel Manastırını ziyaret etmişlerdir. 
 
Bununla birlikte, ne Vakıflar Kanunu, ne de diğer yasal hükümler, (a) el konulan ve üçüncü 
kişilere satılan taşınmazlar veya (b) yeni mevzuatın kabul edilmesinden önceki mazbut vakıfların 
taşınmazları konusunu düzenlememektedir. 
 
Süryaniler, mülkiyet konusu ile ilgili zorluklar yaşamaya devam etmektedirler. Hem özel kişileri 
hem de dini kurumları ilgilendiren bazı davalar sürmektedir. Özellikle, Mor Gabriel Süryani 
Ortodoks Manastırı arazi mülkiyeti ile ilgili sorunlar yaşamıştır. Rapor dönemi boyunca aşağıdaki 
konularda davalar devam etmiştir: Kadastro çalışmalarını müteakip, Manastır ve komşu köyler 
arasındaki yeni idari sınırlar; Hazinenin, Manastır tarafından kullanılan alanın devlete ait olduğu 
iddiası; kamu orman alanlarının Manastırın dış duvarları içinde kaldığı konusunda Orman 
Müdürlüğünün iddiası. Yerel adli makamlar, söz konusu orman alanını ‘işgal’ ettikleri 
gerekçesiyle, manastıra karşı dava açmışlardır. Manastır, alanın kendilerine ait olduğunu ve bunu 
kanıtlayan idari dokümanlar ve vergi dokümanlarının bulunduğunu iddia etmektedir. Tüm davalar 
sürmektedir. 
 
Mart 2009’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin Bozcaada’daki bir Rum Ortodoks 
kilisesinin mülkiyet haklarını ihlal ettiğine karar vermiştir. AİHM, Türk mahkemelerinin, söz 
konusu taşınmazın başvuruda bulunan vakıf adına tapuya tescilini reddetmesinin, AİHS’nin 1 
No’lu Protokolünün 1’inci maddesini ihlal ettiğine oybirliğiyle karar vermiştir. Aynı şekilde, 
AİHM, iki Ermeni Vakfı davasında da Türkiye’nin 1 No’lu Protokolün 1’inci maddesini 
(mülkiyet hakkı) ihlal ettiğini tespit etmiştir. Türkiye, AİHM’nin bu kararını yerine getirmiştir. 
 
Yunan vatandaşları miras yoluyla mülk edinme ve tapu kaydı konularında, özellikle değiştirilmiş 
Tapu Kanununun Türk makamlarınca uygulanması bağlamında, sorunlarla karşılaşmaya devam 
etmektedir. Bu konuya ilişkin olarak AİHM, 1 No’lu Protokolün 1’inci maddesinin ihlal 
edildiğine ve mülkün iadesine ya da başvuranlara maddi tazminat ödenmesine karar vermiştir. 
 
Sonuç olarak, Vakıflar Kanunu, Rapor dönemi boyunca sorunsuzca uygulanmıştır. Ancak, 
Vakıflar Kanunu, el konulan ve üçüncü kişilere satılan mülkler konusu ve yeni mevzuatın kabul 
edilmesinden önceki mazbut vakıfların taşınmazları konusunu ele almamaktadır. Türkiye, tüm 
gayrimüslim cemaatlerin mülkiyet haklarına tam olarak saygı duyulmasını sağlamalıdır. 
 
Azınlık hakları, kültürel haklar ve azınlıkların korunması 
 
Ülkede, azınlık konuları ile ilgili bir tartışma başlamıştır. Özellikle eğitim ve eğitimde ayrımcılık 
konularında akademisyenler ve STK’lar tarafından hazırlanan birkaç rapor yayınlanmıştır. Ders 
kitaplarından ayrımcı ifadeleri çıkarmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. 
 
Yine de, Türkiye’nin azınlık haklarına yaklaşımı sınırlı kalmaktadır. Türkiye, BM Medeni ve 
Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye taraf olmakla birlikte, Türkiye’nin azınlık hakları 
ile ilgili çekinceleri ve BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme kapsamındaki 
eğitim hakkı ile ilgili çekinceleri endişeye neden olmaktadır. Türkiye, Ulusal Azınlıkların 
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Korunması İçin Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesini ve Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartını imzalamamıştır. 
 
Azınlıkların kamu yaşamına katılmaları ve azınlık dillerinde yayın yapılması konuları dâhil olmak 
üzere, Türkiye ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yüksek 
Komiseri arasında bir diyaloga ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin, uluslararası 
standartlarla ve AB’ye üye devletlerdeki iyi uygulamalarla daha fazla uyumlu hale gelmesini 
kolaylaştıracaktır. 
 
Rum azınlık, Gökçeada ve Bozcaada’da yaşayanlar da dâhil olmak üzere, eğitim ve mülkiyet 
hakları ile ilgili sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Okullarda çift müdür uygulaması35 dâhil 
olmak üzere azınlık okullarının idaresi meselesi, uygulama yönetmeliğinin çıkarılmamış olması 
nedeniyle, sorun olmaya devam etmektedir. 
 
Okullarda “Sarı Gelin: Ermeni Meselesinin ardındaki Gerçek” isimli belgeselin dağıtılması, 
Ermeni cemaatinin okul çocuklarına yönelik ayrımcı bir eğitim oluşturulduğu düşüncesi 
gerekçesiyle şikâyetini müteakip, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Ancak, 
belgesel okullardan çekilmemiş ve dağıtılması ve gösterilmesine dair karar okul makamlarının 
takdirine bırakılmıştır. 
 
İsrail’in Aralık 2008’de Gazze’ye yönelik askeri müdahalesini takiben Musevi cemaatine karşı 
nefret söylemleri gerçekleşmiştir. Musevi cemaati, görüşlerini ifade ettikten ve nefret 
söylemleriyle ilgili mevcut yasal hükümlerin yetersizliğinden şikâyet ettikten sonra, hem 
Cumhurbaşkanı hem de Başbakan anti-Semitizmi açıkça kınamışlardır.   
 
Sonuç olarak, Avrupa standartlarına uygun olarak, dil, kültür ve temel haklara saygı gösterilmesi 
ve bunların korunması henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Türkiye, azınlıklara karşı hoşgörünün 
artırılması veya azınlıkların topluma dâhil edilmesinin teşvik edilmesi için kısıtlı bir çaba 
harcamıştır. 
 
Kültürel haklarla ilgili olarak, TRT – kamu yayın kuruluşu – Ocak 2009’da günde 24 saat 
Kürtçe yayın yapan TRT-6 kanalının yayınına başlamıştır. Eylül ayında Yüksek Öğretim Kurumu 
(YÖK), bir Türk Üniversitesinin (Mardin’deki Artuklu Üniversitesi) Kürtçe ve ülkede konuşulan 
diğer dillerde lisansüstü eğitim verecek “Yaşayan Diller Enstitüsü” kurulması yönündeki 
başvurusunu kabul etmiştir. Mart 2009’da devlet radyosu, Ermenice yayın yapmaya başlamıştır. 
 
TRT 6’nın resmi açılış töreninde, Başbakan Kürtçe birkaç kelime konuşmuştur. Yerel seçim 
kampanyası döneminde, siyasetçiler ve siyasi partiler, siyasi faaliyetlerinde Kürtçe 
kullanmışlardır. Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu kapsamında, siyasi hayatta 
Türkçe dışında diğer herhangi bir dilin kullanılması yasa dışı olmasına rağmen, bu tür pek çok 
durumda herhangi bir yasal işlem başlatılmamıştır. Kürt kökenli siyasetçilere açılan davaların 
çoğu, örneğin davetiye gönderdikleri veya bayram kartı gönderdikleri için veya belediye 
faaliyetlerinden ötürü, savcıların davaların çoğunda temyize gitmelerine rağmen, beraatla 
sonuçlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde valilikler, kamu hizmetini Kürtçe 
olarak sunmaya başlamışlardır. 
 
Bununla birlikte, DTP üyelerinin siyasi hayatta Kürtçe kullanmaktan mahkûmiyet kararları 
beklemededir. Temmuz 2009’da siyasi partilerden sorumlu olan Yargıtay Başsavcı 
                                                            
35 Bu okulların müdür yardımcıları, Milli Eğitim Bakanlığını temsil eden Müslümanlardır ve müdürlerden daha 
fazla yetkiye sahiptirler. 
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Yardımcısı, bazı DTP üyelerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için başvuruda 
bulunmuştur. Suçlamalar, Kürtçenin TBMM’de kullanılmasıyla ilgilidir. Belediye 
hizmetlerini Kürtçe sunduğu için 2007 yılında görevine son verilmesini takiben, aynı belediye 
başkanı Sur’da (Diyarbakır, Merkez) seçilmiştir. Ancak, bu kişiye karşı, aynı suçlara dayanan 
ceza davası devam etmektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanununda yer alan 
sınırlamalar, özel yerel ve bölgesel TV ve radyo programlarına uygulanmaktadır. Özel 
televizyon kanallarında Kürtçeyi öğreten eğitim programlarına izin verilmemektedir. Kürtçe 
siyasi tartışmalar veya genel eğlence programları neredeyse imkânsızdır. GÜN TV’ye karşı – 
günümüzde Kürtçe yayın yapan tek özel televizyon kanalı – Kürtçe şarkıların sözleri, belediye 
seçimleri kampanyasına yer vermeleri ve diğer programlarla ilgili olarak açılan bazı davalar 
ve soruşturmalar devam etmektedir. 
 
Türk devlet okulları sisteminde, ana dili Türkçe olmayan çocuklar kendi ana dillerini 
öğrenememektedir. Üniversite eğitimiyle ilgili olarak, AİHM, Kürtçe seçmeli ders talebinde 
bulundukları için Afyon Kocatepe Üniversitesinden uzaklaştırılan 18 üniversite öğrencisinin 
başvurusuyla ilgili olarak Türkiye aleyhine karar vermiştir. Mahkeme, öğrencilerin eğitim 
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 
 
Türkçe bilmeyenlerin kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için herhangi bir tedbir 
alınmamıştır. Mevcut mevzuat uyarınca çeviri yapılması mümkün iken, bu durum tutarlı 
biçimde uygulanmamaktadır. Cezaevi yönetimleri arasında çeşitlilik göstermekle birlikte, 
cezaevlerinde Kürtçe konuşmak sorunlu olabilmektedir (Bkz. Hapishaneler). 
 
Romanlara ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığının, vatansız ve Türk vatandaşı olmayan 
çingeneler ile Türk kültürüne bağlı olmayan yabancıları sınır dışı etmesine izin veren ve 
böylece Romanlara karşı ayrımcılığı teşvik eden Yabancıların Türkiye’de İkamet ve 
Seyahatleri hakkında Kanunun değiştirilmesi için herhangi bir adım atılmamıştır. Türkiye 
henüz, Romanların karşılaştığı sorunları ele almak için bir strateji belirlememiş ve yeterli 
yasal koruma sağlamamıştır. Türkiye, Roman topluluğun Hükümete yapmış olduğu çağrılara 
rağmen, “2005-2015 Roman On Yılı” uluslararası girişimine katılmamaktadır. 
 
Romanlar, eğitim hizmetlerine erişimde sosyal dışlanma ve marjinalleştirme, sağlık 
hizmetlerinde ayrımcılık, istihdam olanaklarından dışlanma, kimlik kartlarına sahip olmada 
zorluklar ve kamu işleri ve kamu hayatına katılımdan dışlanma gibi sorunlarla karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Barınma konusunda, Romanlar, bazı semtlerde kentsel dönüşüm programları 
kapsamında yerleşik oldukları mahallelerin yıkılmasıyla karşı karşıya kalmaya devam 
etmişlerdir. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığının, 2008 ilkbaharında başlayan, İstanbul’da 
Sulukule’de Romanların oturdukları mahallelerinin yıkılmasına yönelik araştırmasının 
sonuçları henüz yayımlanmamıştır. Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda, Avrupa 
Konseyi İnsan Hakları Komiseri, tarihi Sulukule’de yaşam standartlarının yükseltilmesi için 
Türk makamları tarafından sarf edilen çabaya dikkat çekmiştir. Ancak, İnsan Hakları 
Komiseri, Avrupa Konseyi insan hakları standartlarının aksine, aileler için bir barınma 
alternatifi yaratılmadan yapılan bazı tahliyeler nedeniyle Romanların başka yere 
yerleştirilmesi sürecine ilişkin kaygılarını dile getirmiştir. 
 
Sonuç olarak, Türkiye, kültürel haklarda, özellikle Kürtçe yayın yapan TV kanalı TRT 6’nın 
yayına başlaması suretiyle ilerleme kaydetmiştir. Ancak, başta özel TV ve radyo yayınlarında, 
siyasi hayatta, eğitimde ve kamu görevlileri ile iletişimde olmak üzere, Türkçe dışındaki diğer 
dillerin kullanılmasında kısıtlamalar devam etmektedir. Türkçe dışındaki dillerin kullanımı 
hakkındaki yasal çerçeve kısıtlayıcı yorumlara açıktır ve uygulama tutarsızdır. Sıklıkla 
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ayrımcı uygulamayla karşılaşan Romanların durumunda ilerleme kaydedilmemiştir. Alternatif 
barınma imkânı sağlanmaksızın Romanların oturdukları mahallelerin yıkımına devam 
edilmektedir.  
 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Durum 
 
Rapor dönemi boyunca, 2008 yılı sonundan itibaren, şiddetin nispi olarak azalmasına rağmen, 
Türkiye, can kaybıyla sonuçlanan ve aralıksız devam eden teröre maruz kalmıştır. Aralık 2008’de, 
Avrupa Birliği, Türkiye’nin insan haklarına, temel özgürlüklere ve uluslararası hukuka uygun 
olarak yürütülmesi gereken terörle mücadelesine destek olacağını teyit etmiştir. 
 
Cumhurbaşkanının Irak’a ziyareti ve Bölgesel Kürt Hükümetiyle olan uzlaşma, Kürt meselesiyle 
ilgili muhtemel bir çözüm için olumlu bir atmosferin yaratılmasına katkı sağlamıştır. Bu konuyla 
ilgili olarak, kamuoyu ve siyasi otoriteleri de kapsayan, muhalefeti ve sivil toplumu da içeren ülke 
içinde heyecan verici bir tartışma ortamı gelişmiştir. Hükümet, yaz aylarında Kürt meselesini 
barışçıl yollarla çözmek için geniş bir istişare başlatmış ve bu yönde kapsamlı bir plan açıklamış, 
ancak, bu planı henüz detaylandırmamıştır. 
 
Güneydoğu Anadolu Projesini (GAP) tamamlamak ve böylece bölgenin sosyo-ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunmak için, Hükümetin Mayıs 2008’de açıkladığı plan, ek kaynakların 
tahsis edilmesi suretiyle sürdürülmüştür. Resmi kaynaklara göre, toplam kamu yatırımlarında, 
GAP’ın payı, 2008’de % 12’ye çıkmıştır (2007’de % 7,2). Sulama, yol yapımı, sağlık ve eğitime 
yönelik yatırımlara öncelik verilmiştir. Ankara’da bulunan GAP İdaresi Başkanlığı, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki Şanlıurfa’ya taşınmıştır. GAP’a özgü bir izleme, değerlendirme ve 
raporlama mekanizması açıklanmış fakat henüz kurulmamıştır. 
 
Geçmiş yılların aksine, Mart 2009’daki Nevruz kutlamaları genel olarak sakin geçmiştir. 
Bölgedeki valilikler kutlamalar için izin vermişlerdir. Polis ve göstericiler arasında kayda değer 
bir çatışma olmamıştır. 
 
Haziran ayında TBMM, ilerideki beş yıl içinde, Türkiye-Suriye sınırında, Milli Savunma 
Bakanlığının gözetiminde, gerekirse kamu ihale usullerini izleyerek, anti-personel ve anti-tank 
mayınlarının temizlenmesine ilişkin Kanunu kabul etmiştir. Yasa, belli koşullar altında, 
mayınların temizlenmesi tamamlandıktan sonra, 44 yıla kadar arazinin tarıma açılması 
karşılığında mayınların temizlenmesi işinin özel şirketler tarafından yürütülmesi olasılığını ortaya 
koymuştur. Muhalefet partisi, bu tedbirin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına ters düştüğünü savunmuş 
ve konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır. Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi davayı kabul 
etmiş ve şartlı olarak Kanunun bazı kısımlarının yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 
Bu durum, mayınların temizlenmesi işlemlerini etkilememelidir. 
 
Bununla birlikte, terörizmin geniş bir tanımının yer aldığı terörle mücadele mevzuatının 
uygulanması, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin bölgede tatbiki 
konusunda aşırı kısıtlamalarla neticelenmiştir. Birtakım olaylarda, özellikle Kürt meselesi 
hakkında, şiddet içermeyen ifadelerin cezalandırılmasında söz konusu mevzuat kullanılmıştır. 
Nisan 2009’dan beri, polis, Kongra-Gel terör örgütüne üye oldukları iddia edilen yüzlerce DTP 
üyesi ve yöneticisini tutuklamıştır. Benzer bir terörle mücadele operasyonu PKK üyesi oldukları 
iddia edilen KESK ve Eğitimsen sendikalarının üyelerine karşı yürütülmüştür; bunlardan 22’si 
tutuklu olarak yargılanmaktadır. Şubat ayında Diyarbakır’da bir ceza mahkemesi, bir DTP 
milletvekilini yaptığı bazı konuşmalardan ötürü 18 ay hapse mahkûm etmiştir. Diğer bazı DTP 
milletvekilleri Terörle Mücadele Kanununu ihlal etmekten suçlu bulunmuş ve kendilerine birer 
mahkeme celbi gönderilmiştir. 
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Kara mayınları, hem askeri personel hem de siviller için güvenlik bakımından bir endişe konusu 
olmaya devam etmektedir. Anti-personel mayınların patlaması neticesinde sivillerden ve güvenlik 
güçlerinden kayıplar olmuştur. Türkiye, taraf olduğu Anti-Personel Mayınların Kullanımının, 
Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile ilgili 
Sözleşme (Ottowa Sözleşmesi) uyarınca, mayınlı alanlardaki tüm anti-personel mayınların 
mümkün olan en kısa sürede, en geç 1 Mart 2014 tarihinden önce, temizlenmesini taahhüt 
etmiştir. 
 
Köy korucuları sisteminin kaldırılması için adım atılmamıştır. Terörle mücadelede köy 
korucularının insan haklarını ihlal ettiğine dair raporlar bulunmaktadır. Yerel seçim kampanyası 
döneminde yeni köy korucularının işe alındığına dair raporlar mevcuttur.  
 
Sonuç olarak, devam etmekte olan terör şiddetine rağmen, Hükümet Kürt meselesiyle ilgili olarak 
– kültürel, siyasi ve ekonomik konuları kapsayan – geniş kapsamlı bir kamuoyu tartışmasını 
başlatmıştır. Bu tartışmanın somut tedbirlerle takip edilmesi hayati önem arz etmektedir. Suriye 
sınırındaki mayınların temizlenmesi hakkındaki Kanunun çıkarılması, bir diğer olumlu adımdır. 
Ancak, terörle mücadele mevzuatının geniş yorumlanması, temel hakların uygulanması ile ilgili 
aşırı kısıtlamalarla neticelenmiştir. Köy koruculuğu sistemine aşamalı olarak son verilmelidir. 
 
Mülteciler ve yerlerinden olmuş kişiler 
 
Terör ve terörle mücadele nedeniyle ortaya çıkan kayıpların tazmin edilmesi süreci devam 
etmektedir. Şimdiye kadar toplam başvuruların (361.000), % 50’si işleme alınmış ve 
sonuçlandırılmıştır. Bunlardan üçte ikisi kabul edilmiştir. Kaynakların azlığından ve Zarar Tespit 
Komisyonlarının ağır iş yükünden dolayı, değerlendirmenin yapılması ve tazminatın ödenmesi 
yavaş ilerlemektedir. 
 
Yerlerinden olmuş kişilerin kentsel alanlardaki durumu endişe konusu olmaya devam etmektedir. 
Yerlerinden olmuş kişiler, ekonomik ve sosyal dışlanmanın sıkıntısını çekmekte ve sosyal 
hizmetlere, eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı seviyede erişmekte ya da hiç erişememektedirler. 
Yerlerinden olmuş kişilerin geri dönüşlerini engelleyen bazı nedenler mevcuttur. Zayıf güvenlik 
koşulları, mevcut kara mayınları, temel altyapı ve sermaye eksikliği, kısıtlı iş imkânları ve köy 
koruculuğu sisteminin oluşturduğu tehdit temel nedenlerdendir. 
 
Hükümetin, Van ili için bir pilot eylem planına dayanan, yerlerinden olmuş kişilerin durumuna 
yönelik bir ulusal strateji oluşturma çabaları henüz sonuçlanmamıştır. Bu bağlamda, İçişleri 
Bakanlığında yerlerinden olmuş kişilerden sorumlu birimin yetersiz kurumsal kapasitesi bir sorun 
olmaya devam etmektedir. Yerlerinden olmuş kişilere yönelik politikaların geliştirilmesinde, sivil 
toplumun daha fazla dâhil edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Gözetim altında tutulan sığınmacılar usule ilişkin haklara erişimde çeşitli kısıtlamalarla karşı 
karşıya kalmaktadırlar. İltica alanındaki kilit öncelikler; herkesin, adil, eşit ve tutarlı biçimde 
ilticaya ilişkin prosedürlere (havaalanı transit alanları dâhil) erişimi, adli yardıma erişim, BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) personeline erişim, iltica prosedürlerine erişimde 
bekleme süresinin kısaltılması ve kararlara karşı yargıya başvurmadır. İltica prosedürlerine 
erişimin olmaması, yasal olmayan sınır dışı edilmelere veya ülkeye girişin reddedilmesine neden 
olmaktadır. 
 
Sonuç olarak, yerlerinden olmuş kişilere tazminat ödenmesine devam edilmektedir. Ancak, 
yerlerinden olmuş kişiler konusunda, Hükümetin, genel bir ulusal stratejisi yoktur ve yerlerinden 
olmuş kişilerin ihtiyaçlarını ele almak hususunda çabalarını artırmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 
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2.3. Bölgesel konular ve uluslararası yükümlülükler 
 
Kıbrıs 
 
Türkiye, BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu ve BM çerçevesinde Kıbrıs-Rum ve Kıbrıs-
Türk toplumları liderleri arasında, ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca ve 
Birliğin üzerine kurulduğu ilkeler doğrultusunda Kıbrıs meselesinin adil, kapsamlı ve 
sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması amacıyla süregelen kapsamlı müzakereleri 
desteklemeye devam etmektedir. Ancak, 8 Aralık 2008 tarihli Konsey kararlarının da altını çizdiği 
gibi ve müzakere çerçevesi doğrultusunda Türkiye’den, devam eden müzakereleri aktif olarak 
desteklemesi ve Kıbrıs meselesinin BM çerçevesi içinde, ilgili BMGK kararları uyarınca ve 
Birliğin üzerine kurulduğu ilkeler doğrultusunda adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümü için 
uygun bir ortam yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla somut adımlar atması beklenmektedir. 
 
AB, 11 Aralık 2006 tarihli Konsey kararları doğrultusunda, 21 Eylül 2005 tarihli bildirinin 
içerdiği konulardaki ilerlemeyi izlemeye ve gözden geçirmeye devam edecektir. 
 
Aralık 2006’daki Konsey kararından bu yana geçen süre zarfında, AB’nin muhtelif çağrılarına 
rağmen36, Türkiye Ortaklık Anlaşmasına Ek Protokolün uygulanması konusunda ilerleme 
kaydetmemiş ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin gemilerine limanlarını kapalı tutmaya devam 
etmiştir. Aralık 2008 Konsey kararlarında da belirtildiği üzere, Türkiye’nin Katma Protokolün 
tam ve ayrımcılık yapılmadan uygulanmasını sağlama yükümlülüğünü ivedilikle yerine getirmesi 
gerekmektedir. 
 
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda ilerleme 
kaydetmemiştir. Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin muhtelif uluslararası örgüte ve Silah 
İhracatı Davranış İlkeleri ve Çift Kullanımlı Malzeme konusundaki Wassenaar Düzenlemesi gibi 
düzenlemelere üyeliğini veto etmeye devam etmektedir. Türk donanması, Rapor döneminde, 
birçok kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için petrol arayan sivil gemileri engellemiştir. 
 
Sınır uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümü 
 
Türkiye ve Yunanistan ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gayretlerine devam etmişlerdir. 
İstikşafi görüşmelerin 41. turu Aralık 2008’de İstanbul’da yapılmıştır. Ancak ilerleme kısıtlı 
olmuştur. İstikşafi görüşmeler 2002 yılından bu yana devam etmektedir. 
 
Yunan karasularının genişletilmesi ihtimali karşısında TBMM tarafından 1995 yılında alınan 
“casus belli” kararıyla ilgili tehdit geçerliliğini korumaktadır. Aralık 2008 Konsey kararlarına 
göre, “Türkiye’nin koşulsuz biçimde, gerekirse Uluslararası Adalet Divanına başvurarak, BM 
Şartıyla uyumlu olarak, iyi komşuluk ilişkileri ve sorunların barışçıl şekilde çözümü taahhüdüne 
gerek duyulmaktadır.”  Bu kapsamda, Birlik, iyi komşuluk ilişkileri ve sorunların barışçıl şekilde 
çözümünü olumsuz etkileyebilecek tehdit veya eylemlerden kaçınılması çağrısında 
bulunmaktadır. 
 
Yunan adaları üzerindeki uçuşlar dâhil olmak üzere, Türkiye’nin devam eden hava sahası ihlalleri 
konusunda Yunanistan tarafından önemli sayıda resmi şikâyette bulunulmuştur. 
 
Bölgesel işbirliği 
 
Türkiye, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) ve Bölgesel İşbirliği Konseyi de 
dâhil olmak üzere, bölgesel girişimlere aktif olarak katılmaya devam etmektedir. Türkiye, Haziran 
2009’dan beri, GDAÜ’nün yılda bir devreden Dönem Başkanlığını yürütmektedir. 
                                                            
36 21 Eylül 2005 tarihli bildiri, Aralık 2006, 2007 ve 2008 Konsey kararları. 
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Diğer genişleme ülkeleri ve komşu üye devletlerle ikili ilişkiler olumlu bir gelişim 
göstermektedir. Türkiye, Batı Balkanlarda olumlu rol oynamaya devam etmektedir. Bulgaristan 
ile ilişkiler olumlu seyretmektedir. 
 
Uluslararası Ceza Divanı (UCD) hakkında, bkz. Fasıl 31 – Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 
 
3. EKONOMİK KRİTERLER 
 
Komisyonun Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri tahlil ederken benimsediği yaklaşım, Birliğe 
üyeliğin, işleyen bir piyasa ekonomisinin mevcudiyetini ve Birlik içinde rekabet baskısı ve piyasa 
güçleriyle baş edebilme kapasitesini gerektirdiğini belirten Haziran 1993 tarihli Kopenhag Zirvesi 
sonuçlarını temel almaktadır. 
 
3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı   
  
Ekonomik politikanın temel unsurları  
 
Hükümet, Katılım Öncesi Ekonomik Programı (KEP) (2009-2011) ve Orta Vadeli Planı (OVP) 
(2010-2012) birkaç aylık bir gecikmeden sonra sunmuş, bu nedenle mali politikanın sürdürülmesi 
belirsiz kalmıştır. Hükümet tarafından Eylül 2009 ortalarında ilan edilen OVP, hem mevcut 
küresel kriz şartlarını hem de henüz gerçekleşmemiş olan bazı gelişmeleri dikkate almıştır. 
2008’in sonlarında ve 2009’un ilk yarısında kabul edilen çeşitli destek paketlerinin etkinliği için, 
daha güçlü bir mali çıpa, daha güvenilir bir çerçeve ile daha iyi iletişim ve koordinasyon yararlı 
olabilir. Bu durum, yeniden büyümeye geçildiğinde ve Türkiye mevcut mali destek unsurlarının 
sonlandırılması amacıyla güvenilir ve zamanlaması doğru bir strateji ortaya koymaya gereksinim 
duyduğunda, daha fazla önem kazanacaktır. Sonuç olarak, ekonomi politikasının temel unsurları 
üzerindeki görüş birliği zorlu şartlarda dahi korunmuştur. Bununla birlikte, Hükümetin ekonomi 
politikasına duyulan güven, daha iyi bir planlama, koordinasyon ve iletişim sağlanması 
durumunda artabilir. 
 
Makroekonomik istikrar 
 
Küresel krizin Türkiye üzerindeki olumsuz etkileri giderek belirginleşmiştir. Ancak,  2009 yılı 
ortası itibarıyla neredeyse tüm ekonomik göstergeler,  ekonomik daralmanın 2009 yılının ilk 
çeyreğinde dip seviyesini gördüğünü göstermektedir. 2007 yılında % 4,7 olarak gerçekleşen 
ekonomik büyüme, 2008 yılında % 0,9’a gerilemiştir. Bu daralma özellikle 2008 yılının son 
çeyreği ve 2009 yılının ilk çeyreğinde belirginlik kazanmış ve GSYİH bu dönemlerde, bir önceki 
yılın aynı dönemlerine kıyasla, sırasıyla % 6,5 ve % 14,3 küçülmüştür. Küçülme, 2009 yılının 
ikinci çeyreğinde keskin bir biçimde yavaşlayarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 7’ye 
inmiş ve neticede ekonomi 2009’un ilk yarısına kadar olan bir yılık dönemde %10,6 daralmıştır. 
Kriz, ekonominin hemen hemen bütün sektörlerini olumsuz etkilemiştir. Sanayi özellikle, 
otomotiv ve elektrikli aletler de dâhil olmak üzere, iç talepteki ve esas olarak dış talepteki büyük 
düşüşe bağlı olarak olumsuz yönde etkilenmiştir. Sanayi üretimindeki düşme eğilimi Mart 2009 
itibarıyla azalmaya başlamıştır. Tüketicideki ve iş dünyasındaki güvenin yanı sıra sanayideki 
kapasite kullanımı, ilk çeyreğin sonundan itibaren olumlu sinyaller vermeye başlamıştır. Talep 
bakımından, özel tüketim ve bilhassa özel yatırım krizden ciddi anlamda etkilenmiştir. 2008 
yılında, özel tüketim bir önceki yılın aynı dönemine oranla sadece % 0,3 artarken, özel yatırım % 
4 oranında düşmüştür. 2009 yılının ilk yarısında, yatırımlardaki yavaşlama ciddi biçimde artmış 
ve özel yatırımlar % 32,5 oranında azalmıştır. 2008’de % 1,9 olan kamu kesimi tüketimi, mali 
teşvik paketleri ile desteklenmiş ve 2009’un ilk yarısında % 2,7’ye yükselmiştir. Özel tüketim, 
mali genişlemeye karşılık vermeye başlamış, 2009 yılının ilk çeyreğindeki % 10,2’lik düşüşle 
karşılaştırıldığında, 2009 yılının ikinci çeyreğinde güçlü şekilde toparlanarak bir önceki yılın aynı 
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dönemine kıyasla % 1,2 oranında düşüş göstermiştir. 2008 yılında % 2,3 oranında artış gösteren 
ihracat, 2009 yılının ilk yarısında % 10,6 oranında azalmıştır. İthalatta ise daha fazla düşüş 
kaydedilmiş olup,  2008 yılındaki düşüş % 3,8 iken, 2009 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın 
aynı dönemine kıyasla % 25,9’luk bir azalma gerçekleşmiştir. Hisse senetleri keskin biçimde 
değer kaybetmiş, 2009 yılının ilk yarısının sonuna kadar olan bir yıllık dönemde % 5 oranında 
düşüş göstermiştir. Sonuç olarak, küresel ekonomik krizin ortaya çıkmasını takiben, iç talepteki 
ve esas olarak dış talepteki şiddetli düşüşün bir sonucu olarak, Türkiye ekonomisi, özellikle 2009 
yılının ilk yarısında keskin bir biçimde daralmıştır. 
 
Cari işlemler dengesinde, enerji fiyatlarındaki keskin düşüş ve azalan iç talebe bağlı olarak 
ithalatta gözlemlenen daralma nedeniyle, önemli bir düzelme olmuştur. Örtülü yüksek finansman 
ihtiyacı dikkate alındığında geçmişte ekonomi için temel risk teşkil eden cari açık, daha az kaygı 
verici hale gelmiştir. Temmuz 2009’a kadar olan bir yıllık dönemde, cari açık GSYİH’nin % 1,5’i 
seviyesinde seyretmiş, Temmuz 2008’e kadar olan bir yıllık dönemdeki 23 milyar avro 
seviyesinden yaklaşık 18 milyar avro seviyesine inerek gelişme göstermiştir. Bununla birlikte, 
petrol fiyatlarında ABD doları cinsinden gerçekleşen son dönemdeki artışın devam etmesi, 
gelecek aylarda cari işlemler üzerinde baskı yaratabilir. Küresel likiditedeki azalmaya rağmen, 
Türkiye, uluslararası sermaye piyasalarına erişimini yeterli ölçüde sürdürmüş ve dış 
yükümlülüklerini rahat şekilde yerine getirmiştir. Rapor döneminde, portföy yatırımı girişleri 
hemen hemen durmuş, doğrudan yabancı yatırımlar ise (GSYİH’nin kabaca % 1’i seviyesi gibi 
büyükçe bir oranda kalsa da) neredeyse yarıya inmiştir. Ekonomik faaliyetlerdeki azalmaya 
rağmen, özel sektörün dış borç çevrim oranı tatminkâr seviyede kalmış ve Eylül 2009 itibarıyla 
yıllık bazda  tüm piyasa beklentilerini aşmıştır. Ayrıca, kurdaki kayıtlı olmayan akımlar için 
geleneksel olarak kullanılan ödemeler dengesinin dengeleyici unsuru olan net hata ve noksan 
kalemi, kümülatif olarak 10 milyar avro’ya ulaşmış ve dış finansman ihtiyaçlarının önemli bir 
bölümünü karşılamıştır. Söz konusu hata ve noksanlar esas olarak, Türk Hükümeti tarafından 
2008 yılının sonunda kabul edilen bir yasayla kolaylaştırılan varlık barışını yansıtmaktadır. 
Türkiye’nin dış borçları,  2008 yılının son çeyreğinden 2009 yılının ilk çeyreğine kadar nominal 
olarak yaklaşık % 5 oranında düşmüş olup, hâlihazırda GSYİH’nin % 40’ına tekabül etmektedir. 
Özel sektörün dış borçları toplam borcun üçte ikisine karşılık gelmekte ve düşme eğilimi 
göstermektedir. Uluslararası rezervler, yaklaşık % 5 oranında azalarak 50 milyar avro’ya inmiş 
olup, hâlihazırda beş aylık ithalat miktarını karşılamaktadır. Sonuç olarak, dış dengesizlikler 
önemli oranda giderilmiş, hem özel hem kamu sektörü için dış finansmana erişim imkanları açık 
kalmaya devam etmiştir. 
 
2008’in ortalarında yaklaşık % 9,5 olan işsizlik oranı, ekonomik yavaşlama nedeniyle, keskin 
biçimde yükselerek 2009’un ortalarına gelindiğinde % 13’e ulaşmıştır. İşsizlik, genç nüfusta çok 
daha yüksektir (15-24 yaş arası yaklaşık % 24 civarında). İş arayanların yarıdan fazlasını uzun 
dönemli işsizler oluşturmaktadır. İstihdam oranı, yaklaşık % 1 puan azalarak Haziran 2009 
itibarıyla yaklaşık % 42,5 olarak gerçekleşmiştir.  Kadın istihdamı da 2008 yılında artmaya 
başlamış, ancak Haziran 2009 itibarıyla toplam çalışan nüfusun % 24’ünün altında bir oranla 
oldukça düşük kalmıştır. Tarım sektörünün özelliği çok sayıda ücretsiz aile işçisi bulunmasıdır. 
Bu durum, istatistiksel olarak daha az bir işsizlik oranına neden olmakta, ancak, bu sektörde ve 
genel olarak ekonomide eksik istihdamın büyüklüğüne işaret etmektedir. Çalışan nüfusun sayısı 
her yıl yaklaşık 600.000 artmakta ve bu durum, bilhassa mevcut kriz çerçevesinde, işgücü 
piyasasının hazmetme kapasitesi için önemli güçlükler anlamına gelmektedir. Son dönemdeki 
girişimlere rağmen, kısmen işgücü piyasasının esnek olmayışı ve mesleki nitelikler bakımından 
işgücü talebi ve arzı arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, ilave istihdam yaratılmasında hâlâ 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Sonuç olarak, işgücü piyasası koşulları giderek daha zorlu bir 
duruma gelmiş ve işsizlik oranı ekonomik faaliyetlerdeki daralmayla birlikte ciddi biçimde 
yükselmiştir. 
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Yıllık enflasyon oranı, genelde enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak, kısmen düşük enerji 
fiyatları ve azalan iç talebin de etkisiyle, Ağustos 2009’da, bir yıl önceki % 11,8 oranından, % 5,3 
oranına gerilemiştir. İşlenmemiş gıda ve enerji kalemleri dışarıda bırakıldığında, çekirdek 
enflasyon Ağustos 2009 itibarıyla % 2’ye düşmüştür. Buna ilaveten, 2009’un ilk çeyreğinde Türk 
lirasının önemli ölçüde değer kaybetmiş olmasına rağmen −avro karşısında yaklaşık % 15−  döviz 
geçişleri bugüne kadar düşük seviyede seyretmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), Ocak 2006’da kabul edilen, iç piyasadan büyük ölçüde destek görerek geçmiş yıllara 
kıyasla enflasyon beklentilerini daha iyi kontrol altında tuttuğu gözlenen resmi enflasyon 
hedefleme rejimini sürdürmüştür. TCMB, faiz politikasıyla öngörülen kümülatif 950 baz puan 
üzerinden % 7,25 seviyesine indirerek (Kasım 2008-Eylül 2009 döneminde) –bu müdahale 
faizlerini görülmemiş ölçüde aşağı seviyelere getirmiştir−  ve mali sisteme likidite aktararak 
zamanında ve uygun bir şekilde hareket etmiştir. Özel sektöre sağlanan krediler, GSYİH’nin 
yaklaşık % 28’i seviyesinde neredeyse sabit kalmış, bu nedenle fiyat istikrarına önemli bir tehdit 
olarak görülmemiştir. Sonuç olarak, temelde enerji girdilerinden kaynaklanan baskılar ve 
ekonomik faaliyetlerdeki canlılığın ciddi biçimde azalması nedeniyle, Türk lirasında oluşan 
önemli ölçüdeki değer kaybına rağmen, fiyat istikrarında kayda değer gelişme sağlanmıştır. 
 
Mali disiplin önemli ölçüde gevşetilmiş ve bütçe açığı 2008 yılında GSYİH’nin % 2,2’sine 
yükselmiş (ESA 95, Nisan 2009 mali bildirimi) ve bunun sonucunda 2008 mali hedefi % 1’in 
üstünde bir oranla kaçırılmıştır. 2009’un ilk sekiz ayında, genel bütçe gelirleri yıllık bazda 
neredeyse değişmemiştir ve Hükümetin çeşitli mali destek paketlerini uygulamaya koymasıyla 
harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre % 21 oranında artmıştır. Destek tedbirlerinin bir kısmı 
hane halkına ve yerel yönetimlere yapılan transferlerdeki artış şeklinde doğrudan cari 
harcamalardan (örneğin yerel seçimlerin tarihine yakın dönemlerde) oluşmuş, vergi indirimi ve 
yatırım teşvikleri gibi diğer tedbirler ise krizin etkileriyle mücadeleye odaklanmıştır. Esasen, 
vergi indirimi, Haziran’da sona eren üç aylık bir süre için (sonradan Eylül 2009’un sonuna kadar 
uzatılmıştır) motorlu araçlar, beyaz eşya, mobilya, bilişim malzemelerine yönelik indirimli veya 
sıfır vergi uygulamasından oluşmaktadır. 2008 yılının aynı döneminde küçük bir fazla veren nakit 
açığı, Ocak-Ağustos 2009 döneminde, hedeflenen GSYİH’nin % 3’üne ulaşmıştır. 2001 
ekonomik krizinden itibaren sıkı bir şekilde uygulanan mali konsolidasyon sonucunda, geçtiğimiz 
yıllarda ciddi miktarda düşen kamu borçları (ESA 95 tanımlaması), Aralık 2008’e kadar olan bir 
yıllık dönemde genel olarak GSYİH’nin % 39,5’i oranında sabit kalmış, ancak 2009’un ilk 
yarısında nominal bazda yaklaşık % 10 artış göstermiştir. 2009 yılı bütçesi, Eylül 2009’da 
açıklanan Orta Vadeli Programda da belirtildiği üzere, nakit açığının GSYİH’nin % 6,6’sına 
çıkmasını öngörmektedir. Ayrıca, Hükümet, Hazine’nin borçlanma limitlerini neredeyse beş kat 
artırmıştır. Sonuç olarak, krizle mücadeleye dönük tedbirler, ekonomik gerilemenin hızını 
kesmesine rağmen, önceki yıllarda sağlanan mali konsolidasyon ile genel orta vadeli mali 
sürdürülebilirliği riske atabilecektir. 
 
Bütçelendirme sürecinde hesap verebilirliği, verimliliği ve şeffaflığı geliştirmeye yönelik kilit 
unsurlar hâlâ eksiktir. Özellikle, daha önceden duyurulan, tüm vergi idaresinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı altında birleştirilmesi uygulamaya geçirilmemiştir. Söz konusu birleşme, denetleme 
kapasitesini güçlendirecek ve standart risk temelli denetleme tekniklerinin artan ölçüde 
kullanımını kolaylaştıracaktır. Bu suretle şeffaflık artırılacak ve kayıt dışılığın azaltılmasına 
yönelik ciddi destek sağlanacaktır. Buna ilaveten, tarım sektöründeki kayıpları finanse etmek için 
bütçe dışı bir fon oluşturulmuştur. Sonuç olarak, mali şeffaflığı artırmaya yönelik tedbirlerde 
duraklama hatta geriye gidiş olmuştur. 
 
Geçen yıllar içinde, Türkiye güçlü bir istikrar programını başarıyla uygulamıştır. Ayrıca, Türk 
ekonomisinin direnci, bankacılık, işletmelerin yeniden yapılandırılması, özelleştirme, eğitim ve 
enerjiyi kapsayan birçok kilit alandaki kapsamlı yapısal reformlarla artırılmıştır. Mevcut mali 
krizin Türk reel sektörünü ciddi şekilde sarsmış olmasına rağmen, daha önce yapılan düzenleyici 
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ve denetleyici reformlar meyvelerini vermiş ve şu ana kadar geniş etkili bir mali krize maruz 
kalınmamıştır. Ancak, krizin etkileriyle mücadele etmeye yönelik olarak 2009 yılının başlarından 
itibaren harcamalarda artışa gidilmesi ile birlikte, daha güçlü ve güvenilir mali çıpaların eksikliği 
belirsizliği artırmıştır ve bu da ekonomik iyileşmeyi olumsuz yönde etkileyebilecektir. Devam 
eden kriz ve mali destek tedbirleri nedeniyle, mali konsolidasyonda geriye gidiş olmuştur. Sonuç 
olarak, uygulanan mevcut politikalar geçen aylarda etkililiğini kanıtlamış olmasına rağmen, 
makroekonomik istikrar daha güçlü mali çıpaların bulunmaması nedeniyle zayıf kalmıştır. 
 
Piyasa güçlerinin etkileşimi 
 
Özel sektörün GSYİH’deki payı 2009 yılı ortası itibarıyla neredeyse sabit kalarak, yaklaşık % 89 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, dört bölgesel elektrik dağıtım 
şebekesinin özelleştirilmesi için ihale sürecini tamamlamıştır. Ancak, bunlardan birinde Danıştay 
yürütmeyi durdurmuş, diğeri ise yüklenicilerin finansmanı garanti altına alamaması nedeniyle 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Devlet bankalarının özelleştirilmesi konusunda ilerleme 
kaydedilememiştir.  2008 yılında, özelleştirme gelirinin toplamı 4,92 milyar avro’ya (GSYİH’nin 
yaklaşık % 1,5’i) tekabül etmiştir. 2009’un ilk yarısında, özelleştirme geliri yaklaşık % 42 
oranında azalarak 1,6 milyar avro olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, piyasa güçlerinin 
etkileşiminin geliştirilmesinde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kötüye giden dış şartlar nedeniyle 
daha yavaş bir hızda seyretmiş olsa da, özelleştirme konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
 
Pazara giriş ve çıkış 
 
2008 yılında, yeni kurulan firmaların sayısı % 6 oranında azalmıştır. Aynı dönem boyunca, 
kapanan firmaların sayısı % 40 oranında artış göstermiştir. Bankacılık ve sermaye piyasalarına 
giriş, yeni lisansların verilmemesi nedeniyle satın alma ve birleşmelerle sınırlı kalmıştır.   Deniz 
taşımacılığı, sivil havacılık, yer hizmetleri, kara yolu taşımacılığı, radyo ve TV yayıncılığı, enerji, 
muhasebe ve eğitim alanlarında yabancıların taşınmaz edinmesine yönelik sektörel kısıtlamalar 
devam etmiştir. İş ortamına ilişkin olarak, yeni işyerlerinin kurulmasıyla ilgili işlemlerde bazı 
gelişmeler sağlanmıştır. Bazı alanlarda gümrük işlemlerinin hızlandırılması amacıyla bir 
yönetmelik yayımlanmıştır. Ancak, lisans verme usulleri, pazardan çıkış ve iflas işlemleri 
zahmetli olmaya devam etmektedir. Lisans verme işlemleri göreceli olarak uzundur. Örneğin, bir 
antrepo kurmak için, lisans ve izin alınması, gerekli bildirimlerin ve teftişlerin tamamlanması ve 
altyapı bağlantılarının yaptırılması da dâhil olmak üzere, 25 farklı işlem gerekmektedir. Bir 
işletmeyi kapatmak ortalama 3,3 yıl sürdüğü için pazardan çıkış güçtür. İflasa ilişkin hukuki 
sürecin etkililiği düşüktür, davacılar iflas eden firmalardan alacaklarının yalnızca % 20,2’sini 
tahsil edebilmektedir. Sonuç olarak, pazardan çıkışta hâlâ engeller bulunmakla birlikte, yeni 
mevzuatın benimsenmesi pazara girişi olumlu yönde etkilemiştir. Yabancıların taşınmaz 
edinmesine yönelik sınırlamalar bazı sektörlerde devam etmektedir. 
 
Hukuk sistemi 
 
Mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, yeterince iyi işleyen bir hukuk sistemi yıllardır mevcuttur. 
Buna karşılık, yabancıların taşınmaz edinmesi hâlâ bazı sınırlamalara tabidir. Geçtiğimiz yıl 
içinde önemli bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ancak, 2009 yılı ortalarında Yargı Reformu 
Stratejisi Eylem Planı Taslağı, Hükümet tarafından açıklanmıştır. Bu Plan, devam etmekte olan 
reformun kapsamı ve hedefleri hakkında net öncelikler ortaya koymaktadır. Türkiye’de bir 
taşınmazın tapuya tescil edilmesi altı işlem gerektirmekte ve altı gün sürmektedir. Ticari 
sözleşmelerin uygulanması ortalama 35 işlem ve 420 gün olmak üzere uzun bir süreç 
gerektirmeye devam etmektedir. Ticaret mahkemeleri hâkimlerinin ihtisaslaşma düzeyi yetersiz 
olup, bu durum davaların uzamasına yol açmaktadır. Bilirkişi sistemi, genel kaliteyi 
yükseltmeksizin, paralel bir yargı sistemi işlevi görmeyi sürdürmektedir. Uyuşmazlıkların 
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mahkemeye intikal etmeden çözümü mekanizmalarının kullanılması hâlâ düşüktür. Sonuç olarak 
yargı ortamı, özellikle yargılama usulleri, uygulamada sorunlara neden olmakta ve daha iyi bir iş 
ortamının sağlanmasında engel oluşturmaktadır. 
 
Mali sektördeki gelişim 
 
Bankacılık sektörü, büyük ölçüde daha önceki yıllarda düzenleyici ve denetleyici çerçevede 
yapılan önemli iyileştirmelere bağlı olarak, küresel mali krize karşı kayda değer bir direnç 
göstermiştir. Mali sektörün risk oranları güçlü olmaya devam etmiştir. Sektör, Merkez Bankasının 
likidite önlemlerinden ve kredi sınıflandırma ve ön tedarik hazırlığı ihtiyaçlarına dair 
düzenlemelerin kolaylıklarından faydalanmıştır. Sermaye yeterlilik oranı, 2009 ortalarında, AB 
mevzuatı uyarınca % 12 olması gereken değerin önemli ölçüde üzerinde seyrederek % 18’de 
kalmıştır. Geri dönmeyen krediler, 2009 yılının ortalarında, bir yıl önceki % 3 seviyesinden % 
4,9’a yükselmiştir. Düzenleyici otorite tarafından yapılan stres testleri, kısmen Hazine tarafından 
sunulan borç araçlarının geniş çapta alınmasıyla, sektörün sağlam olduğunu ve yeni güç koşullara 
iyi uyum sağladığını göstermektedir. Mali sektörün en büyük kısmını oluşturan bankacılık 
sektörü, payını % 70’ten % 77’ye yükseltmiştir. Sigortacılık sektörünün görece büyüklüğü, 
yaklaşık olarak yatırım fonlarının büyüklüğüne eşdeğer şekilde, küçük bir azalmayla % 2,6 olarak 
kaydedilmiştir. Yurtiçi özel bankaların toplam varlıklar içerisindeki payı % 34,5 iken, yabancı 
bankaların payı, bankacılık sektörünün varlıklarının % 17,5’ini oluşturan yabancıların borsadaki 
yatırımları da hesaba katıldığında % 37,4’e ulaşmıştır. 2008 yılında özellikle bankacılık 
sektöründe gelişen mali aracılık, 2009 yılının ilk yarısında büyük ölçüde zayıflamıştır. İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasında, 2008 yılı boyunca ciddi oranda düşmesi nedeniyle, menkul 
kıymetler piyasasının toplam kapitalizasyonu 195,3 milyar avro’dan (GSYİH’nin % 39,6’sı) 84,6 
milyar avro’ya (GSYİH’nin % 19,1’i) gerilemiştir. Bankacılık sektöründeki yoğunlaşma genel 
olarak sabit kalmıştır, nitekim ilk beş ve ilk on bankanın sektördeki payı sırasıyla % 60 ve % 83 
olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, mali sektör, zorlu kriz şartlarında, daha önce yapılan 
reformlar sayesinde kayda değer bir direnç göstermiştir. 
 
3.2. Birlik içinde rekabetçi baskı ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesi 
 
İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı 
 
Rapor döneminde makroekonomik istikrar test edilmiş ve ciddi ekonomik durgunluğa rağmen 
büyük oranda korunmuştur.  Mali piyasalar üzerindeki baskı ve mali çıpaların eksikliği iş 
ortamında bazı belirsizliklere neden olmuş, fakat aynı zamanda ekonominin şoklara 
dayanıklılığının gelişmiş olduğunu göstermiştir. Yatırım ortamı, özellikle tutarlı ve bütüncül bir 
orta vadeli politika çerçevesinin bulunmaması sebebiyle, küresel ekonomik ve mali krizden 
olumsuz etkilenmiştir. Sonuç olarak, krizin ortaya çıkması piyasa mekanizmalarının işleyişini 
tehlikeye sokmamıştır ve Türkiye işleyen bir piyasa ekonomisi olmayı sürdürmektedir. 
 
Beşeri ve fiziki sermaye 
 
Verilerde iyileşme gözlenmesine rağmen, eğitim kalitesi Türkiye’de önemli bir sorun olmaya 
devam etmektedir. Zorunlu eğitimdeki (8 yıl) net kayıt oranı, neredeyse % 10 artış göstererek % 
97’nin üzerine çıkmıştır. Orta öğretimde net kayıt oranı da % 56’dan % 58’e yükselmiştir. 
Üniversitelere net kayıt oranı % 19’dan % 20’ye yükselmekle birlikte, uluslararası standartlara 
göre düşük kalmaktadır. Büyük ölçüde, yetersiz genel eğitim ve mesleki eğitim sebebiyle, işgücü 
piyasalarında mesleki nitelikler bakımından arz ve talep arasındaki uyumsuzluğun giderilmesinde 
çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
 
Toplam yatırımlar, GSYİH içindeki payı itibarıyla az da olsa bir artış göstererek, 2007’deki        
% 21,5 seviyesinden 2008 yılında % 22,1’e yükselmiştir, ancak, özel sektör yatırımlarında kriz 
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nedeniyle oluşan büyük gerileme sebebiyle, toplam yatırımların GSYİH’ye oranı Rapor 
döneminde ciddi oranda azalmıştır. Diğer taraftan, mali destek paketinin bir sonucu olarak, kamu 
yatırımları 2009 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık % 25 oranında artmıştır. Doğrudan 
yabancı yatırım girişleri, elektrik şebekesinin özelleştirilmesinin de katkısıyla, 2009 yılının ilk 
dört ayında göreceli olarak artmış olmasına rağmen, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık % 40 
azalmıştır. Bununla birlikte, söz konusu yabancı yatırımların üçte ikisinden fazlasının altyapı 
hizmetleri ve imalat sektörlerine yöneldiği dikkate alındığında, yatırımların oluşumu bakımından 
iyileşme olmuştur. 2007’de % 15,6 olan yurtiçi tasarrufların GSYİH’ye oranı, özellikle hisse 
senetlerindeki değişikliğin olumlu etkisine bağlı olarak (GSYİH’nin % 1,8’i), 2008’de % 16,4’e 
yükselmiştir. Altyapı yatırımları, kamu maliyesinin konsolide edilme ihtiyacı ve daha az öncelikli 
harcamaların kısılmasındaki başarısızlıktan dolayı yıllarca yapılamamıştır. Yetersiz altyapı, 
ekonomik faaliyetleri artan biçimde etkilemektedir. Bununla birlikte, 2007 ve 2008 yıllarında, 
özellikle karayolları ve petrol boru hatlarında olmak üzere, altyapı alanında, az olmakla birlikte 
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bunlardan en önemlisi Temmuz ayında imzalanan Nabucco 
Hükümetlerarası Anlaşmasıdır. Nabucco, Hazar Bölgesi ve Ortadoğu’nun doğal gazını Türkiye ve 
Avrupa’ya taşıyacak olan bir doğalgaz boru hattı projesi olup, hem Türkiye, hem de AB’nin enerji 
güvenliği açısından stratejik önem arz etmektedir. Rapor döneminde, Ankara ve Eskişehir 
arasındaki hızlı tren hattı faaliyete geçmiştir. Mevcut istisnai kriz koşullarına bağlı olarak 
yatırımcıların ilgisinin azalması, Ulusal Kalkınma Planının (2007-2013) ve özellikle Güneydoğu 
Anadolu Projesinin uygulanmasını olumsuz etkilemiştir. Sonuç olarak, ekonomik kriz süreç için 
yeni bir güçlük oluştursa da, ülkenin beşeri ve fiziki sermayesinin iyileştirilmesi yönünde bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Nabucco Hükümetlerarası Doğalgaz Anlaşmasının imzalanmış olması 
önemli bir ekonomik ve stratejik gelişmedir. 
 
Sektör ve işletme yapısı 
 
Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı büyük ölçüde korunmuştur. Piyasaların 
serbestleştirilmesine ilişkin olarak, enerji sektöründe bazı ilerlemeler kaydedilirken, tarım 
sektöründe bir gelişme olmamıştır. Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak, tarım sektöründen 
hizmet ve sanayi sektörlerine olan kaymanın geçici olarak tersine döndüğü anlaşılmaktadır. Aralık 
2007-Aralık 2008 döneminde, tarımın toplam istihdam içindeki payı % 24’ten % 24,6’ya, hizmet 
sektörünün toplam istihdamdaki payı ise % 49,5’ten % 50,2’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, hem 
sanayi (% 21’den, % 19,7’ye) hem de inşaat (% 5,5’ten % 5,4’e) sektörlerinin toplam 
istihdamdaki görece paylarında düşüş yaşanmıştır. 
 
Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) ilişkin verilerin kalitesi ve yayımlanma sıklığı hâlâ 
yetersizdir. KOBİ’lerin finansmana erişimlerini iyileştirmek için birçok yeni tedbir alınmıştır. 
Bununla birlikte, KOBİ’lerin toplam bankacılık sektörü kredileri içindeki payı Aralık 2007’de % 
27,7 iken, Şubat 2009’da % 22,8’e düşmüştür. Kayıt dışılık, özellikle KOBİ’lerde olmak üzere, 
tüm firmalar düzeyinde yaygın olmaya devam etmiştir. Türkiye, kayıt dışı ekonomiyle mücadele 
etmek amacıyla kapsamlı bir eylem planı kabul etmiştir. Mayıs 2009’da kabul edilen yeni 
düzenleme ile, KOBİ’leri destekleyen KOSGEB’in sadece imalat sanayisindeki KOBİ’leri değil, 
ticaret ve hizmet sektöründeki aktif işletmeleri de desteklemesine imkân tanınmakta ve mevcut 
krizin KOBİ’lerin finansmanı üzerindeki etkisinin hafifletilmesi amacıyla, destek paketlerinin bir 
parçası olarak, KOBİ’ler için yeni bir güvence fonu oluşturulmaktadır. Sonuç olarak, Türk 
Hükümetinin birçok yeni girişimine rağmen, ekonomik kriz KOBİ’lerin finansman kaynaklarına 
erişimini güçleştirmekte ve Türk ekonomisinin sektörel dönüşümünü yavaşlatmaktadır. 
 
Devletin rekabet edebilirlik üzerindeki etkisi 
 
Devlet yardımları alanında somut bir ilerleme kaydedilmemiştir. Karar alma sürecindeki 
şeffaflığın yetersiz olmaya devam etmesi nedeniyle, alınan münferit kararların gerekçesinin ve 
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tutarlılığının değerlendirilmesi güç olmaktadır. Buna ilaveten, farklı mali destek paketlerinin 
açıklanması sonrasında, devlet yardımlarının büyüklüğü ve bazı kilit sektörler açısından önemi 
ciddi şekilde artmıştır. Türk Ticaret Kanununun kabulünün bir kez daha ertelenmesine rağmen, 
şirketlerin şeffaflığında gelişme kaydedilmiş ve muhasebe standartları iyileştirilmiştir. Rekabetin 
bozulmasının azaltılması amacıyla devlet yardımlarının ve destekleyici politikaların şeffaf 
biçimde izlenmesini sağlayan mekanizmanın bulunmaması, ekonomideki rekabet ve rekabet 
edebilirlik üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya devam etmektedir. Kamu ihaleleri politikası, 
düzenleyici yasal çerçeveye getirilen istisnalar nedeniyle zayıflatılmaya devam etmiştir. Sonuç 
olarak, devlet müdahaleleri şeffaflıktan yoksun olmaya devam etmiş ve bu durum rekabeti ve 
rekabet edebilirliği olumsuz etkilemiş olabilir. 
 
AB ile ekonomik bütünleşme 
 
Mal ve hizmet ihracatının toplam değerinin GSYİH’ye oranı olarak hesaplanan Türk 
ekonomisinin açıklığı, 2007 yılındaki değerinden neredeyse hiç değişiklik göstermeden, 2008 
yılında GSYİH’nin yaklaşık % 48’ine karşılık gelmiştir. Türkiye’nin 2008 yılında, büyük ölçüde 
doğu ve güney komşularına olmak üzere, diğer ülkelere ihracatı % 49 artarken, AB’ye ihracatı 
yalnızca % 5 oranında artmıştır. Bir önceki yıl kaydedilen % 56’lık orana kıyasla, Türkiye’nin 
ihracatının sadece % 48’i AB’ye yönelmiştir. AB’den ithalat 2008 yılında yalnızca % 9 artarken, 
diğer ülkelerden ithalat % 25 oranında artmıştır. Türkiye’nin ticaretinde AB’nin payı, emtia 
fiyatlarındaki değişiklikler ve kur hareketleri gibi birçok faktöre bağlı olarak yıldan yıla küçük 
değişiklikler göstermektedir. Bununla birlikte, 2008 yılında toplam ticarette AB’nin payındaki 
düşüş, muhtemelen küresel krizin AB piyasalarındaki talebi göreceli olarak daha sarsıcı şekilde 
etkilemesiyle ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak, Türkiye AB piyasalarına daha az bağımlı hale 
gelmiş ve ticaretinin bir kısmını diğer komşu ülkelere yönlendirerek çeşitlendirmiştir. AB 
ülkelerinden Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım girişi çok önemli boyutlarda olmaya devam 
etmiştir. 2008 yılında % 75 olan toplam doğrudan yabancı yatırımlar içerisinde AB’nin payı, 
2009’un ilk beş ayında % 88’e yükselmiş olup, bu durum Türkiye ile AB arasındaki karşılıklı 
ekonomik bağımlılığı göstermektedir. Sonuç olarak, AB ile ticaret ve ekonomik bütünleşme 
yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmiştir. Türkiye kayda değer bir esneklik göstererek, 
ticaretini yeni piyasalara yönelerek çeşitlendirmiş ve bu suretle krizin etkilerini kısmen 
hafifletmiştir. 
 
Reel ücretlerdeki gelişmeler konusundaki yetersiz bilgilere göre, birim emek maliyetlerinin genel 
olarak işgücü verimliliğiyle benzer bir hızda artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Türk lirasının avro 
ve ABD doları karşısında ciddi biçimde değer kaybetmesi sebebiyle, ihracat fiyatları 
bağlamındaki rekabet gücüne ilişkin göstergelerde, önemli ölçüde gelişme kaydedilmiştir. Eylül 
2009’a gelindiğinde, Türk lirası, % 50 ABD doları ve % 50 avro’dan oluşan bir sepet karşısında 
nominal bazda % 15 değer kaybetmiştir. Hem üretici hem tüketici fiyatlarındaki gelişmeler 
dikkate alındığında ise, Türk lirası reel efektif bazda % 13 oranında değer kaybetmiştir. Sonuç 
olarak, Türkiye fiyat ve maliyet bazlı rekabet gücü açısından, ana ticaret ortakları karşısında 
önemli kazançlar elde etmiştir. 
 
4. ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 
 
Bu bölümde, Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği incelenmektedir. Bu 
yükümlülükler, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Birliğin politikalarından meydana gelen AB 
müktesebatından oluşmaktadır. Türkiye’nin müktesebatı uygulamaya ilişkin idari kapasitesi de 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, 33 müktesebat faslı listesine uygun olarak 
düzenlenmiştir. Her bölümde, Komisyonun değerlendirmesi, Rapor döneminde kaydedilen 
ilerlemeyi kapsamakta ve ülkenin genel hazırlık düzeyini özetlemektedir. 
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4.1. Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı 
 
Genel ilkeler bakımından sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 2009 yılında kabul edilen dış ticarette 
standardizasyon mevzuatı ithalatta uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan ürün listelerini daha 
fazla azaltmıştır. Ancak, önceden bildirimde bulunmadan yürürlüğe konulan yeni mevzuat üçüncü 
ülkelerden gelen ve AB’de serbest dolaşımda olan mallara kısıtlamalar getirmiş ve ticari engeller 
yaratmıştır. Bu malların, gümrüklerde belge üzerinden ve gerekli görüldüğünde fiziksel 
kontrollerle uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulmasıyla Türk pazarına girişleri 
geciktirilmekte ve bazı durumlarda engellenmektedir. 
 
Eski yaklaşım alanında −ilaçlar,  kimyasallar, gıda ve tekstil ürünleri gibi− ve Türkiye karşılıklı 
tanıma ilkesini henüz hukuk sistemine aktarmadığı için uyumlaştırılmamış alanda ticaretteki 
teknik engeller hâlâ mevcudiyetini sürdürmektedir. Eski, yenilenmiş ve ayıplı mallar ve ikinci el 
motorlu araçlar için ithalatta lisans uygulaması halen devam etmektedir. Söz konusu lisanslar 
bazen gerekçe gösterilmeden verilmemektedir. Bu durum, AB ile Türkiye arasındaki gümrük 
birliğine aykırı bir şekilde, bu malların ithalatının de-facto yasaklanması sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır.  
 
Yatay tedbirlerle ilgili olarak bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Standardizasyon konusunda, 
Avrupa standartlarının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kabul edilmesine devam 
edilmiştir. Bugüne kadar TSE, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik 
Standardizasyon Komitesinin (CENELEC) toplam 15.406 standardını kabul etmiştir. TSE, 
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünün (ETSI) 350 standardını da kabul etmiştir. Bu 
çerçevede, geçen yıl % 97,4 olan Avrupa standartlarını uyumlaştırma oranı bu yıl % 98,79’a 
ulaşmıştır. TSE’de 86 operasyonel komite çalışmaktadır. Ancak, TSE’nin, CEN/CENELEC’e tam 
üyelik için gerekli koşuları karşılayacak yeni yapılanmasını düzenleyen kanun değişikliği henüz 
kabul edilmemiştir.  
 
Uygunluk değerlendirmesine ilişkin olarak, onaylanmış kuruluşlar konusunda daha fazla ilerleme 
sağlanmıştır. 2008’de 6 adet onaylanmış kuruluşu olan Türkiye’nin, hâlihazırda asansörler, gaz 
yakan aletler, yapı malzemeleri (çimento), basınçlı kaplar, gezi tekneleri, oyuncaklar, kişisel 
koruyucu donanım ve makineleri kapsayan 12 adet onaylanmış kuruluşu bulunmaktadır.    
 
Akreditasyon konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) 
Avrupa Akreditasyon İşbirliğinin (EA) bir üyesidir ve EA’nın çok taraflı 7 adet anlaşmasını 
imzalamıştır. TÜRKAK aynı zamanda Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) bir üyesidir. 
TÜRKAK’ın Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu İşbirliği (ILAC) ile bir karşılıklı tanıma 
anlaşması bulunmaktadır. TÜRKAK’ın gerçekleştirdiği akreditasyon sayısı geçen yıla göre % 61 
oranında kayda değer bir artış göstererek 397’ye yükselmiştir. TÜRKAK iyi laboratuvar 
uygulamalarının izlenmesinden sorumlu otoritedir. TÜRKAK’ın yapısının Avrupa akreditasyon 
sistemi ile daha fazla uyumlaştırılmasını amaçlayan kanun değişikliği henüz kabul edilmemiştir. 
 
Yasal metroloji konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ölçü aletleri yönetmeliği kapsamı 
dışındaki aletler için ölçü ve ölçü aletleri tip onayı yönetmeliği yayımlanmıştır. Ölçü aletleri 
yönetmeliğini uygulayacak birim henüz mevcut değildir. 
 
Piyasa gözetimi konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Doğru ve tutarlı veri toplanması için 
ortak bir yöntem henüz mevcut değildir. Ülkenin büyüklüğü düşünüldüğünde, risk analizi de göz 
önünde bulundurularak, daha yüksek operasyonel bütçelere ve daha yaygın gözetim faaliyetlerine 
ihtiyaç vardır. Gözetim faaliyetlerinin görünürlüğü düşük seviyede kalmaktadır. Gözetim 
faaliyetlerinin hukuki yönünü ve çeşitli ürün kategorilerini de kapsayan sürekli eğitim gereklidir. 
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Gözetimden sorumlu kurumların merkezi ve yerel ofisleri arasındaki koordinasyon genelde sorun 
oluşturmaya devam etmektedir. Özellikle veritabanlarına ilişkin olarak, bu kurumlar arasındaki 
koordinasyon da yeterli seviyede değildir. 
 
Sonuç olarak, yatay tedbirlerin uyumu ileri seviyededir. Ancak, piyasa gözetiminin etkin bir 
şekilde sağlanması ve standardizasyon ve akreditasyon konularında ilave uyumun 
gerçekleştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Eski yaklaşım çerçevesindeki AB müktesebatına ilişkin olarak daha fazla ilerleme 
kaydedilmiştir. Motorlu araçlar, motorlu araç emisyonları, ilaçların ruhsatlandırılması ve 
fiyatlandırılması, beşeri ilaçların ambalajlanması ve etiketlenmesi, ambalaj atıkları, tehlikeli 
maddeler ile kimyasallar ve kozmetiklerin envanteri konularında daha fazla uyum sağlanmıştır. 
Ancak, Türkiye 1 Ocak 2005 tarihinden önce ruhsatlandırma başvurusu yapılan jenerik ilaçlar için 
ruhsatlandırma sistemi ve veri münhasıriyeti sorununun çözümüne yönelik bir çaba sarf 
etmemiştir. Beklediği belirtilen jenerik başvuruları37 için bir moratoryum sürdürülmesine karşın, 
Nisan 2009’da çıkarılan beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği 
de dâhil, Türk mevzuatında veri münhasıriyeti konusunda hukuki bir kesinlik sağlanmamıştır. 
Türkiye bu alanda Gümrük Birliği yükümlülüklerini ihlal etmektedir. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının ithal edilen alkollü içkilere uyguladığı kontrol belgesi ve zorunlu numune alma 
uygulamaları hâlâ yürürlüktedir. Eski yaklaşım alanındaki AB müktesebatına uyum ileri 
seviyededir, fakat uyumun tamamlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. 
 
Uyum durumu zaten ileri düzeyde olan yeni yaklaşım çerçevesindeki ürün mevzuatında sınırlı 
ilerleme kaydedilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Aralık 2009’da yürürlüğe girecek olan 
Revize Makine Direktifinin iç hukuka aktarılması yönünde gerekli düzenlemeleri kabul etmiş ve 
elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğinde değişiklik yapmıştır. Bakanlık, asansörlerin bakım ve 
işletimi ile ilgili bir yönetmelik yayımlamıştır. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (eski 
Telekomünikasyon Kurumu), radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları yönetmeliğini 
değiştiren yönetmeliği ve arayüzlerin teknik özelliklerinin yayınlanmasına ilişkin tebliği 
yayımlamıştır. Aynı konuda, uyumlaştırılmış standartlar da yayımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı 
mıknatıslı oyuncakların teknik özelliklerini, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı da yapı 
malzemelerinin teknik özelliklerini güncelleştirmiştir. 
 
Usule ilişkin tedbirlerle ilgili ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
339/93 (AT) sayılı Tüzük henüz Türk mevzuatına aktarılmamış olsa da, Dış Ticaret Müsteşarlığı 
söz konusu Tüzüğü tebliğler vasıtasıyla uygulamaktadır.  
 
Uyumlaştırılmamış alanda ilerleme kaydedilmemiştir. Karşılıklı tanıma ilkesi Türk ticaret 
mevzuatına henüz aktarılmamıştır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Aralık 2006’da kabul edilen 
mevzuatta da yer alan, uyumlaştırılmamış alandaki yapı malzemelerine G işareti iliştirilmesine 
ilişkin esaslar hakkındaki yönetmeliği Haziran 2009’da yayımlamıştır. Borular, kapı muhafazaları, 
prizler vb. gibi uyumlaştırılmamış alandaki bütün yapı malzemeleri Türkiye’ye, 1 Temmuz 2010 
tarihinden itibaren muhtemel bir ulusal işaretin yanında G işareti de iliştirilmiş şekilde girmek 
zorunda kalacaktır. AB’den gelen ürünler de aynı şarta tabi tutulacaktır. AB’de serbest dolaşıma 
girmiş ve Türkiye’ye yeniden ihraç edilenler de dâhil, üçüncü ülke menşeli ürünlerin Türkiye’de 
uygunluk kontrollerinden geçmesi gerekmektedir. Türk G işareti Gümrük Birliği hükümlerine 
aykırı şekilde ticarete yeni bir teknik engel oluşturmaktadır. 
 
                                                            
37 “Gümrük Birliği alanında 1 Ocak 2001 ile 1 Ocak 2005 tarihleri arasında ruhsatlandırılmış orijinal ürünlere 
dayanarak 1 Ocak 2005 tarihinden önce yapılmış jenerik ilaç başvuruları.” 
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“Malların Serbest Dolaşımı” 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler 
Konseyi) tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan 
Türkiye’ye ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde 
kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar 
tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, 
Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
Sonuç 
 
Bu fasılda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Mevzuat uyumu oldukça ileri seviyededir, fakat bazı 
konularda daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, uygunluk değerlendirmesi ve 
standardizasyona ilişkin teknik engeller, ticareti artan bir şekilde kısıtlamaktadır. Piyasa 
gözetiminde, kurumlar arası işbirliği konusundakiler de dâhil olmak üzere önemli eksiklikler 
bulunmaktadır. Türkiye’nin, özellikle ithalat lisanslarını ve kullanılmış motorlu araçların 
ithalatındaki kısıtlamaları yürürlükten kaldırarak, karşılıklı tanıma ilkesini mevzuatına 
aktararak ve beşeri tıbbi ürünlerde veri münhasıriyeti hükümlerini uyumlaştırarak malların 
serbest dolaşımı alanında 1/95 sayılı Kararı uygulaması gerekmektedir.   
 
4.2. Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı 
 
İşgücü piyasasına erişim konusunda, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun bir 
önceki Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER tarafından veto edildikten sonra, 2007 
yılından bu yana TBMM’de beklemektedir. 
 
Türkiye, Türkiye İş Kurumunun bilgi-işlem altyapısının ve elektronik iş bulma hizmetlerinin 
zayıf olması sebebiyle Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağına (EURES) katılmaya henüz hazır 
değildir. 
 
Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu ile ilgili olarak bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu, AB tarafından finanse edilen projeler vasıtasıyla 
sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna ilişkin bilgi ve kapasitesini geliştirmeye 
devam etmiştir. 
 
Avrupa Sağlık Sigortası Kartı ile ilgili gelişme kaydedilmemiştir. 
 
Sonuç 
 
İşçilerin Serbest Dolaşımı konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Uyum erken aşamadadır. 
 
4.3. Fasıl 3: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 
 
İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi alanında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
 
İş kurma hakkı konusunda gelişme kaydedilmemiştir. Katılım Ortaklığı Belgesinde 
öngörülen detaylı uyum stratejisi henüz hazırlanmamıştır. AB üyesi bir ülkede kurulmuş olan 
firmalar hâlâ kayıt, lisans veya izin şartına tabidir. AB müktesebatına uygun olmayan, 
cinsiyet, vatandaşlık, ikamet, orantısız dil şartı ve eczacılar için ”tek işyeri” kuralı gibi diğer 
gereklilikler hâlâ mevcuttur. 
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Sınır ötesi hizmet sunumu serbestisi konusunda yeni gelişme olmamıştır. AB müktesebatına 
uygun olmayan kayıt, lisans veya izin şartı hâlâ mevcuttur. Bir üye ülkede yerleşik hizmet 
sunucuları, çalışma ve oturma izinlerini alabilmek için bu tür şartlara tâbidirler. Hizmetler 
Direktifine uyum sağlanmasına yönelik olarak herhangi bir adım atılmamıştır. Çıkarılan yeni bir 
yönetmelik, çevre mühendisleri için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine üye olma 
zorunluluğuyla birlikte vatandaşlık şartı da getirmiş olup, bu durum AB müktesebatına uygun 
değildir. 
 
İş kurma hakkının ve hizmet sunumu serbestisinin kullanımı önündeki engeller tespit edilmemiş 
ve bu tür engelleri tespit edecek bir yapılanmaya gidilmemiştir. İş kurma hakkı ve hizmet sunumu 
serbestisi alanında uyum erken aşamadadır.   
 
Posta hizmetleri konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 2006 yılında hazırlanan ve yakın 
zamanda gözden geçirilen Posta Kanunu Tasarısı hâlâ yasalaşmamıştır. Mevcut hukuki tekel 
(ağırlık limitlerinden bağımsız münhasır hizmet) aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmamış ve 
bağımsız düzenleme otoritesi kurulmamıştır.  
 
Münhasır ve münhasır olmayan hizmetler için uygun muhasebe yöntemleri ve hesapların ayırımı 
olmadan muhasebe sisteminin şeffaflığı eksik kalacaktır.  
 
Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması ve mesleki nitelikleri tanımanın akademik 
yeterliliklerin tanınmasından ayrılması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Mevcut idari 
yapılar sadece akademik yeterliliklerin tanınmasına olanak sağlamaktadır. Karşılıklı tanıma hâlâ 
birkaç düzenlenmiş mesleğe uygulanmaktadır. Vatandaşlık ve dil şartları devam etmektedir. 
Çıkarılan yeni bir yönetmelik, jeofizik mühendisleri tarafından danışmanlık hizmeti verilmesini 
vatandaşlık şartına bağlamıştır. Benzer şekilde diğer bir yönetmelik, Türk vatandaşı olmayan 
kimya mühendislerinin kamu otoritelerine ve mahkemelere hizmet vermesini engellemektedir. 
Mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin 2005/36/AT sayılı Direktifin uygulanması için hâlâ bir 
temas noktası belirlenmemiştir. 
 
Avukatlık, toksik ürünler ve acentelere ilişkin direktiflerin uygulanmasında ilerleme 
kaydedilmemiştir.  
 
”İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve 
Dış İlişkiler Konseyi) tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde 
onaylanan Türkiye’ye ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum 
Yönetiminde kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler 
ve uçaklar tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı 
sürece, Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi alanında uyum erken aşamadadır. Posta 
hizmetleri ve mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması konularında ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
4.4. Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı 
 
Sermaye hareketleri ve ödemeler konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bakanlar Kurulu, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Karara ilişkin Tebliği değiştirmiş ve Merkez 
Bankasının konvertibl dövizleri tanımlama ve bu dövizlerle ilgili işlemleri düzenleme 
gerekliliklerini kaldırmıştır. Bu değişiklik, finansal kurumların döviz ile işlem yapabilmelerine ve 
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tüm dövizlerle mevduat hesabı açabilmelerine −daha önce sadece bazı üye devlet paraları için 
mümkün olan− olanak sağlamıştır. Bu gelişmeyi, ticari işlemlerle ilgili kredi kurallarına ilişkin 
olarak Temmuz 2008’de gerçekleşen serbestleşme takip etmiştir. Ocak 2009’da, sigorta 
şirketlerinin teknik rezervleri için geçerli olan iç varlık tutma gerekliliklerine kolaylıklar 
getirilmiştir. Döviz kredilerine ilişkin mevzuat değiştirilmiştir. Bunun sonucunda, yeni getirilen 
düzenlemeler çerçevesinde, şirketler artık vade ya da miktar kısıtlaması olmaksızın yerel 
bankalardan döviz kredisi alma imkânına sahiptir. Bununla birlikte, gerçek kişilerin dövize 
endeksli kredi sözleşmesi yapabilme hakkı iptal edilmiştir.  
 
Yabancıların taşınmaz edinmesi konusundaki Türk mevzuatının, Avrupa Topluluğunu Kuran 
Antlaşmanın 56’ncı maddesi ile uyumsuzluğu devam etmektedir. Türkiye’de yabancı sermaye ile 
kurulmuş şirketlerin taşınmaz edinmesi konusunda ayrımcı önlemler ve ek kısıtlamalar getiren 
yeni bir yönetmelik kabul edilmiştir. Diğer ülkelerde yerleşik yabancı gerçek ve tüzel kişilerin 
Türkiye’de taşınmaz edinmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Bu fasılda müzakerelerin 
açılmasını takiben, Türkiye’nin yabancıların taşınmaz edinmesinde AB müktesebatına uygun 
kademeli bir serbestleşmenin öngörüldüğü bir eylem planı sunması veya kademeli serbestleşme 
yönünde önemli ilerleme sağladığını göstermesi gerekmekte olup, her iki konu da bu fasıldaki 
katılım müzakerelerinin kilit unsurlarıdır.   
 
Katılım Ortaklığı Belgesinde öngörülen, AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen 
kısıtlamaların kaldırılması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Radyo ve Televizyon 
yayıncılığı, enerji, ulaştırma ve eğitim gibi alanlarda, sektörel yatırım kısıtlamaları hâlâ 
mevcudiyetini sürdürmektedir. Katılım Ortaklığı Belgesindeki öncelikler arasında bulunan, 
Türkiye’nin ödemeler sistemine ilişkin mevzuatını AB müktesebatı ile daha fazla uyumlaştırması 
konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  Merkez Bankası, bankaların gerek Türk lirası 
cinsinden yapacakları ulusal ödemelerde, gerek Avrupa Ekonomik Alanındaki hesaplara avro 
cinsinden yapacakları sınır-ötesi transferlerde, uluslararası banka hesap numaraları (IBAN) 
kullanımını zorunlu kılan bir yönetmelik kabul etmiştir.   
 
Kara paranın aklanması ile mücadele konusundaki ilerleme düzensiz olmaya devam etmiştir. 
Rapor döneminde Türkiye, mevzuatını AB müktesebatı ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 
tavsiyeleri ile uyumlaştırma yönünde ilerleme kaydetmiştir.  Türk makamları, Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlemesi Hakkındaki Kanunun uygulanmasını güçlendirmek için bir eylem planı 
hazırlamış ve uygulamaya yönelik hükümler içeren bir dizi yönetmelik kabul etmiştir. Türkiye, 
bankaların, sermaye piyasası aracı kurumlarının, posta hizmetleri, sigorta ve bireysel emeklilik 
şirketlerinin uyum programları oluşturmalarını zorunlu kılmıştır. Şüpheli işlem tiplerini ve 
müşteri tanımlamayı içeren ilave yönetmelikler çıkarılmıştır. Mali Suçları Araştırma Kurumu 
tamamlayıcı rehberler yayımlamıştır. Türkiye Şubat 2009’da, 2007 yılında kabul edilen FATF’nin 
üçüncü tur ortak değerlendirme raporunun kabulünden sonraki ilk takip raporunu FATF’ye 
sunmuştur. Bu raporda, ortak değerlendirme raporunda belirtilen eksikliklere ilişkin olarak Türkiye 
tarafından alınan tedbirler yer almaktadır. Türkiye, 5 ülke ile daha (Arnavutluk, Makedonya, 
Gürcistan, Romanya ve Suriye)  bilgi değişimi konusunda mutabakat zaptı imzalamıştır.  
 
Kasım 2008’de kabul edilen Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun 30 
Eylül 2009 tarihine kadar uygulanmıştır. Bu Kanun, kara paranın aklanması ve terörizmin 
finansmanına karşı mevcut tedbirleri zayıflatabileceği düşüncesiyle FATF’nin dikkatini çekmiştir. 
Türkiye, bu Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemler neticesinde ortaya çıkabilecek kara 
paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi için daha fazla tedbir almalıdır.  
 
Türkiye,  kara paranın aklanması ile ilgili tüm alanlarda, ilgili mevzuatın gerektiği gibi uygulanması 
ve yürütülmesine ilişkin idari kapasitesi bakımından düzensiz de olsa bazı ilerlemeler kaydetmiştir.  
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MASAK’a bildirilen şüpheli işlem sayısı 2007’de 2.946 iken, 2008’de kayda değer biçimde artarak 
4.924’e yükselmiştir. Bildirimlerin çoğu, kara paranın aklanması konusunda ana odak olmaya 
devam eden bankacılık sektöründen −banka dışı sektör de önemli bir odak olmasına rağmen− 
gelmektedir. Terörizmin finansmanı bakımından, 2007’de 144 olan şüpheli işlem bildirimi, 2008’de 
228’e yükselmiştir. 42 olayda kovuşturma istenmiş (2007’de 43), bunlardan 34’ü mahkemeye 
intikal etmiştir (2007’de 22). MASAK, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve 
bireysel emeklilik şirketleri için bunların kendi yükümlülüklerine uyumu hakkında kılavuzlar 
çıkarmıştır. MASAK ayrıca, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için terörizmin finansmanının 
önlenmesi hakkında kılavuzlar yayımlamıştır.  
 
MASAK, müfettişler, hâkimler, savcılar ve mükellefler için eğitimler organize etmeye devam 
etmektedir. Yargının ve kolluk kuvvetlerinin, kara paranın aklanması ile mücadele kapasitelerini 
ve terörizmin finansmanı ile mücadele mekanizmalarını geliştirmek için daha fazla çaba 
sarfedilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye, Avrupa Konseyinin Suç Gelirlerinin Aklanması, 
Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Sözleşmeyi 
(CETS 198) imzalamış, ancak henüz onaylamamıştır.  
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, sermayenin serbest dolaşımı alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, bu 
fasılda müzakerelerin açılmasını sağlayan, sermaye hareketleri ve ödemeler ile kara paranın 
aklanmasının önlenmesi hakkındaki eylem planlarını Komisyona sunmuştur. Türkiye sigortacılık 
mevzuatının serbestleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetmiştir. Ancak, sermaye hareketleri ve 
ödemeler konularında AB müktesebatına uyum sınırlı kalmıştır.  Yabancıların taşınmaz 
edinmesinin önünde hâlâ engeller vardır ve yeni bir yönetmelik yabancı sermayeli şirketler için 
ilave ayrımcı kısıtlamalar getirmiştir.  Sektörel kısıtlamalar AB menşeli doğrudan yabancı 
yatırımları etkilemeye devam etmektedir. Kara paranın aklanmasına ve terörizmin finansmanına 
karşı alınan tedbirler bakımından ilerleme düzensiz olup, bu alanda Türkiye’nin idari ve yasal 
uygulama kapasitesi olması gereken düzeyde değildir.  
 
4.5. Fasıl 5: Kamu Alımları 
 
Kamu alımlarına ilişkin genel ilkeler bakımından ilerleme kaydedilmemiştir. İhale mevzuatında 
yerli istekliler lehine % 15 fiyat avantajı hâlâ yer almakta olup, bu avantaj, idarelerin, Türk 
mallarını ve hizmetlerini teklif eden isteklileri tercih etmelerini teşvik eden ve Aralık 2008’de 
yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile güçlendirilmiştir. Yerli istekliler lehine hüküm, 2008 
yılında tüm ihalelerin % 10’unda, yabancı isteklilere açık ihalelerin ise % 15’inde kullanılmıştır. 
Genelgenin yayımlanmasının ardından yerli istekliler lehine uygulamada finansal anlamda kayda 
değer bir artış olmuş ve 2009 yılının ilk çeyreğinde,  tüm ihaleler bakımından % 13,7’ye 
yükselerek, 1 milyar avro’ya ulaşmıştır 
 
Kamu İhale Kanununa (KİK), mal ve hizmet alımları ile ilgili yeni istisnalar getirilmiş, araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili tüm alımlar KİK’in kapsamı dışında bırakılmıştır. Kamu İhale 
Kurumu, 2008 yılında istisnalar kapsamında gerçekleştirilen ihalelerin % 31,8’e ulaştığını 
gösteren bir rapor yayımlamıştır. 2009 yılı ilk çeyreğinde istisnalar kapsamında yapılan alımların 
miktarı 2 kattan daha fazla artmış ve tekel niteliğindeki kamu iktisadi teşebbüsleri mal ve 
hizmetlerinin bu kapsamda alındığı teyit edilmiştir. 
 
İhalelerin sonuçlandırılması ile ilgili olarak sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Kamu alımları ile 
ilgili bilgiler, internet ortamı da dâhil olmak üzere, ilgili tüm kesimlerin erişimine açık olup bu 
durum yüksek oranda başvuru yapılmasını sağlamaktadır. 2008 yılında yapılan Kanun değişikliği 
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ile, AB direktiflerinde öngörülen elektronik eksiltme, dinamik alım sistemi ve ön ilan kavramları 
mevzuata eklenmiş ve çerçeve anlaşmaların kapsamı genişletilmiştir. Bu kanun değişikliğini Mart 
2009’da yayımlanan uygulama yönetmelikleri takip etmiştir. Ancak, Türk ihale mevzuatı hâlâ pek 
çok açıdan AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Su, enerji, ulaştırma ve posta sektörlerinde 
faaliyet gösteren kuruluşların alımları hâlâ klasik kamu alımları usullerine tabidir ve özel ve 
inhisari hak taşıyan özel sektör kuruluşları kapsam dışında kalmaktadır. İmtiyazlar ve kamu-özel 
sektör ortaklıklarına yönelik olarak,  2 yıl önce kapsamlı mevzuat taslakları sunulmuş ve 
tartışılmış olmasına rağmen, bu konularda tutarlı bir yasal çerçeve bulunmamaktadır. 2009 yılında 
ihalelerdeki eşik değerler ve mali sınırlar AB mevzuatında öngörülen değerlerin üzerinde olmaya 
devam etmiştir. Kamu alımları alanında AB mevzuatına uyum stratejisi henüz sunulmamıştır. 
 
İdari kapasite ile ilgili olarak iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Kamu İhale Kurumu ve Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yeterli idari kapasiteye sahiptir. Bazı kurumsal değişiklikler için 
hazırlıklar devam etmektedir. Kamu İhale Kurumu, özerkliğini sağlamlaştırmak, çıkar 
çatışmalarını engellemek ve inceleme ve düzenleme yetkilerini birbirinden ayırmak için yeniden 
yapılanmıştır. Maliye Bakanlığı, kısıtlı personeline rağmen, kamu alımları politikasını izlemek ve 
yeknesaklığı sağlamak üzere görevlendirilmiştir. Maliye Bakanlığının kamu alımları 
politikalarının oluşturulması ve ilgili mevzuatın hazırlanmasında kamu kuruluşları arasında 
koordinasyonun sağlanması konularındaki sorumluluğu, yapılan mevzuat değişikliği ile teyit 
edilmiş ve böylece katılım müzakerelerinin kilit bir gerekliliği karşılanmıştır. 
 
İlgili taraflar açısından (yüklenici firmalar ve girişimciler) piyasanın işleyişi ve rekabet edebilirlik 
birçok sektörde yeterli seviyededir. 
 
Şikâyetlerin incelenmesi Direktifine uyum ile ilgili olarak sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 2008 
yılında yapılan değişiklik, şikâyetlerin incelenmesini daha kolay hale getirilmesi amacıyla, 
ihalenin verilmesiyle sözleşme imzalanması arasındaki bekleme süresi uygulamasını başlatmıştır. 
Ancak, söz konusu değişiklik, AT içtihat hukukuna aykırı olarak, idarelerin ihale iptali kararına 
karşı şikayet imkânını ortadan kaldırmıştır. 
 
Sonuç 
 
Bu fasılda, idari sorumlulukların belirlenmesi ve şikâyetlerin incelenmesi Direktifine uyum başta 
olmak üzere bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bazı idareler yaptıkları alımlarla iyi uygulama 
örnekleri oluşturmuştur. Ancak, uygulamanın güçlendirilmesi gerekmektedir. Mevzuat uyumunun 
sağlanması ve idari kapasitenin güçlendirilmesi için gerekli reformları içeren kapsamlı strateji 
hâlâ sunulmamıştır. Mevzuatta küçük olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Genel hükümlere getirilen 
istisnalarda ve yerli istekliler lehine verilen avantajlardaki artış Türkiye’yi AB müktesebatına 
uyumdan uzaklaştırmaktadır, dolayısıyla ihalelerdeki rekabet ve etkinlik azalmaktadır.  
 
4.6. Fasıl 6: Şirketler Hukuku  
 
Şirketler hukuku alanında çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
Tasarısı ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı üç 
yılı aşkın bir süredir TBMM gündemindedir. TTK Tasarısı yasalaşmadan şirket bilgilerinin 
elektronik ortamda açıklanması veya bu bilgilere elektronik ortamda ulaşılması ya da şirketlerin 
elektronik ortamda kaydedilmeleri mümkün değildir. Halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin 
birleşme ve bölünmelerine, kamuya açık şirketlerin hissedarlarının belirli haklarının kullanımına 
ve pay alım tekliflerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanununda yapılacak değişiklikler de 
dâhil olmak üzere, bu alandaki muhtelif kanun taslaklarının kabulü TTK’nın yürürlüğe girmesine 
bağlıdır. 
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Muhasebe konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu (TMSK), Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) konusunda birçok yorum ve 
revizyon yayımlamıştır. Kabul edilen standartlar borsaya kote şirketler için geçerlidir. 
Sermaye Piyasası Kurulu, borsaya kote şirketlere, IAS ve Uluslararası Mali Raporlama 
Standartları doğrultusunda, AB’deki formata uygun olarak yıllık ve üçer aylık mali bildirim 
yayımlama yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümlülük sadece borsaya kote şirketler için 
getirilmiştir. Ancak, Türkiye’deki şirketlerin büyük çoğunluğu borsaya kote değildir. 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu AB müktesebatına uyum amacıyla konsolide 
finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin Tebliğde değişiklik yapmıştır. Bu Tebliğ uyarınca, 
finansal kuruluş niteliğinde olsun ya da olmasın, bütün bağlı ortaklıkların mali tablolarının, 
ana bankanın konsolide mali tabloları altında gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 
 
TMSK beş adet muhasebe standartları uzman yardımcısı almıştır. Ancak, idari kapasitesi 
yetersiz kalmaya devam etmektedir. 
 
Denetleme konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Düzenleyici çerçeve hâlâ hazırlanmaktadır. 
Zorunlu denetim ve denetim firmalarına ilişkin kamu gözetim kurumu henüz kurulmamıştır.  
 
Sonuç 
 
Rapor döneminde kayda değer ilerleme olmamıştır. Yeni TTK henüz kabul edilmemiştir. 
 
4.7. Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hukuku 
 
Telif hakları ve bağlantılı haklar konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Kültür 
Bakanlığı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü meslek birliklerini denetlemiştir. Müzik 
alanındaki dört meslek birliği arasında işbirliği protokolü imzalanmasını takiben oteller ve 
yayıncı kuruluşlar ile lisans anlaşmaları imzalanmıştır. Fikri mülkiyet ile ilgili birimler 
arasında işbirliği ve koordinasyon daha fazla gelişmiştir. Kitap korsanlığı ve CD, DVD gibi 
görsel araçların korsanlığının yanı sıra gayri maddi mallarla ilgili telif hakları ve bağlantılı 
hakların ihlal edilmesi yaygın olarak devam etmektedir. Türkiye’nin bu alandaki uygulama 
kapasitesi hâlâ yetersizdir. 
 
Sınai mülkiyet hakları konusunda hukuki çerçeve bakımından bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Türk Patent Enstitüsü (TPE), Başbakanlık tarafından idari işlemlerin 
sadeleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, patent, 
coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarımlara ilişkin yönetmeliklerde değişiklikler yapmıştır. 
 
TPE personelinin çoğu yabancı dil ve hukuki konularda uzmanlaşmalarını sağlayacak eğitim 
almışlardır. TPE ve fikri mülkiyet hak sahipleri ve onların temsilcileri arasında herhangi bir 
yapıcı diyalog kurulamamıştır. Kötü niyetli tescil ve benzer marka ve endüstriyel tasarımlara 
ilişkin sorunlar hâlâ çözülememiştir.  
 
Sağlık Bakanlığı tarafından Nisan 2009’da beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin 
yönetmelik değişikliği yayımlanmıştır. Yönetmelikte, kombine ürünlere uygulanacak kurallar, 
fiks kombinasyonlar konusundaki AB müktesebatına uygun olarak düzenlenmemiş ve bu 
nedenle veri münhasıriyeti konusunda herhangi bir yasal netlik sağlanamamıştır. Yeni 
düzenleme, ürünlerin ruhsat başvurusunda aranan belgelerin sayısını artırmış ve pazara girişi 
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daha fazla zorlaştırmıştır. Genel olarak bu düzenleme, ruhsatlandırma ve veri münhasıriyeti 
konularında Sağlık Bakanlığının takdir yetkisini artırmıştır.  
 
Uygulamaya ilişkin olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Kültür Bakanlığının eş 
başkanlığında üst düzey temsilcilerden oluşan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon 
Kurulu, Kasım 2008 ve Şubat 2009’da iki kez toplanmıştır. Koordinasyon Kurulunun amacı 
fikri mülkiyet haklarının korunmasını artırmak amacıyla işbirliğini geliştirmektir. Ancak, 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu toplantılarında hak sahipleri gerektiği 
gibi temsil edilememiştir. Bu alandaki uygulayıcı birim olan Türk Polisi, Rapor döneminde 
korsanlıkla mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştirmiştir. Ancak, korsan ve taklit 
mallar önemli sorun olarak kalmaya devam etmektedir. Sınai mülkiyet hakları konusunda 
resen soruşturma açılamaması, soruşturmaların sadece şikâyet üzerine yapılabilmesi, ciddi bir 
sorundur. Sınır kontrolleri, özellikle resen el koyma bakımından zayıftır. Hükümet, bu 
alandaki çabalarını fikri mülkiyet haklarıyla ilgili tüm taraflarla işbirliği içinde 
hızlandırmalıdır.  
 
Temmuz 2008’de Anayasa Mahkemesi, markalara ilişkin KHK’da yer alan cezai hükümleri, 
marka ihlallerine uygulanacak cezaların söz konusu mevzuat altında düzenlenemeyeceği 
gerekçesiyle iptal etmiştir. Söz konusu kararın gerekçesi, suç ve cezaların KHK ile değil, 
ancak TBMM’de kabul edilen yasalarla düzenlenebilmesidir. Bu sebeple ortaya çıkan yasal 
boşluğun giderilmesi için Ocak 2009’da TBMM tarafından yeni bir Kanun kabul edilmiştir.  
 
Ancak, yeni Kanunun kabulüne kadar geçen sürede, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 
ihtisas mahkemelerindeki taklit markalarla ilgili davalarda, 3357 sanıktan 2861’i beraat 
etmiştir. Bu tür bir yasal boşluk, DTÖ üyelerinin en azından marka ihlali davalarında cezai 
hükümler uygulamalarını gerektiren TRIPS’in 61’inci maddesine aykırıdır.  
 
Söz konusu yasal boşluk, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler gibi diğer sınai 
mülkiyet haklarını da etkilemektedir. Bu hakların ihlaline ilişkin cezalar 31 Aralık 2008 
tarihine kadar uygulanabilmiştir. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren davalarda 
beraat kararı verilmektedir. Patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerin ihlalinde 
uygulanacak cezai hükümleri düzenleyen kanun taslakları hâlâ TBMM’nin gündemindedir.  
 
Bugüne kadar Türkiye, Komisyon tarafından Nisan 2008’de önerilen ve kapanış kriterlerinden 
biri olan diyalog mekanizmasının oluşturulmasına ilişkin olarak istekli davranmamıştır. Fikri 
mülkiyet hakları alanında diyalog mekanizmasının oluşturulması ve Türkiye’nin 
mekanizmaya etkin katılımı bu fasıldaki kapanış kriterlerinden biridir.  
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, AB müktesebatına uyum göreceli olarak ileri seviyededir. Fikri mülkiyet 
hakları alanındaki kamu kurumları arasında koordinasyon ve işbirliği ile bunların uzmanlaşma 
seviyesi artmıştır. Ancak, uygulama kapasitesi hâlâ yetersizdir. Bu alanda uyumlaştırılmış ve 
revize edilmiş, cezai yaptırımları da içeren yasal düzenlemelerin kabul edilmesi çok 
önemlidir. Sınai mülkiyet hakları alanında, özellikle uygulamaya ilişkin ciddi sorunlar devam 
etmektedir. Türkiye, bu konuları hak sahipleri ile yakın işbirliği içerisinde ele almalıdır. 
Komisyon tarafından önerilen fikri mülkiyet hakları alanında diyalog mekanizması 
oluşturulması çok önemlidir.  
 



TR  TR 
49

4.8. Fasıl 8: Rekabet Politikası 
 
Türkiye anti-tröst konusunda daha fazla ilerleme kaydetmiştir. Devlet yardımları konusunda 
ise çok sınırlı ilerleme sağlanmıştır. 
 
Kartellere verilen para cezalarının ve kartellerin ortaya çıkarılmasında Rekabet Kurumu ile 
aktif işbirliği yapan teşebbüslere para cezalarında indirim yapılması veya para cezası 
verilmemesi konularının düzenlendiği Yönetmelik Şubat 2009’da kabul edilmiştir. Rekabet 
Kurumunda, bu Yönetmeliğin uygulanması ve Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak 
isteyenlere bilgi sağlanması için özel bir birim kurulmuştur. Yatay işbirliği anlaşmaları ve de-
minimis kurallarına ilişkin AB müktesebatı hâlâ iç hukuka aktarılmamıştır. 
 
Rekabet Kurumunun, personel eğitimine ciddi önem vermesi sonucunda ulaşılan tatmin edici 
idari ve işlevsel bağımsızlık seviyesi, Kurumun idari kapasitesine önemli katkılar 
sağlamaktadır. 
 
Rekabet Kurumunun uygulamaya ilişkin kayıtlarına göre, 2008 yılında rekabete aykırı 
anlaşmalar ya da hâkim durumun kötüye kullanılması ile ilgili 3 dosyada para cezası 
uygulanmıştır. Kurum tarafından verilen toplam para cezaları, 2008 yılında bir önceki yıla 
göre % 57 artmıştır.  Kurum, 57 menfi tespit ve kişisel muafiyet talebini (kabul edilen 
başvurular) karara bağlamış, 65 adet de soruşturma başlatmıştır. 2009 yılının ilk yarısında 
Kurum, daha çok kimyasallar ve ilaç sektörleri ile demir çelik sektörlerine yoğunlaşmış, 2 
dosyada para cezası uygulamıştır. Danıştay bünyesinde özel bir dairenin kurulması, rekabet 
kararlarının görüşülmesini hızlandırmıştır. Kararların yargıya taşınmasında % 13,5’lik bir 
azalma meydana gelmiştir. 
 
Kamu teşebbüsleri ile kendilerine özel ve inhisari haklar verilmiş teşebbüslere ilişkin rekabet 
kurallarının uyumunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Devlet yardımları konusunda herhangi bir mevzuat kabul edilmemiş ve devlet yardımlarını 
izlemek üzere işlevsel olarak bağımsız bir otorite kurulmamıştır. Türkiye, çelik sektörüne 
verilen devlet yardımları konusunda, Haziran 2009’da gözden geçirilmiş “Ulusal Yeniden 
Yapılandırma Planı”nı sunarak ilerleme kaydetmiştir. 
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, Türkiye’nin, birleşmelerin kontrolüne ilişkin kurallar da dâhil olmak üzere anti-
tröst konusundaki uyumu ileri seviyededir. Türkiye, rekabet kurallarını etkili biçimde 
uygulamaya devam etmiştir. Rekabet Kurumunun idari ve operasyonel bağımsızlığı tatmin 
edici seviyededir. Devlet yardımlarına ilişkin ilave uyum sağlanamamış, uzun süredir 
bekleyen Devlet Yardımları Kanunu Taslağı yasalaşmamıştır. Türkiye’nin Avrupa Kömür 
Çelik Topluluğu Serbest Ticaret Antlaşması kapsamındaki yükümlülüğü çerçevesinde çelik 
sektörüne verilen devlet yardımlarına ilişkin olarak AB kurallarını uygulaması gerekmektedir. 
Bu fasılda uyum tamamlanmamıştır. 
 
4.9. Fasıl 9: Mali Hizmetler 
 
Bankalar ve mali gruplar konularında çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) küresel mali krizin etkilerine karşı koymak amacıyla 
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bazı önlemler almış ve sermaye tabanlarının güçlendirilmesini teminen bankalardan kârlarını 
dağıtmamalarını istemiştir. BDDK ayrıca, bankaların reel-sektör kredilerini yeniden 
yapılandırabilmelerini kolaylaştırmak için geçici düzenlemelere gitmiştir. Temerrüde düşen kredi 
müşterilerinden bankalara borçlarını ödeyenlerin kredi geçmişlerinin Merkez Bankasınca 
silinmesini düzenleyen bir Kanun TBMM tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, hedef sermaye 
yeterlilik oranı (% 12) belirlemiş, likidite düzenlemeleri ve menkul kıymetler muhasebesi 
prensiplerine ilişkin değişiklikler yapmıştır. Operasyonel risk, sermaye gereksinimi hesaplamasına 
dâhil edilmiş ve taslak kredi riski yönetimi standartları hazırlanmıştır. Ancak, Basel II Uzlaşısının 
uygulanması yönünde ilerleme sağlanmamıştır. 
 
BDDK, biri Lüksemburg mali denetleme otoritesi, biri Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası 
ve diğeri de Lübnan Bankacılık Denetleme Komitesi ile olmak üzere 3 yeni mutabakat zaptı 
imzalamış, böylece imzalanan toplam mutabakat zaptı sayısı 19’a ulaşmıştır. Yeni geliştirilen 
bilgi sistemleri temelli bir araç vasıtasıyla ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesiyle BDDK’nın 
denetleme ve uygulama kapasitesi güçlendirilmiştir. BDDK, koordinasyonu sağlamak amacıyla, 
farklı düzenleme otoriteleri tarafından denetlenen finansal kuruluşların konsolide denetimine 
ilişkin kuralları belirlemiştir. BDDK’nın organizasyon yapısı ve birimlerinin görevleri gözden 
geçirilmiş ve 4 yeni birim kurulmuştur. 
 
Türk mevzuatı bankalar ve mali gruplara ilişkin AB müktesebatıyla kısmen uyumludur. 
 
Sigortacılık ve bireysel emeklilik konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yeni bir Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Türkiye’de kayıtlı teknelerin yurt dışında yerleşik yabancı sigortacılık 
şirketlerinden de poliçe satın alabilmelerine imkân tanınmıştır. Hazine Müsteşarlığı Sigorta 
Tahkim Komisyonu üyelerine ilişkin asgari kuralları belirleyen bir Yönetmelik çıkarmıştır. Bir 
başka Yönetmelikle bireysel kredilerle ilgili zorunlu ve ihtiyari sigortalara ilişkin standartlar 
tanımlanmıştır. Hazine Müsteşarlığı kabul ettiği yeni bir Yönetmelik çerçevesinde, dernekler ve 
vakıflar tarafından yürütülen emeklilik planlarının aktüeryal denetimine başlamıştır. Motorlu 
araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife serbestleştirilmesi kapsamında, Hazine 
Müsteşarlığı onaylanan tarifelerdeki üst limiti + % 20’den + % 100’e çıkarmıştır. Bunun yanı sıra, 
Sigorta Tahkim Komisyonu faaliyete geçmiş ve müşterilerle hizmet sunucuları arasındaki 
uyuşmazlıkların mahkemeye intikal etmeden çözümüne yönelik bu yeni tahkim sistemine 37 
sigorta şirketi katılmıştır. 
 
Bununla birlikte, gerek bankacılık gerekse banka dışı mali sektörde ihtiyati standartlar ve denetim 
standartları güçlendirilmemiştir. Sigortacılık ve bireysel emeklilik konularında bağımsız bir 
düzenleyici ve denetleyici otoritenin kurulmasına ilişkin ilerleme sağlanmamış ve Katılım 
Ortaklığı Belgesindeki bir başka öncelik daha yerine getirilmemiştir. Türkiye, mali piyasa 
altyapısına ilişkin gereklilikleri önemli ölçüde sağlamaktadır, ancak sigortacılık konusunda kısmi 
uyum devam etmiştir. 
 
Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetlerine ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK), borçlanma araçlarının kurul kaydına alınmasına ilişkin olarak çıkardığı 
yeni bir Tebliğ ile, mevcut 7 tebliği konsolide etmiş ve değiştirilebilir tahvili yeni bir araç olarak 
getirmiştir. SPK, hukuki çerçeveyi AB müktesebatına uyumlaştırmak amacıyla, Özel Durumların 
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğini revize etmiştir. Tebliğ, ortaklıkların özel 
durumların açıklanmasını erteleme imkânı getirmiştir. Tebliğ, ayrıca, borsaya kote edilmiş 
şirketlerin önemli miktardaki hisselerinin alım veya satım bildirimlerine ilişkin kuralları AB’nin 
Şeffaflık Direktifi doğrultusunda uyumlaştırmıştır. SPK, gelecekte çıkarılabilecek yeni araçlara 
(oydan yoksun paylar) ilişkin bir Tebliğ yayımlamıştır. SPK ayrıca, kamu yatırım projelerinin 
finansmanına yardımcı olması beklenen borsaya kote edilmiş altyapı yatırım şirketlerinin 
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kurulmasına izin veren bir Tebliğ yayımlamıştır. Bunların yanı sıra, aracı kurumların iç denetim 
sistemleri, aracılık faaliyetlerinin belgelenmesi ve kaydedilmesi, türev araçlarının alım satımına 
ilişkin aracılık, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları, risk 
sermayesi yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar tarafından yatırılan teminatların kullanım esasları ve 
kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında 
Tebliğler yayımlanmıştır. 
 
Menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetlerine ilişkin ilerleme kaydedilmemiştir (Finansal 
Araç Piyasaları Direktifi, yatırımcı tazmin sistemleri, prospektüsler, piyasanın kötüye kullanımı 
ve kollektif yatırım kuruluşları bağlamında). 
 
Türk mevzuatı menkul kıymet piyasaları ve yatırım hizmetlerine ilişkin AB mevzuatıyla kısmen 
uyumludur. 
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, mali hizmetler alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Mali hizmetlere ilişkin üç 
alt başlıkta da Türk mevzuatı AB müktesebatıyla kısmen uyumludur. 
 
“Mali Hizmetler” 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) 
tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan Türkiye’ye 
ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kayıtlı olan ya da 
son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan 
malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin 
AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
4.10. Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya 
 
Elektronik Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Mobil abone 
erişim oranı Ağustos 2009 itibarıyla % 89’dur. Sabit ve mobil ağ altyapısına ilave özel yatırımlar 
yapılmıştır.38 Geniş bant abone sayısı 2009 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 6,2 milyona ulaşmıştır, 
ancak, geniş bant ve sabit telefon pazarında alternatif operatörlerin payı düşük olmaya devam 
etmektedir. 
 
Kasım 2008’de 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kabul edilmiştir. Bu Kanunun kabulü, 
Türkiye’nin düzenleyici çerçevesinin özellikle yetkilendirme kuralları ve düzenleyicinin görevleri 
konusunda AB müktesebatıyla uyumlaştırılması bakımından önemli bir adımdır. 
Telekomünikasyon Kurumu, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra elektronik haberleşme 
konusundaki AB müktesebatına ilave uyum sağlayan yönetmelikleri kabul etmiştir. Kanunda 
yapılan değişiklikler, sabit telefon pazarında rekabet için gerekli koşulları oluşturma potansiyeline 
sahiptir. 
 
Mobil alanda rekabetçi koruma tedbirleri açısından gelişme sağlanmıştır. Mobil pazardaki ara 
bağlantı ücretleri Rapor döneminde % 30 düşürülmüştür. Ayrıca, numara taşınabilirliğinin Kasım 
2008’de başlatılmasının ardından, Ağustos 2009 itibarıyla 6,2 milyon numara taşınmıştır. Sabit 
telefon pazarında numara taşınabilirliği Eylül 2009’da başlatılmıştır. 3 mobil operatör 3G hizmet 
lisansı almış ve Temmuz 2009 itibarıyla hizmet sunmaya başlamıştır.  
 

                                                            
38 Sabit ağ altyapısı için 628 milyon avro,  mobil ağ altyapısı için 1,190 milyon avro yatırım yapılmıştır.  
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İnternet hizmet vergileri % 15’ten % 5’e düşürülmüştür. 
 
Bununla birlikte, Elektronik Haberleşme Kanunu, özellikle evrensel hizmet yükümlülüğüne 
ilişkin hükümler ve mevcut imtiyaz sözleşmelerine uygulanmayan yetkilendirme kurallarının 
kapsamı açısından AB müktesebatı ile uyumlu değildir. Ayrıca, Kanunda etkin piyasa gücüne 
sahip işletmeciler rejimine ve pazar analizi usullerine ilişkin sağlam bir yasal dayanak 
bulunmamaktadır. AB müktesebatı gereklilikleri çerçevesinde birincil ve ikincil mevzuatın 
ayrıntılı biçimde gözden geçirilmesi elektronik haberleşme mevzuatındaki eksikliklerin 
belirlenmesini sağlayacaktır.  
 
Sabit telefon ve geniş bant internet pazarlarında rekabetin serbestleştirilmesi için bazı hususların 
çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Kısa mesafe telefon lisans şartları uygulanmaktadır, 
ancak, numaralandırma planında ve ara bağlantı ücretlerinde sorunlar devam etmektedir. Ses ve 
geniş bant pazarlarında ara bağlantı şartlarının geliştirilmesi ve bu stratejik pazarlarda rekabetin 
teşvik edilmesi önemlidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Rekabet Kurumu arasında 
yetki paylaşımının netleştirilmesi gerekmektedir. Maliyet muhasebesi ve hesap ayrışımı ilkeleri 
mobil pazarda hâkim konumdaki operatörler tarafından tam olarak uygulanmamaktadır. 
Haberleşme hizmetlerinde, sektörün düzenlenmesine ilişkin yönetim maliyetleriyle ilgisi olmayan 
yüksek vergilendirme sorun olmaya devam etmektedir.  
 
Bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak Türkiye’nin yasal çerçevesi, ağ güvenliği ve siber suça 
ilişkin AB müktesebatıyla uyumludur. Ancak, Türkiye, şartlı erişime dayanan veya şartlı erişimi 
içeren hizmetlerin hukuki korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesine taraf değildir.    Elektronik 
imza ve e-ticaret konusundaki Türk mevzuatı, AB müktesebatıyla uyumlu değildir. Bazı internet 
sitelerine erişim mahkeme kararları ile sık sık engellenmekte olup, bu husus internete erişim 
bakımından ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi konusunda daha güçlü güvencelere ihtiyaç 
bulunduğunu göstermektedir (Bkz. İfade Özgürlüğü).  
 
Görsel işitsel politika konusunda, kamu yayıncısı TRT, 24 saat Kürtçe TV (TRT 6) ve radyo 
yayınına başlamıştır. TRT günde 2 kez yarım saat Ermenice yayına da başlamıştır (Bkz. Raporun 
birinci bölümündeki Kültürel Haklar). Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) etkinliği 
güçlendirilmiştir. Tüm RTÜK kararları kendi internet sitesinde yayımlanmakta olup yayıncılarla 
istişare için bir forum oluşturulmuştur. Komisyonun üye devletler için belirlediği hedefe uygun 
olarak, dijital yayına geçiş için bir yol haritası kabul edilmiştir. RTÜK, internet protokolüne 
dayanarak yayın yapacak muhtemel televizyon operatörlerinin test yayınları için izin vermiştir.  
 
Bununla birlikte, AB müktesebatına uyum açısından gelişme kaydedilmemiştir. Radyo ve 
Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda, tanımlar, yargı yetkisi, yayın alım ve 
yeniden iletim özgürlüğü, vatandaşlığa dayalı ayrımcılık yapılmaması, Avrupa eserleri ve 
bağımsız eserlerin teşvik edilmesi, önemli olaylar ve yabancı sermaye payı üzerindeki 
sınırlamalar açısından hâlâ sorunlar bulunmaktadır. Yayıncılık sektörünün yönetimi açısından, 
RTÜK’ün frekans tahsislerini yenilememiş olması yayıncılık sektörüne zarar vermektedir. Ayrıca, 
bir düzineden fazla TV kanalı, birkaç yıldır lisans başvurularının sonuçlandırılmasını bekliyor 
olmalarına rağmen, lisans olmadan çalıştıkları iddiasıyla kapatılmıştır. Türkçe dışındaki dillerde 
yayın yapan özel kanallarda, içerik ve zaman sınırlamasının yanı sıra çeviri zorunluluğu da devam 
etmektedir (Bkz. Siyasi Kriterler ve Kültürel Haklar). Yayıncılara göre, söz konusu kısıtlamalar 
Kürtçe yayını teknik olarak zor ve ticari olarak sürdürülemez hale getirmektedir. Sonuç olarak, 
toplamda 6 özel yayıncıya lisans verilmiş olmasına rağmen,  2009’da sadece bir TV ve iki radyo 
kanalı Kürtçe yayın yapmıştır.  
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Sonuç 
 
Sonuç olarak, elektronik haberleşme konusunda Türk mevzuatının AB hukuki çerçevesine uyumu 
açısından ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, ikincil mevzuatın kabul edilmesi ve uygulanması, 
çerçeve Kanunun pazar üzerindeki etkisinin sağlanması açısından kilit öneme sahiptir. Özellikle 
sabit telefon ve internet/geniş bant pazarlarında rekabet gelişmemiştir ve bu durum düzenleyici 
yükümlülüklerin etkin biçimde uygulanması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu, temel olarak 
bağımsız düzenleyici kurumun görevidir. Görsel işitsel politika alanında çok sınırlı ilerleme 
sağlanmıştır. 
 
4.11. Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma 
 
Ortak Tarım Politikasına (OTP) yasal uyum bakımından sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının yeniden yapılandırılması konusunda, gelecekteki yapılanmasına ilişkin bir 
taslak bulunmasına rağmen, ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Yatay konulara ilişkin olarak sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Sadece, Çiftlik Muhasebe Veri 
Ağının (ÇMVA) uygulanmasında iyi bir ilerleme söz konusudur. ÇMVA’ya ilişkin yasal 
çerçevenin uygulanması konusundaki Yönetmelik doğrultusunda pilot ÇMVA sisteminin 9 ilde 
başarılı bir şekilde test edilmiş olması, kapsamlı bir ÇMVA sisteminin kurulması yönünde doğru 
koşulları ortaya koymaktadır. Tarım istatistikleri konusunda, özellikle strateji belgesinin 
hazırlanması yavaş ilerlemektedir. Arazi parseli tanımlama sistemi ile çiftçi kayıt sisteminin AB 
gereklilikleri ile uyumlu bir şekilde geliştirilmesine yönelik stratejinin hazırlanmasında yeni bir 
ilerleme kaydedilmemiştir.  
 
Üretime bağlı tarımsal destekleme araçlarının artan önemi, endişe sebebi olmaya devam 
etmektedir. Hükümetin doğrudan gelir desteği sisteminden vazgeçme kararı, Türk tarım 
politikasını, reform sürecinden geçmiş olan OTP’den önemli ölçüde uzaklaştırmıştır. Belirli 
sektörlere yönelik fark ödemeleri, 2009 yılından bu yana Türk tarım sektörüne sağlanan mali 
desteğin temel aracı hâline gelmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahale alımlarının 
sona ermesiyle, fındık sektörüne ilişkin politikada, önemli bir değişiklik ortaya çıkmıştır. 
Üreticilere destek, yerini üretime bağlı ödemelere bırakmış olup, bu durum fiyat destek 
tedbirlerinden uzaklaşıldığını göstermektedir. Türkiye, AB menşeli et, canlı hayvan ve bunlardan 
üretilen ürünlerin ithalatına getirilen yasak konusunda ısrar etmektedir. Bu yasak, tarımsal 
ürünlere ilişkin ticaret anlaşması kapsamındaki karşılıklı yükümlüklerin ihlali anlamına 
gelmektedir. Bu yasaklamanın ve ticaretteki diğer teknik engellerin kaldırılması, bu fasıldaki 
katılım müzakereleri bakımından kilit unsur olmaya devam etmektedir. 
 
Ortak piyasa düzenlerine ilişkin ilerleme, hububat alım ve satımı ile pirinç/çeltik alımı için 
çıkarılan düzenlemelerle sınırlı kalmıştır. TMO, bu tedbir vasıtasıyla Türk mevzuatını bu 
konudaki Komisyon düzenlemelerine belirli bir ölçüde yakınlaştırmış olacaktır. 
 
Kırsal kalkınmaya ilişkin olarak, Türkiye IPARD (Katılım Öncesi Mali Araç-Kırsal Kalkınma 
Bileşeni) programlaması ile birlikte IPARD’a yönelik işleyen bir izleme ve değerlendirme 
sisteminin kurulması yönünde daha fazla ilerleme kaydetmiş ve ilgili mevzuatı kabul etmiştir. 
IPARD Ajansı kurulmuştur. IPARD Ajansının hizmet birimlerinin görevlerini ve insan kaynakları 
politikalarını belirleyen Yönetmelik kabul edilmiştir. Ancak, personel alımı ve eğitimi konusunda 
şu ana kadar çok sınırlı çaba sarf edilmiştir. Ön kontrolün yapılmadığı merkezi olmayan yönetim 
esasında IPARD fonlarının uygulanması için gereken bütün yapıların ulusal akreditasyonu bir 
yıldan fazla bir süre gecikmiş olduğundan, bu yapıların oluşturulmasına yönelik olarak hâlâ daha 
fazla çabaya ihtiyaç bulunmaktadır. Sonuç olarak bu durum, Komisyonun ancak ulusal 
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akreditasyonu takiben yapılabilen yetki devrine yönelik prosedürleri başlatmasına engel 
olmaktadır. AB’nin Türkiye’ye yönelik IPARD desteğini tamamlayıcı nitelikte olan Ulusal Kırsal 
Kalkınma Planının hazırlığına ilişkin olarak ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Kalite politikası konusunda ilerleme sağlanamamış olup, organik tarım konusunda ise sınırlı 
ilerleme kaydedilmiştir. Kalite politikasına ilişkin olarak, Türkiye, coğrafi işaretlerin korunmasına 
ilişkin yasal düzenlemenin revize edilmesi amacıyla çalışmaları sürdürmektedir. Bu alandaki 
mevcut mevzuat ile ilgili AB müktesebatı arasında kilit farklılıklar bulunmakta olup, daha fazla 
uyumlaştırma gerekmektedir. Organik tarıma ilişkin olarak Türkiye, Komisyona, AB’ye organik 
ürün ithalatında bulunan üçüncü ülkeler denklik listesine dâhil edilme talebini destekleyici 
nitelikteki ek bilgileri sunmuştur. 
 
“Tarım ve Kırsal Kalkınma”, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler 
Konseyi) tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan 
Türkiye’ye ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde 
kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar 
tarafından taşınan malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, 
Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, AB müktesebatına uyum sınırlıdır. Mevcut tarımsal destek politikaları ve stratejik 
politika oluşturma bakımından gittikçe OTP’den uzaklaşılmakta ve IPARD yapılarının 
akreditasyonuna yönelik takvimde sürekli kayma meydana gelmesi, kırsal kalkınma fonlarının AB 
standartları ile uyumlu yönetimine yönelik işleyen idari ve organizasyonel yapı ve işlemlerin 
oluşturulmasında zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Karşılıklı yükümlülüklerin ihlali anlamına gelen 
sığır türü hayvan ürünlerinin ticareti önündeki teknik engeller acil bir konu olmaya devam 
etmektedir. Tarım istatistikleri ve arazi/çiftçi kayıtları konularında stratejiler hazırlanması yavaş 
ilerlemektedir. Genel olarak, bu alandaki ilerleme sınırlıdır. 
 
4.12. Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 
 
Türkiye, gıda güvenliği konusundaki AB müktesebatının iç hukuka aktarılması ve uygulanması 
konusunda sınırlı ilerleme kaydetmiştir. Bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit unsur olan 
gıda, veterinerlik, yem, hijyen ve resmi kontrollere ilişkin Çerçeve Kanun henüz kabul 
edilmemiştir. 
 
Veterinerlik politikası konusunda, AB müktesebatının iç hukuka aktarılması ve uygulanmasında 
sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte, ithalat kontrol sistemlerine ilişkin mevzuat 
uyumunun tamamlanması gerekmektedir. İstanbul Sabiha Gökçen havalimanındaki sınır kontrol 
noktası (SKN) tam olarak faaliyete geçmemiştir. Atatürk havalimanından yapılan sevkiyatların 
yönlendirilmesine ilişkin sorunlar hâlâ çözülmemiştir. Üç kara ve iki deniz limanı SKN’sinin 
yapımı tamamlanmıştır, ancak bunlar henüz faaliyete geçmemiştir.    
 
Türkiye’nin sığır türü hayvanların kimliklendirilmesi ve hareketlerinin kaydı sisteminin, AB 
müktesebatıyla tam uyumlu hale getirilmesine yönelik çabaları devam etmiştir.  Sistem, 
işletmelerin, hayvan pazarlarının ve kesimhanelerin kaydı ve hareketlerin kontrolü açısından 
güçlendirilmiştir. Koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına 
ilişkin Yönetmelik yayımlanmış olup, Ocak 2010 itibarıyla uygulanacaktır. Bununla birlikte, 
sahada uygulama henüz başlamamıştır. Sığır, koyun ve keçi türü hayvanların yeterli düzeyde 
kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, bu fasıldaki katılım müzakereleri açısından kilit 
unsurdur. Ev ve süs hayvanlarına yönelik ticari hareketlerin kontrolü konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir.  
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Türkiye, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusundaki çabalarını sürdürmüştür. Bu konudaki 
temel odak noktası şap hastalığıdır. Yoğun aşılama ve Trakya ile Anadolu arasındaki hayvan 
hareketlerinin daha sıkı biçimde kontrol edilmesi sonucunda, Trakya’da hiçbir şap hastalığı 
salgını ortaya çıkmamış, Anadolu’da meydana gelen salgınların sayısı ise önemli derecede 
düşmüştür. Rapor döneminde, kuş gribi salgını görülmemiştir. Buna rağmen Türkiye 
bilinçlendirme kampanyalarına devam etmiştir. Newcastle hastalığı ile mücadele Yönetmeliği ve 
hastalıktan arilik bildirimlerinin bölümlendirilmesine ilişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.  
Türkiye, Trakya’nın bruselloz ve tüberkülozdan arilik statüsünü güvence altına almaya yönelik 
çabalarını devam ettirmiştir. Bruselloz ve tüberküloz ile mücadeleye ilişkin Yönetmelikler 
yürürlüğe girmiştir. Ancak, sahada hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. Hayvan sağlığı kontrollerine 
ilişkin mevzuat hâlâ tamamlanmamıştır. Bulaşıcı süngerimsi ensefalopati konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir. Türkiye, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak, hayvan hastalıklarını 
zamanında bildirmeye devam etmiştir.  
 
Türkiye, ulusal kalıntı izleme planının uygulanması ve izlenmesinin yanı sıra veteriner tıbbi 
ürünlerin kontrol edilmesi konusunda iyileştirilmiş usuller getirmiştir. AB müktesebatı 
gerekliliklerini karşılamak üzere, kontrol edilmesi gereken bazı maddeler ulusal mevzuata ilave 
edilmiştir. Buna rağmen, laboratuvarlar ve tüm maddelerin ilavesi başta olmak üzere, bazı önemli 
unsurlar hâlâ eksiktir.  
 
Veterinerlik denetimleri ve kontrollerinin finansmanı konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Canlı 
hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat koşulları, hâlâ AB uygulamaları ile uyumlu değildir. Fiili et 
yasağı hâlâ devam etmektedir (Bkz. Fasıl 11). Türkiye, hayvan refahı ve zootekni konularında 
ilerleme kaydetmemiştir.  
 
Gıda ve yemin piyasaya arzı konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Bu faslın müzakereleri 
açısından kilit unsur olan hijyen paketi hâlâ iç hukuka aktarılmamıştır. Hijyen rehberleri 
hazırlanmış ve birçok sektörde uygulanmaya başlamıştır. Mikrobiyolojik kriterlere ilişkin bir 
Tebliğ yürürlüğe girmiştir. Ancak, bu alanda iç hukuka aktarımın tamamlanması için daha fazla 
uyumlaştırma yapılmalıdır. Farklı birimler ve kurumların görevleri hâlâ net değildir ve bu durum 
resmi kontroller bakımından sorunlara yol açmaktadır. Yoğun eğitim programları, idari kapasitede 
iyileştirme sağlamıştır. Hizmetlerin akreditasyonu açısından mevcut denetim sistemi gözden 
geçirilmiştir. Ancak, sahada somut bir ilerleme kaydedilmemiştir. Ulusal Gıda Referans 
Laboratuvarı kurulmasına ilişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yıllık denetim ve izleme 
programları uygulanmış ve kapsamları genişletilmiştir. Türkiye, bu fasıldaki katılım müzakereleri 
açısından kilit unsurlardan birisi olan tarım-gıda işletmelerinin sınıflandırmasını tamamlamıştır. 
Bunun AB müktesebatıyla uyumlu olduğunun teyid edilmesi gerekmektedir. Tarım-gıda 
işletmelerinin AB hijyen gereklilikleri ile uyumlu hale getirilmesi konusunda kayda değer bir 
adım atılmamıştır. Hayvansal yan ürünler konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Etiketleme, sunum ve reklam; gıda katkı maddeleri ve saflık kriterleri; ekstraksiyon çözücüleri; 
hızlı dondurulmuş gıda maddeleri; özel beslenme amaçlı gıdalar; ışınlanmış gıdalar ve mineral 
sulara ilişkin mevzuata uyum ve uygulamada daha fazla ilerleme kaydedilmiştir.  
 
Aroma maddeleri, gıda takviyeleri,  yeni gıdalar ve genetiği değiştirilmiş organizmalarla (GDO) 
ilgili tedbirlerin iç hukuka aktarımı henüz tamamlanmamıştır. Gıda ile temas eden malzemeler 
konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.  
 
Genel gıda güvenliği politikası ile ilgili olarak, Türkiye’nin ulusal gıda ve yem hızlı uyarı sistemi, 
bildirimlerin etkili biçimde takibini sağlamak amacıyla iyileştirilmiştir. Ancak, aflatoksin ile ilgili 
olanlar başta olmak üzere, alınan bildirimlerin sayısı önemli derecede yüksek kalmaya devam 
etmektedir.  
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Yem için özel kurallar ve hayvan yan ürünleri konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Bitki sağlığı politikasındaki ilerleme sınırlıdır. Bitki koruma ürünleri konusundaki uyumda 
ilerleme sağlanmıştır. Bitki koruma ürünlerinin reçeteli satışına ilişkin Yönetmelik, bitkisel 
üretimde kullanılan kimyasalların kayıt altına alınması ve izlenmesine ilişkin Yönetmelik ile bitki 
koruma ürünlerinin piyasaya arzına ilişkin Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Biyolojik mücadele 
etmenlerinin ruhsatlandırılması, ithali, üretimi ve kullanımı hakkında Tebliğ yürürlüğe girmiştir. 
Pilot düzeyde bir bitki pasaportu sisteminin kurulmasına yönelik hazırlık çalışmaları başlamıştır.  
 
Tohum ve çoğaltım materyalleri konusundaki ilerleme sınırlıdır.  Çeşit kaydı ve tohumluk 
sertifikasyonu yazılım sistemi kurulmuştur. Uluslarararası bitki sağlığı anlaşmalarının 
uygulanması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası alanında sınırlı ilerleme 
kaydedilmiştir. Çabalar devam etmiş olup, bu alandaki AB müktesebatının iç hukuka aktarılması 
ve uygulanması hâlâ erken aşamadadır. Bu fasıldaki uyumun sürdürülmesi bakımından, idari 
yapıların güçlendirilmesi kilit unsur olmaya devam etmektedir.   
 
4.13. Fasıl 13: Balıkçılık 
 
Balıkçılık alanındaki AB müktesebatına uyum sağlanması bakımından önemli bir ilerleme 
kaydedilmemiştir. Su Ürünleri Kanununda hâlâ değişiklik yapılmamıştır. Ortak balıkçılık 
politikasının tutarlı bir şekilde uygulanması için gerekli olan idari yapıların yeniden düzenlenmesi 
konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Su ürünleri konusundaki sorumluluk hâlâ çeşitli 
bakanlıklar ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığının değişik birimleri arasında dağılmış durumdadır.  
 
Kaynak ve filo yönetimi konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 4 yeni liman ofisi kurulmuş 
olup, toplam sayı 34’e ulaşmıştır. Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBİS) geliştirilmiştir, ancak, hâlâ 
tam olarak faaliyete geçmemiştir; av ve karaya çıkış verilerinin toplanması konusunda daha fazla 
ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Her tekneye bir filo kayıt numarası verilmiştir. Bütün 
tekneler SÜBİS’e kaydedilmiş olup, teknelere ilişkin prosedürler bu sistem aracılığı ile 
yürütülmektedir. Seyir defterlerinin SÜBİS’e kaydına başlanmıştır. Beyaz kum midyesi kota 
tahsisatları, SÜBİS üzerinden pilot düzeyde izlenmektedir. 15-24 m arası teknelerin ve 15 m’den 
küçük teknelerin tonilato ölçümlerine ilişkin mevzuat uyumu tamamlanmıştır. Ancak, 15-24 m 
arasındaki teknelere ilişkin uygulamaya yönelik olarak 4 yıllık bir geçiş süreci tanınmıştır. Stok 
değerlendirme konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir ve Karadeniz’deki önemli balık 
stoklarına yönelik veri toplama işlemleri hâlâ dağınık ve eksiktir. 
 
Yapısal eylemler, denetim ve kontrol, piyasa politikası ve devlet yardımları konularında 
ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Uluslararası anlaşmalara ilişkin olarak, Türkiye Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma 
Komisyonu (ICCAT) tarafından verilen toplam kota dağıtımında, münferit kota sistemine 
geçmiştir. Türkiye, kendisine verilen kotanın büyüklüğüne resmen itiraz etmiş, ancak bu kotaya 
ve doğu tipi ton balığı için çok yıllı iyileştirme planının diğer hükümlerine bağlı kalacağını 
taahhüt etmiştir. ICCAT taahhütlerine uyum sağlanması için daha fazla tedbir alınması 
gerekmektedir 
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“Balıkçılık”, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) tarafından 
kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan Türkiye’ye ilişkin 
kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kayıtlı olan ya da son 
uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan 
malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin 
AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
Sonuç  
 
Sonuç olarak, kaynak ve filo yönetimi ile uluslararası anlaşmaların uygulanması konularında bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, bu fasıldaki mevzuat uyumu konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir. Türkiye, ortak balıkçılık politikasının uygulanması için gerekli idari yapıları 
henüz oluşturmamıştır.  
 
4.14. Fasıl 14: Taşımacılık Politikası 
 
Karayolu taşımacılığı konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, filo yenileme 
programının daha etkili uygulanması ve eski araçların aşamalı olarak hizmet dışı bırakılması 
amacıyla ikinci bir kararname yayımlamıştır. Türkiye, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) taraf olmaya yaklaşmıştır. Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğü, yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu biriminin kapasitesini 
artırmıştır. Ancak, ADR için denetim kapasitesi hâlâ sınırlıdır. Türkiye, motorlu araçların yola 
elverişlilik testlerinin yapılmasına yönelik muayene tesislerini oluşturmayı tamamlamıştır. 
Bununla birlikte, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, personelin kapsamlı bir teknik eğitim 
almasını gerektiren izleme ve denetim kapasitesine sahip değildir. Mesleki yeterlilik lisans ve 
sertifikaları verilmesi, uluslararası karayolu taşımacılığı operatörleri için tamamlanmış, yurtiçi 
operatörler için ise tamamlanmasına yaklaşılmıştır. Karayolu taşımacılığı konusundaki AB teknik 
gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik olarak, özellikle Haziran 2010’dan itibaren zorunlu hale 
gelecek olan dijital takografların kullanımı konusunda, çok sınırlı bir ilerleme kaydedilmiştir. 
Türkiye, dijital takograf uygulamasından sorumlu olacak otoriteyi henüz belirlememiştir. 
Karayolu taşımacılığı sektöründeki AB müktesebatına uyum genel olarak ileri düzeydedir. 
 
Demiryolu taşımacılığıyla ilgili olarak AB müktesebatına etkin uyum sağlanması doğrultusunda 
ilerleme kaydedilmemiştir. Bir demiryolları reform paketi taslağı hazırlanmış olmasına rağmen, 
bu taslağın kabulü yönünde hiçbir ilerleme olmamıştır. Bu sektördeki hazırlık durumu oldukça 
erken aşamadadır. 
 
AB müktesebatı kapsamında yer alan iç suyolu taşımacılığı Türkiye’de mevcut değildir. 
 
Hava taşımacılığı konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Yolcuların uçak içinde 
taşıyabilecekleri sıvılara ilişkin yeni bir Yönetmelik kabul edilmiştir. Antalya Havaalanı Dışhatlar 
Terminalinde başlatılan uygulama henüz pilot aşamadadır. Elde edinilen deneyimlerin ışığında, 
sistem, Türkiye’deki tüm havaalanlarına teşmil edilecektir.  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 
(SHGM), uçak bakımı konusundaki kapasitesi artırılmıştır. SHGM, Avrupa Hava Emniyeti 
Ajansından (EASA) aldığı akreditasyona dayanarak,  bakım kuruluşlarına AB standartlarına 
uygun olarak onay vermektedir. EASA ile ilişkiler, 7 Temmuz 2009 tarihinde imzalanan çalışma 
usul ve esasları ile resmi bir temele oturtulmuştur. Türkiye, Montreal Sözleşmesine taraf 
olmuştur.  
 
Haziran 2009’da yatay havacılık anlaşması konusunda ek görüşmeler gerçekleşmiştir ve Topluluk 
hukuku uyarınca temel bir koşul olan Topluluk tahsisinin kabul edilmesi açısından, bu 
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tartışmaların bir sonuca ulaştırılması öncelikli olmalıdır. Bu kapsamda, sivil asker 
koordinasyonuna ilişkin hususlar da dâhil olmak üzere, Türkiye’nin Tek Avrupa Hava Sahasına 
ilişkin AB müktesebatına tedricen uyum sağlamak üzere açık bir strateji geliştirmesi 
gerekmektedir. Türkiye’nin, SESAR’ın Pan- Avrupa boyutuna katılımı sonunda sağlanmıştır.  
 
Hava trafiği yönetimi, bölgesel işbirliği eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılara maruz kalmaktadır. 
Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişim 
eksikliği, Nicosia uçuş bilgi bölgesinde hava güvenliği bakımından ciddi tehlike oluşturmaya 
devam etmektedir. Komisyon ve Eurocontrol tarafından soruna teknik bir çözüm önerilmiştir ve 
taraflar arasında gecikmeksizin anlaşmaya varılması gerekmektedir. 
 
Deniz taşımacılığı konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Yıllardır süren görüşmelere 
rağmen, deniz emniyeti konusundaki çerçeve Kanun kabul edilmemiştir. Uluslararası Denizcilik 
Örgütünün (IMO) seyir veri kayıt cihazlarıyla (VDR) ilgili koşullarının yerine getirilmesi 
amacıyla, ro-ro yolcu gemileri hakkındaki mevzuatta değişiklik yapılmıştır. Gemiadamları 
Yönetmeliğinde ilave değişiklikler yapılmıştır. Gemiadamlarının eğitim ve mesleki eğitimine 
yönelik teknik kapasite yetersizdir. Tonilato ölçümüyle ilgili yeni bir Yönetmelik 
uygulanmaktadır. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi amacıyla kurumsal kapasitenin ve 
acil müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklar henüz başlamamıştır. 
 
SOLAS-78, SOLAS-88 ve Marpol’ün III. ve IV. Eklerine ilişkin yönetmelikler hazırlanması 
konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türk gemilerinin alıkonulma oranı daha fazla 
azalmıştır (2008’de % 5,7). Türkiye, Paris Mutabakat Zaptının beyaz listesine alınmıştır. Deniz 
güvenliği konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Deniz emniyeti konusundaki uyum ise ileri bir 
aşamadadır. Piyasaya giriş ve gemi tesciline ilişkin kurallar AB müktesebatıyla uyumlu değildir. 
Kombine taşımacılık ve uydu navigasyonu konularında kayda değer bir gelişme olmamıştır. 
 
Devlet yardımları konusunda gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye’de devlet yardımlarının 
düzenlenmesinden sorumlu yerleşik bir kurum ya da yasal çerçeve bulunmamaktadır. 
 
“Taşımacılık politikası”, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) 
tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan Türkiye’ye 
ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kayıtlı olan ya da 
son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan 
malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin 
AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
Sonuç 
 
Taşımacılık sektöründeki AB müktesebatına uyum konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
Kara taşımacılığı konusundaki uyumda ise daha fazla ilerleme sağlanmıştır. Ancak, uygulama 
kapasitesi hâlâ yeterli değildir ve Türkiye’nin özellikle dijital takograf uygulamasına öncelik 
vermesi gerekmektedir. Demiryolu taşımacılığı konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Hava 
taşımacılığı konusunda ise sınırlı ilerleme olmuştur. Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
hava trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişim eksikliği hava güvenliği bakımından ciddi 
tehlike oluşturmaya devam etmektedir. Türkiye, Avrupa hava sahasını bütünleştirme çabalarının 
dışında kalmaktadır. Deniz taşımacılığı konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Paris 
Mutabakat Zaptının beyaz listesine alınması, Türkiye’nin bir bayrak devleti olarak başarılı 
performansını teyit etmektedir. Kirliliğin önlenmesi ve acil müdahale alanlarında kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir. Hava ve deniz taşımacılığı sektörlerinde uluslararası 
sözleşmelere taraf olma yönünde ilerleme kaydedilmemiştir. 
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4.15. Fasıl 15: Enerji 
 
Arz güvenliği konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Nabucco boru hattı projesine ilişkin bir 
Hükümetlerarası Anlaşma Temmuz 2009’da imzalanmıştır. Ancak, petrol stoklama 
düzenlemelerini kolaylaştıracak kurum kurulmamıştır. 
 
İç enerji piyasasıyla ilgili olarak, elektrik alanında kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye, 
başarılı bir biçimde elektrik piyasasını kapsamlı bir reforma tabi tutmuştur ve aşamalı olarak 
rekabete açmaktadır. Türkiye, 2008 yılı ortalarından itibaren kamuya ait enerji şirketleri için 
maliyete dayalı bir fiyatlandırma mekanizması getirmek suretiyle, elektrik sektörü için sağlam bir 
ekonomik ve mali temel oluşturma yönünde önemli bir adım atmıştır. Elektrik piyasası yan 
hizmetler Yönetmelikleri ve yeni bir dengeleme ve uzlaştırma Yönetmeliği kabul edilmiştir. Yeni 
bir dengeleme ve uzlaştırma Yönetmeliği kabul edilmekle birlikte henüz uygulanmamıştır.  
Maliyet esaslı fiyatlandırma mekanizmasının geçen yıl kabul edilmesinin ardından, perakende 
elektrik fiyatlarına üç ayda bir ayarlamalar yapılmıştır. Serbest tüketici eşiği 480.000 kWh’ye 
düşürülmüştür, bu da % 50 piyasa açılımına denktir. Rapor döneminde, 140 MW toplam kurulu 
güç kapasitesine sahip 11 santral özelleştirilmiştir. % 100 hisse satışı vasıtasıyla uygulanan blok 
satış yöntemiyle elektrik dağıtım varlıklarının özelleştirilmesi devam etmiş ve iki bölgesel dağıtım 
tesisinin özelleştirilmesi tamamlanmıştır. Diğer iki bölge için süreç son aşamasına gelmiştir. Kayıt 
dışı elektrik kullanımı ve elektrik kayıp oranı % 14 civarındadır. 
 
Doğalgaz sektöründe sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Çeşitli bölgelerde özel şirketlere gaz dağıtım 
imtiyazı verilmesi şeklinde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bununla birlikte, piyasa yapısına, 
iletim faaliyetlerinin tedarik faaliyetlerinden ayrıştırılmasına ve şebekeye erişim kurallarına ilişkin 
pek çok sorun hâlâ devam etmektedir. BOTAŞ’ın özel sektöre devrettiği 4 bcm (milyar 
metreküplük)  ithalat sözleşmesi, toptan gaz ticareti faaliyeti yaratma konusunda yetersiz kalmış 
ve esas itibarıyla bu durum ana gaz ihracatçısının yararına olmuştur. Doğalgaz Piyasası Kanunu 
ile piyasadaki gelişmeler arasındaki uyumsuzluğun giderek artması, Kanunun esaslı bir şekilde 
gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Ulusal gaz altyapısı daha fazla genişletilmiş olup, 
hâlihazırda ülkenin % 80’ini kapsamaktadır. Altmış dört şehir gaz şebekesine bağlanmıştır. Gaz 
depolaması yatırımları için hazırlıklar yapılmakta olup, söz konusu yatırımların talep ve arzın 
dengelenmesine yardımcı olması beklenmektedir. 
 
Türkiye’nin, Enerji Topluluğu Antlaşmasına katılmasına yönelik müzakereler Eylül 2009’da 
başlamıştır. Gerek iç elektrik ve gaz piyasası, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği, 
gerek enerjiyle bağlantılı çevre konuları açısından Türkiye’nin Enerji Topluluğuna girmesi 
özellikle yerinde olacaktır. 
 
Devlet yardımları konusunda gelişme kaydedilmemiştir. Devlet yardımlarının izlenmesi için bir 
otorite oluşturulması amacıyla birkaç kanun taslağı TBMM’ye sunulmuş, ancak daha sonra geri 
çekilmiştir. 
 
Yenilenebilir enerji konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Rüzgâr enerjisi Yönetmeliği 
(rüzgâr enerjisi için lisans başvurularının teknik değerlendirmesini açıklığa kavuşturan) ve 
jeotermal kaynakların kullanımına ilişkin Yönetmelik kabul edilmiştir. Rapor döneminde, elektrik 
üretimine uygun altı jeotermal alan özelleştirilmiştir. 2008 yılı sonu itibarıyla, Türkiye, 
elektriğinin % 17’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmiştir. Elektrik sektörü için gözden 
geçirilmiş strateji belgesinde, 2020 yılı sonuna kadar ülkenin elektriğinin % 25’inin yenilenebilir 
kaynaklardan üretilmesi ve 20.000 MW rüzgâr enerjisi kapasitesi oluşturulması hedeflenmiştir. 
Aynı tarihe kadar elektrik tüketiminin de iki katına çıkmasının beklendiği dikkate alındığında, bu 
hedefe ulaşılabilmesi için kayda değer çaba sarf edilmesi gerekecektir. 
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Enerji verimliliği konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Enerji performansı ve binaların 
yalıtımı konusunda Yönetmelikler kabul edilmiştir. Enerji ve enerji kaynaklarının verimli 
kullanımı ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin enerji verimliliği konularında ilave 
Yönetmelikler de kabul edilmiştir. Enerji güvenliğinin arttırılması amacıyla enerji verimliği 
konusunda halkın bilincinin arttırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının devam 
ettirilmesi gerekmekte olup, çerçeve mevzuat, AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmelidir. 
 
Nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında sınırlı ilerleme 
kaydedilmiştir. Türkiye, 4.800 MW kurulu güç kapasiteli ilk nükleer santralinin kurulması 
amacıyla yüklenici seçimi için ihale sürecini tamamlamaktadır. Verilen tek teklif 
değerlendirilmekte olup, Bakanlar Kurulunun onayına sunulacaktır. Nükleer santrallerin güvenliği 
için özel ilkeler ve tasarım ilkelerini belirleyen Yönetmelikler kabul edilmiştir. Araştırma 
reaktörleriyle ilgili olarak, güvenlik, olağanüstü olayların bildirimi ve raporlanması, kayıt ve 
raporlama konularında özel ilkelere ilişkin Yönetmelikler kabul edilmiştir. Türk tarafının 
açıklamalarına dayanarak, yüksek aktiviteli kapalı radyoaktif kaynakların ve sahipsiz kaynakların 
kontrolüne ilişkin AB müktesebatının iç hukuka aktarıldığı kabul edilmektedir. Nükleer güç 
santrallerinin yer seçimine ilişkin bir Yönetmelik de kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) düzenleyici görevlerinin yanı sıra operasyonel görevlerini de 
yerine getirmeye devam etmektedir. Türkiye, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma 
konusundaki Topluluk Programına katılmamaktadır. Kullanılmış Yakıt ve Radyoaktif Atık 
Yönetimi Güvenliği Birleşik Sözleşmesine de taraf olmamıştır. 
 
Sonuç 
 
Enerji sektöründe düzensiz olmakla birlikte bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yenilenebilir enerji, 
enerji verimliliği ve elektrik piyasası konularındaki gelişmeler cesaret vericidir. Bununla birlikte, 
doğal gaz, nükleer enerji, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında Türkiye’nin 
kendi mevzuatını ve stratejilerini uygulaması gerekmektedir.  
 
4.16. Fasıl 16: Vergilendirme 
 
Dolaylı vergilendirme konusunda düzensiz ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye’nin katma değer 
vergisi (KDV) konusundaki mevzuatı AB müktesebatıyla kısmen uyumludur. Toptan ve 
perakende satışlarda farklı KDV oranlarının uygulanması konusu başta olmak üzere, yapı, 
muafiyetler, özel uygulamalar ve indirimli oran uygulamalarında daha fazla uyum gerekmektedir. 
 
Alkollü içecekler ve ithal tütün üzerindeki ayrımcı vergilendirmenin aşamalı olarak tamamen 
kaldırılmasına yönelik açık hedefler ortaya koyan bir Eylem Planının 18 Mayıs 2009 tarihinde 
kabul edilmesi ile birlikte, özel tüketim vergileri konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Bununla birlikte, tütün ve tütün ürünleri üzerindeki özel tüketim vergisinin yapısına ilişkin Türk 
mevzuatı ile AB müktesebatı arasındaki farklılıklarda bir değişiklik olmamıştır. Türkiye’de 
kıymet esaslı (ad valorem) oranlar uygulanmaktadır ve spesifik özel tüketim vergileri unsuru 
bulunmamaktadır. Tütün Fonu ayrımcı bir uygulamadır. Sadece ithal edilen tütün ve sigaraya, 
yerli ürünlere uygulanmayan özel bir vergi uygulanmaktadır. Alkollü içeceklerin vergilendirilmesi 
konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 18 Mayıs 2009 tarihli Eylem Planı ile bağlantılı 
olarak, 6 Nisan 2009 tarihinde kabul edilen Bakanlar Kurulu Kararı ile 14 Nisan 2009 tarihinden 
itibaren nispi vergilendirme tümüyle kaldırılmış ve kalan diğer ayrımcı vergi uygulamalarının 
tamamen kaldırılmasına yönelik, AB tarafının da kabul ettiği açık hedefler çerçevesinde, yeni 
spesifik vergi oranları belirlenmiştir. Türkiye, iç piyasa hareketleri ve mali antrepolar için gümrük 
vergilerinin askıya alınması rejimini henüz uygulamaya koymamıştır.    
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Doğrudan vergilendirme konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Asgari ücret üzerindeki 
vergi yükü azaltılmış ve gelir vergisi dilimleri artırılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu gözden 
geçirilmektedir. Türkiye’nin kurumlar vergisi konusundaki uygulama kuralları ilkelerine aykırı 
önlemler almaktan kaçınması gerekecektir. 
 
İdari işbirliği ve karşılıklı yardım konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmiştir. Gelir İdaresi 
Başkanlığında kurulan mükellef çağrı merkezi, mükellef hizmetleri merkezi ve büyük mükellefler 
vergi dairesi tamamen faaliyete geçmiştir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede olumlu gelişmeler 
kaydedilmiştir. 2010’a kadar eyleme geçmesi planlanan bir kayıt dışı ekonomiyle mücadele 
Eylem Planı çıkarılmıştır. Söz konusu Eylem Planı, KDV iadesi risk analizi projesini ve KDV 
yolsuzluğuna karışanların denetimi için bir e-gümrük sistemini içermektedir. Gelir İdaresi 
Başkanlığı bu Eylem Planında yer alan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesinden 
sorumludur. 
 
Türkiye, uygulama kapasitesi ve bilgisayar ortamına geçiş konularında ilerleme kaydetmiştir. 
İllerdeki vergi dairelerinin bilgisayar ortamına geçişi tamamlanmış olup, vergi idaresi, Türk bilgi 
teknolojisi sistemleri ile AB’nin ve üye ülkelerin bilgi teknolojisi sistemleri arasında karşılıklı 
bağlantıya geçilebilirliğe yönelik bilgi teknolojisi sistemleri geliştirmektedir. 
 
Sonuç 
 
Özellikle alkollü içecekler üzerindeki ayrımcı vergilendirmenin azaltılmasına yönelik gelişmeler 
neticesinde, bu fasılda mevzuat uyumuna yönelik ilerleme sağlanmıştır.   Türk vergi sistemi, 
KDV, özel tüketim vergisi ve doğrudan vergilendirme konularında AB müktesebatında öngörülen 
yapıyla büyük ölçüde uyumludur. Bununla birlikte, tam uyumun sağlanması için bazı 
uyumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir. Mükelleflere verilen hizmetlerin geliştirilmesini ve 
gelir artışını sağlayan, Gelir İdaresinin modernizasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. 
Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. 
 
4.17. Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika 
 
Para politikası konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Hazine Müsteşarlığı, sigorta, reasürans 
ve özel şirketlerin, teknik rezerv gerekliliklerini yerine getirmek üzere sadece yerli değil, yabancı 
menkul değerleri de teminat olarak göstermelerine izin veren bir Yönetmelik yayımlamıştır. Bu 
durum, kamu sektörünün finans piyasalarına imtiyazlı erişiminin yasaklanması yönünde olumlu 
bir gelişmedir. Finans piyasalarında likiditenin temini için Merkez Bankası tarafından bir dizi 
düzenleme yapılmıştır. Bu konudaki Türk mevzuatı AB müktesebatıyla hâlâ yeterince uyumlu 
değildir. Merkez Bankası henüz tam bağımsız statüye kavuşmamıştır. Hükümet ve Merkez 
Bankası, enflasyon hedefini birlikte belirlemeye devam etmektedir. Ulusal para birimi yeniden 
isimlendirilerek Türk lirası adını almıştır ve 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yeni banknotlar ve 
madeni paralar tedavüle çıkarılmıştır. Bu, Ocak 2005’te yeni Türk lirasına geçilmesinden sonraki 
bir geçiş sürecinin ardından gerçekleşmiştir.  
 
Ekonomi politikası konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, yeni bir stand-by 
düzenlemesine ilişkin olarak IMF ile sürdürülen müzakereler sebebiyle, gecikmeyle de olsa, 
2009-2011 Katılım Öncesi Ekonomik Programını Komisyona sunmuştur. Küresel ekonomik ve 
mali krize rağmen makroekonomik istikrar büyük ölçüde korunmuştur. Yetkili otoriteler 
tarafından hızla alınan tedbirler, para ve maliye politikalarını rahatlatarak, krizin olumsuz 
etkilerini hafifletmeye yardımcı olmuştur. Küresel mali ve ekonomik krize karşı, Hükümet, temel 
olarak, tüketim vergisi indirimleri, belirli bölgeler ve sektörlerdeki yatırımlar ile büyük yatırımlar 
için vergi teşvikleri, KOBİ’ler için sıfır faizli krediler, Türklerin yurtdışında tuttukları 
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tasarruflarını yurtiçine getirmelerine yönelik teşvikler ve istihdamı arttırıcı destekleri içeren çeşitli 
mali tedbirler ve teşvik tedbirleri kabul etmiştir. TBMM, özellikle Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde, altyapı yatırımlarına yönelik İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına izin veren ve 
istihdam yaratmaya yönelik bazı tedbirler içeren bir Kanunu kabul etmiştir. Aynı zamanda, söz 
konusu tedbirlerin uygulanmasına zamanında son verilmemesi hâlinde, mali gevşeme, önceki 
yıllarda sağlanan mali konsolidasyonun faydalarını riske atabilir. Güvenilir mali planların 
olmaması yatırım ortamına bazı belirsizlikler katmıştır. Enerji sektöründeki özelleştirmeleri de 
içeren yapısal reformlar,  kriz ortamı nedeniyle yavaş bir hızla da olsa devam etmiştir. Ekonomi 
politikasının oluşturulması ve uygulanması, çok sayıdaki kurum ve işlevin tek bir Başbakan 
Yardımcılığına bağlandığı Kabine değişikliğine kadar dağınık kalmıştır.  
 
Sonuç 
 
Ekonomi ve para politika alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Makroekonomik politika 
çerçevesi, değişen küresel ekonomik koşulları yansıtmaktadır. Para politikası konusunda AB 
müktesebatına uyum henüz tamamlanmamıştır. Örneğin, Merkez Bankasının bağımsızlığı, kamu 
sektörünün parasal finansmanının yasaklanması ve kamu sektörünün finansal piyasalara imtiyazlı 
erişimin yasaklanması gibi konulardaki yasal çerçevede hâlâ eksiklikler bulunmaktadır.  
 
4.18. Fasıl 18: İstatistik 
 
İstatistiki altyapı konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. 2007-2011 yıllarını kapsayan 
resmi istatistik programı daha fazla güncellenmiştir. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 
koordinasyon görevi ve idari kapasitesinin geliştirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmiştir. 
Türkiye İstatistik Kanunu revize edilmiştir. Kanun, tüm istatistiki paydaşların TÜİK’e veri 
sağlaması yükümlülüğünü düzenlemekte, bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda idari para 
cezaları verilmesine ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Kanunda yer alan bir başka hükümle, dış 
ticaret verilerinin dağıtımı konusunda pasif gizlilik ilkesi getirilmektedir. Ayrıca, TÜİK, YÖK ve 
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği protokolleri imzalamıştır. Sınıflandırmalar ve kayıtlar konusunda 
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. İş demografisi konusunda faaliyetler başlamıştır. NACE Rev.2 
(Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) sistemine geçiş devam 
etmektedir. Ancak Türkiye, bu fasıldaki katılım müzakerelerinde kilit unsur olan istatistiki çiftlik 
kayıtlarının oluşturulmasında kaydedilen gelişmeler hakkında henüz detaylı bir açıklama 
sunmamıştır.  
 
Sektör istatistikleri konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Kamu hesapları konusunda 
bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu genel devlet hesapları ve mali bildirim 
konusunda uyumlaştırılmış tablolar derlemeyi amaçlamaktadır. Türkiye, temel ulusal hesap 
göstergelerinin Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA 95) uygun olarak zamanında oluşturulması 
konusunda da ilave ilerleme kaydetmiştir. Ancak, Türkiye, bu fasılda katılım müzakerelerinde 
kilit unsur olan ulusal hesapların derlenmesinde kullanılacak metodolojinin detaylı açıklamasını 
henüz sunmamıştır. Tarımsal istatistikler konusunda, Türkiye, çiftlik yapısı, zirai üretim ve 
hayvansal üretim konusunda üç yeni anketin sonuçlarını yayımlamıştır. Katılım Ortaklığı 
Belgesinde yer alan, Türkiye’de tarım istatistikleri üretiminde kullanılan metodolojinin ve bu 
alandaki kurumsal yapının AB gereklilikleriyle uyumlu hale getirilmesi önceliğine ilişkin bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, nüfus ve göç istatistikleri konusunda, yıllık bazda nüfus 
verileri yayımlamaya başlamış ve milli eğitim veri tabanı oluşturmuştur. Halk sağlığı 
istatistiklerinde ise, ölüm sebepleri istatistiklerinin kalitesini iyileştirmek için yeni bir ölüm 
belgesi şablonu kabul edilmiştir. İş istatistikleri konusunda, TÜİK kısa dönemli istatistikleri daha 
fazla geliştirmiştir. 
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Sonuç 
 
İstatistik alanında iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye İstatistik Kanunu revize edilmiş ve 
istatistik sistemindeki koordinasyonun geliştirilmesi için TÜİK tarafından ilave adımlar atılmıştır. 
Başta sosyal istatistikler ve iş istatistikleri olmak üzere, sektör istatistikleri konusunda iyi düzeyde 
ilerleme kaydedilmiştir. Ulusal hesaplar, tarım istatistikleri ve çiftlik kayıt istatistikleri 
konularında ilave çaba gösterilmesi gerekmektedir.       
 
4.19. Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam   
 
İş hukuku konusundaki AB müktesebatının iç hukuka aktarılması bakımından ilerleme 
kaydedilmemiştir. İş Kanununun39 kapsamının genişletilmesi ve bir dizi AB iş hukuku direktifinin 
iç hukuka aktarılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve bağlı 
kuruluşlarının idari kapasitesi henüz yeterli değildir. Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda bir 
miktar çaba sarf edilmiştir, ancak, uzun süredir devam eden bu problemin çözümü için daha fazla 
kaynağın seferber edilmesi gerekmektedir. İş hukuku konusunda Türkiye henüz yeteri kadar hazır 
değildir.  
 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Eğitim ve bilinçlendirici 
faaliyetler sonucunda, AB müktesebatıyla ilgili uzmanlık artmıştır. Bununla birlikte, iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin çerçeve Direktifin iç hukuka aktarılmamış olması büyük bir eksikliktir. Diğer 
konuların yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, devlet memurları henüz kapsamamaktadır. İş 
kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin veri toplama sistemi daha fazla güçlendirilmelidir. Son 
resmi istatistiklere göre, 2007 yılında 80.602 iş kazası meydana gelmiştir.40 Kayıt dışı sektörde 
yaşanan kazalar ise bildirilmemektedir. İdari kapasite bakımından, İş Teftiş Kurulunun kapasitesi, 
eğitimler ve yeni personel alımı vasıtasıyla güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, işçi başına düşen 
müfettiş oranı, mevzuatın uygulanmasının etkili bir şekilde denetlenmesini mümkün 
kılmamaktadır.41 Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.  
 
Sosyal diyalog konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 1 Mayıs’ın, 28 yıl aradan sonra 
“Emek ve Dayanışma günü” adıyla yeniden kabul edilmesi cesaretlendirici bir gelişmedir. 
Sendikalar mevzuatına ilişkin reform birkaç yıldır beklemektedir. Türkiye’de sendikal haklar 
henüz tam olarak tesis edilmemiştir. Mevcut yasal çerçeve, gerek kamu sektörü gerek özel sektör 
için, özellikle örgütlenme hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı bakımından AB standartları ve ILO 
sözleşmeleri ile uyumlu değildir. ILO Uzmanlar Komitesi Türkiye’yi bu reformları yapmaya 
davet etmiş ve iki taraflı üst düzey özel bir heyet oluşturarak Hükümete destek vermeyi 
önermiştir. Sektörler arası, sektörel ve işletme düzeyinde sosyal diyalog genellikle zayıf 
kalmaktadır. Toplu sözleşmelerden yararlanan işçi oranı genel olarak düşüktür.42 Üçlü sosyal 
diyalog kanallarının, özellikle Ekonomik ve Sosyal Konseyin güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Sosyal diyalog konusunda Türkiye henüz yeteri kadar hazırlıklı değildir. 
 

                                                            
39 İş Kanunu, diğer kapsam dışı işlerin yanı sıra, 50’den az işçi çalıştıran tarım ve orman işletmelerine, çıraklara 
ve Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu kapsamında olan 3 ve daha az işçi çalıştıran işletmelere uygulanmamaktadır. 
40 Kazaların en fazla olduğu sektör metal ürünleri (makine hariç) imalat sektörüdür. Kot taşlama işletmelerindeki 
kötü çalışma koşullarının neden olduğu ölümcül silikosis vakaları devam etmektedir.  
41 591 iş müfettişinden 306 tanesi işin yürütümünden sorumludur ve 285 tanesi iş sağlığı ve güvenliği 
müfettişidir. Çalışanların sayısı ise,  devlet memurları hariç, 19.500.000 civarındadır. Bu da, yaklaşık olarak bir 
müfettişe 32.994 işçi oranını vermektedir. Geçiş ekonomilerindeki ILO standartları ise bir müfettişe 20.000 işçi 
düşmesi şeklindedir.  
42 2007 ve 2008 yılında imzalanan toplu sözleşmeler, istihdam edilen 21.194.000 işçinin, 694.474’ünü (% 3) 
kapsamaktadır.  
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İstihdam politikası konusunda, özellikle ekonomik ve mali krizin negatif etkilerini azaltmaya 
yönelik bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ağustos 2009’da istihdamı teşvike yönelik olarak, kısa 
çalışma ödeneğinin 6 aya çıkarılması gibi, bir dizi münferit tedbir alınmıştır. Bu tedbirler, 2008 
yılında çıkarılan istihdam yaratıcı tedbirler içeren “istihdam paketi”ni tamamlar niteliktedir. Genel 
bir istihdam stratejisinin bulunmaması sebebiyle, bu tedbirlerin sonuçlarının görülmesi için 
beklenmesi gerekmektedir. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye özel bir önem verilmiştir. 
Hükümet, bir dizi teşvik ve hukuki yaptırımı içeren bir eylem planı kabul etmiştir. Bununla 
birlikte, eylem planında ölçülebilir hedef ve göstergeler eksiktir ve kayıt dışı istihdamın ölçülme 
yönteminin daha fazla geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. İstihdam ve işgücüne katılım 
oranları, bunlardan ikincisi yıllardır ilk kez yükselmiş olmasına rağmen, hâlâ düşük 
seviyelerdedir43 (Bkz. Ekonomik Kriterler). Ekonomik ve mali kriz nedeniyle işgücü piyasası 
kötüleşmiştir. İşsizlik oranı 2009’un ikinci yarısında hızla % 13,6’ya yükselmiştir. Özellikle genç 
işsizliği, 2009’un ikinci yarısında % 24,9’a yükselmiştir. Bunun sonucunda, Türkiye İş 
Kurumunun (İŞKUR) hizmetlerine olan talep hızla artmıştır. Ancak, söz konusu kurumdaki insan 
kaynakları bu taleple orantılı olarak artmamıştır. Türkiye’nin PROGRESS Topluluk Programına 
katılımına ilişkin Kanun yürürlüğe girmiştir. İstihdam Politikası Öncelikleri Ortak Değerlendirme 
Belgesinin (JAP) tamamlanması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Bu konudaki çalışmalar 
erken aşamadadır.  
 
Avrupa Sosyal Fonuna (ASF) yönelik hazırlıklarda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. IPA 
insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programından sorumlu olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığında oluşturulan operasyonel yapı için yeni personel alınmış ve eğitimler 
düzenlenmiştir. IPA yönetim ve kontrol sisteminin merkezi olmayan yönetimini sağlamak üzere, 
Türk makamlarına yetki devri süreci tamamlanmış ve ilgili finansman anlaşması imzalanmıştır. 
Kadınların, gençlerin ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ile yaşam boyu öğrenme faaliyetleri ve 
kız çocukların okullaşma oranlarının artırılması faaliyetleri IPA insan kaynaklarının geliştirilmesi 
operasyonel programı kapsamında desteklenecektir. Bu konudaki çalışmalar olumlu yönde 
ilerlemektedir.  
 
Sosyal içerme konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Yoksulluk riskiyle karşı karşıya 
olan nüfusun oranı oldukça yüksektir. Son yapılan yoksulluk araştırmasına (2007) göre, 2006 
yılına kıyasla az oranda yükselmeyle, Türkiye nüfusunun % 18,56’sı, yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır. Kırsal kesimde yaşayanlar, şehirlerde yaşayanlara oranla daha fazla yoksulluk riski 
altındadır.  Özellikle gündelik/mevsimlik işçilerde, ücretsiz aile işçilerinde, bağımsız çalışanlarda 
ve geçimlik tarımda çalışanlarda olmak üzere, yoksulluk çalışan kesimde de yüksektir. Sosyal 
transferlerin yokluğu nedeniyle, çocuklar önemli ölçüde yoksulluk riski altındadır. Yoksulluğu ve 
sosyal içermeyi izlemek için oluşturulan ulusal mekanizmalar zayıftır. Ortak Sosyal Koruma ve 
İçerme Belgesinin (JIM) tamamlanmasına yönelik ilerleme kaydedilmemiştir. Bu konudaki 
çalışmalar erken aşamadadır.  
 
Sosyal koruma konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Sosyal güvenlik koruması altında olan 
nüfus % 80’in biraz altındadır ve bu oran düşme eğilimindedir. Sosyal koruma, sosyal yardım ve 
sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve sağlanması bakımından hâlâ 
eksiklik bulunmaktadır. Bu durum, sıklıkla, söz konusu hizmet ve yardımların, objektif ve şeffaf 
kriterler olmaksızın keyfi biçimde sunulmasına neden olmaktadır.44 Hâlâ yasalaşmamış olan 
Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler Kanunu Taslağının bu konuları düzenlemesi beklenmektedir. 

                                                            
43 İstihdam: % 41,7 ve işgücüne katılım:  % 46,39 
44 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapor, bu sorunları doğrulamakta ve 
yoksulluk tanımının yapılmasının yanı sıra, sosyal yardımların çeşitlerinin ve miktarlarının daha iyi 
belirlenmesini tavsiye etmektedir; ayrıca, bu konuda çalışan farklı kurumların tek bir çatı altında birleştirilmesini 
ve ortak bir veri tabanının oluşturulmasını önermektedir.  
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Sosyal güvenlik reformunun sosyal olarak dışlanmış kişiler üzerindeki etkisi henüz belirgin 
değildir. Bu konudaki çalışmalar erken aşamadadır.  
 
Ayrımcılıkla mücadele konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Mevzuatta doğrudan ve dolaylı 
ayrımcılık tanımları mevcut değildir. Irk veya etnik köken, din veya inanç, özürlülük, yaş ve 
cinsel eğilim temelinde ayrımcılıkla ilgili AB müktesebatı henüz iç hukuka aktarılmamıştır. 
Türkiye’de AB müktesebatının zorunlu kıldığı bir eşitlik kurumu hâlâ mevcut değildir. Bu 
konuda, sivil toplum kuruluşlarıyla diyaloğun geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu konudaki 
çalışmalarda çok fazla ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Eşit fırsatlar konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. TBMM bünyesinde Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu kurulmuştur (Bkz. Siyasi Kriterler- Ekonomik ve Sosyal Haklar). Bu 
Komisyon, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki gelişmeleri izleyecek, kanun tasarılarına görüş 
verecek ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uyum için yapılması gereken yasama 
çalışmalarını belirleyecektir. Söz konusu Komisyon, TBMM Başkanlığının kendisine 
yönlendirdiği, kadın-erkek eşitliği ihlalleri ve toplumsal cinsiyete bağlı ayrımcılık konularındaki 
şikâyetleri de inceleyecektir. Türkiye, 2008–2013 yıllarını kapsayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Eylem Planını kabul etmiştir, ancak bu Planda insan ve finansman kaynakları hakkında bilgi yer 
almamaktadır. Kadınların işgücü piyasasına katılım oranları AB üyesi ülkeler ve OECD ülkeleri 
arasında en düşük sıradadır. Kadın ile erkek arasında ücret farklılıkları hâlâ devam etmektedir.45 
Türkiye’de AB müktesebatının zorunlu kıldığı bir eşitlik kurumu hâlâ mevcut değildir. Bu 
konudaki çalışmalar olumlu yönde ilerlemektedir.  
 
Sonuç 
 
Türkiye, sosyal politika ve istihdam alanında sınırlı ilerleme kaydetmiştir.  TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulması olumlu bir adımdır. Avrupa Sosyal Fonuna katılıma 
yönelik çalışmalar hızlanmıştır. Bununla birlikte, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği ve ayrımcılıkla 
mücadele konularındaki mevzuat AB standartlarına uygun değildir. Sendikal hakların, AB 
standartları ve ILO sözleşmelerine uygun şekilde tam olarak tesis edilmesine yönelik bir ilerleme 
kaydedilmemiştir. Kadınların işgücüne katılım oranları oldukça düşüktür. Kayıt dışı istihdamla 
mücadeleye yönelik çabalara hız verilmesi gerekmektedir. Nüfusun önemli bir kısmı, özellikle 
çocuklar, yoksulluk riski altındadır. Ortak Sosyal Koruma ve İçerme Belgesinin (JIM) ve İstihdam 
Politikası Öncelikleri Ortak Değerlendirme Belgesinin (JAP) tamamlanmasına gereken önem 
verilmelidir. Sosyal politika ve istihdam alanındaki AB müktesebatının etkili bir şekilde 
uygulanabilmesi için idari kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.    
 
4.20. Fasıl 20: İşletme ve Sanayi Politikası 
 
Türkiye, işletme ve sanayi politikası ilkeleri konusunda daha fazla ilerleme kaydetmiştir. 
AB politika ilkeleriyle uyumlu 2009–2013 yıllarını kapsayan bir Sanayi Stratejisi Belgesi 
hazırlamıştır. Söz konusu Belgenin bir an önce uygulanabilmesi için, bu belgenin ve eylem 
planlarının hazırlanması ve üzerinde uzlaşıya varılması süreçlerinin tamamlanması 
gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, politika analizi ve tasarımına sağlam temel teşkil 
edecek, şirket ve sektörler hakkında geniş veri içeren bir girişimci bilgi sistemi oluşturmuştur. 
İş ortamının gelişimine katkı sağlayan ve bir kamu ve özel sektör işbirliği inisiyatifi olan 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarını sürdürmüş ve 
2009 yılını kapsayan üçüncü Eylem Planını kabul etmiştir. Şubat 2009’da kayıt dışı 
ekonomiye ilişkin Hükümet Eylem Planı kabul edilmiştir. Söz konusu Eylem Planı, kayıtlı 
                                                            
45 ILO’nun “Kadınlar için Küresel İstihdam Trendleri” başlıklı Raporuna göre (Mart 2009), Türkiye’de imalat 
sektöründe çalışan erkeklerin aldığı ücret,  kadınların aldığının iki katıdır.  
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ekonomide faaliyet gösteren tescilli şirketler lehine özel tedbir ve teşvikler içermektedir. Plan 
ayrıca, kayıt dışı faaliyetlere karşı uygulama tedbirleri ile kamu ve kurumsal mutabakatın 
sağlanması amacıyla farkındalığın artırılmasına yönelik tedbirleri içermektedir. Türkiye’nin, 
politika stratejilerini ve eylem planlarını izlemeye ve denetlenmeye yönelik planlar 
geliştirdiğine dair −YOİKK eylem planları hakkında üçer aylık ilerleme raporlarının 
yayımlanması ve sanayi stratejisinin uygulanmasının denetlenmesi amacıyla ilave personelin 
görevlendirilmesi gibi− mütevazı işaretler bulunmaktadır.  
 
İş ortamının iyileştirilmesi kapsamında, iş kurmaya ilişkin prosedürler ve gümrük işlemlerinin 
hızlandırılması amacıyla çıkarılan yönetmelik de dâhil olmak üzere, bazı gelişmeler 
kaydedilmiştir. Ancak, lisans verme, pazardan çıkış ve iflas işlemleri hâlâ ağır yürümektedir.  
Hükümet, sanayi ve KOBİ’ler için çeşitli vergi avantajları getiren kriz önlem paketleri kabul 
etmiştir. Ayrıca, ekonomik krize karşı işletmelerin kapatılması veya işçi çıkarılması yerine 
şirketlerin krizde faaliyetlerini sürdürmelerini desteklemek amacıyla çalışma saatlerinin 
kısaltılması konusunda bir Yönetmelik çıkarılmıştır. 
 
İşletme ve sanayi politika araçları konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 
yeni finansal destek programları başlatılmıştır. KOSGEB’in Kuruluş Kanununda değişiklik 
yapılarak,  sorumluluk alanı, hizmet sektörü de dâhil tüm işletmeleri içerecek şekilde 
genişletilmiştir. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programına (CIP) dâhil olma süreci Ocak 
2009’da tamamlanmıştır. Ar-Ge harcamalarında, özel sektörün büyüyen payıyla belirgin artış 
gözlenmiştir. Ticari İşlemlerde Alacakların Geç Ödenmesiyle Mücadele ile ilgili 2000/35/AB 
sayılı Komisyon Direktifine uyum konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Sektör politikalarında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından otomotiv sektörüne ilişkin Strateji hazırlanmıştır. Türkiye, çelik sanayii 
konusundaki Ulusal Yeniden Yapılandırma Planını güncellemiştir. Güncellenmiş planda, 
sektörün tamamına değil,  özellikle devlet yardımlarından faydalanan işletmelere 
odaklanılmıştır. 
 
Sonuç 
 
Türkiye bu fasılda, nihai hale getirilmesi ve yayımlanması gereken yeni Sanayi Stratejisini ve 
yeni sektörel stratejilerini hazırlayarak daha fazla ilerleme kaydetmiştir. Ayrıca, işletme ve 
sanayi politikasına yönelik daha fazla destek aracı bulunmaktadır ve iş ortamında bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Politika stratejileri ve eylem planlarının izlenmesi ve 
denetlenmesinde mütevazı ilerleme kaydedilmiş olup, daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir. 
Sonuç olarak, Türkiye, işletme ve sanayi politikası alanında AB müktesebatına tatmin edici 
düzeyde bir uyum sağlamıştır. 
 
4.21. Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları 
 
Taşımacılık ağları konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı 2009-2013 yılları 
için Stratejik Planını yayımlamıştır. Öncelikler, Taşıma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesinde 
(TINA) yer alan tavsiyelerle uyumludur. Projeler için hazırlıklar yapılmaktadır ve bu 
hazırlıklar çekirdek ağ projeleri bakımından yeterince ilerlemiştir. Ancak, uzun vadeli yatırım 
için bir ana plan henüz hazırlanmamıştır. Taşıma altyapısının türüne göre sınıflandırılmış 
güvenilir bir taşımacılık veri sisteminin geliştirilmesi konusunda önemli bir ilerleme 
kaydedilmesi beklenmektedir.  
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Enerji ağları konusunda, Avrupa Topluluğu, AB’de daha güçlü bir rekabetçi elektrik ve gaz 
pazarı yaratmaya ve arz güvenliğini iyileştirmeye yönelik proje hazırlıklarını desteklemektedir. 
Türkiye, Temmuz 2009’da, Nabucco gaz boru hattı projesine ilişkin Hükümetlerarası Anlaşmayı 
imzalamıştır. Bu proje, AB, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler arasında daha yakın bir enerji 
işbirliğini tesis etmek ve kaynak çeşitlendirmesini sağlamak yönünde atılmış önemli stratejik bir 
adımdır. Güney Gaz Koridorunun, özellikle Nabucco Hükümetlerarası Anlaşmasının hızlı bir 
şekilde uygulamaya konularak zamanında tamamlanması, AB’nin en önemli enerji güvenliği 
önceliklerinden biri olmaya devam etmektedir. Anlaşmanın amacı, ortak bir düzenleyici çerçeve 
kurmak ve gerekli yatırım kararlarının alınmasını kolaylaştırmaktır.  
 
Türkiye-Yunanistan-İtalya doğalgaz boru hattı enterkonnektörünü faaliyete geçirmeye yönelik 
teknik hazırlıklar devam etmektedir.  
 
Elektrik ağları konusunda ise, Bulgaristan, Suriye, Irak, İran, Azerbaycan ve Gürcistan ile hatlar 
bulunmaktadır. Türkiye’nin, Avrupa’nın güç ağı UCTE (Avrupa Elektrik İletimi Koordinasyon 
Birliği) ile senkronizasyonuna yönelik hazırlıklar ileri aşamadadır. Türkiye, Avrupa çıkarlarına 
yönelik AB projeleri içinde öncelikli bağlantılar 4 (Yunanistan-Balkan ülkeleri UCTE sistemi) ve 
9’un (Akdeniz Elektrik Ringi) tamamlanmasına katkıda bulunan birkaç projeye öncelik 
vermektedir. Babaeski (Türkiye) – Filippi (Yunanistan) hattı artık tam olarak işler hale gelmiştir. 
 
Telekomünikasyon ağları konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı altında yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri politikası 
destek programına katılmıştır.  
 
Sonuç 
 
Türkiye, Trans-Avrupa ağları alanında bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle, Nabucco boru 
hattının kurulmasına ilişkin Hükümetlerarası Anlaşmayı imzalamıştır. Ancak, çekirdek ağ öncelik 
projelerinin açıkça tanımlanması ve güvenilir taşımacılık verilerinin ulaştırma altyapısı türüne 
göre sınıflandırılmasının geliştirilmesi için ilave çabalar gerekmektedir. 
 
4.22. Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 
 
Hukuki çerçeve konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’de IPA mali yardımının (AB 
Uyum Politikasının IPA III. ve IV. öncü bileşenlerini içeren) uygulanmasına hukuki zemin teşkil 
eden Türkiye’nin IPA Çerçeve Anlaşması Aralık 2008’de yürürlüğe girmiştir. III. ve IV. 
Bileşenler kapsamında Stratejik Koordinatörün atanması da dâhil olmak üzere, IPA 
yapılanmasında yer alan kurumların resmi olarak belirlenmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 
çıkarılması gerekmektedir. Kalkınma Ajanslarının Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 
Kasım 2008’de yürürlüğe girmiştir.  
 
Kurumsal çerçeve konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, IPA III. ve IV. Bileşenlerinin 
uygulanmasına yönelik kurumsal yapılanmayı ve prosedürleri başarılı bir şekilde tamamlamıştır. 
Bunun sonucunda, Türk otoritelerinin verilen süre içerisinde belirli koşulları yerine getirmesiyle, 
her iki bileşene ilişkin yönetim Temmuz 2009’da Türkiye’ye devredilmiştir. Böylece bütün 
programların finansman anlaşmaları Ağustos-Eylül’de imzalanmış; sadece Ulaştırma Operasyonel 
Programı, projelerin yeterince olgunlaşmamış olması sebebiyle gecikmiştir. IPA Stratejik 
Koordinatörü olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, program otoriteleri (OS) ve IPA 
yönetiminde yer alan yatay kuruluşların (Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO)/Hazine 
Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Ulusal IPA Koordinatörü gibi) temsilcilerinden 
oluşan teknik bir komite oluşturmuştur. Bu komite, 4 operasyonel programın (ulaştırma, çevre, 
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bölgesel rekabet edebilirlik ve insan kaynaklarının geliştirilmesi) düzgün bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak üzere her üç ayda bir toplanmaktadır. 
 
Hâlihazırda Kalkınma Ajansları, bütün İBBS düzey II bölgelerinde kurulmuştur. Kalkınma 
Ajanslarına, 2009 yılı ulusal bütçesinden yaklaşık olarak toplam 125 milyon avro tahsis 
edilmiştir. İlgili yerel ve bölgesel paydaşlar her bir Kalkınma Ajansının bütçesinin 
oluşturulmasına dâhil edilmiş, ancak,  Kalkınma Ajanslarının kurulduğu illerin seçiminde yer 
almamışlardır. Seçim kriterleri belirsizdir ve süreç yeterince şeffaf değildir.  
 
İdari kapasite konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. IPA uygulamasının içerisinde yer 
alan merkez kuruluşların güçlendirilmesine yönelik eğitim ve teknik yardım faaliyetleri 
devam etmektedir. Komisyonun önerileri doğrultusunda Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin 
(NAO) ofisi yeniden düzenlenmiş ve ilave personel alınmıştır. Ancak, tüm operasyonel 
programların uygulanmasını tehdit eden temel riskler dolayısıyla, program ve proje 
uygulamasına ivme kazandırmak için, sürece dâhil olan kuruluşların kurumsal kapasitelerinin 
daha fazla güçlendirilmesinin yanı sıra, ihalelerin ve sözleşmelerin daha hızlı yapılması dâhil 
olmak üzere, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile yönetim otoritesi olarak atanan 
bakanlıklar arasında çok daha etkili bir işbirliği yapılması gerekmektedir. Bölgesel seviyede 
idari kapasite zayıf kalmıştır. 
 
Programlama ve program uygulama konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Çevre 
Operasyonel Programı kapsamında sağlam bir proje havuzu oluşturulmuştur. Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programları 
kapsamında yapılan teklif çağrıları, bu programlar altındaki fonların kullanılmasına yönelik 
iyi bir zemin oluşturmuştur. Çevre projelerinin oluşturulmasına belediyelerin dâhil edilmesi 
ve teklif çağrı prosedürleri, yerel ve bölgesel paydaşların katılımını önemli ölçüde artırmıştır. 
Ulaştırma Operasyonel Programının uygulanmasına yönelik hazırlıklarda başarı çok sınırlı 
kalmıştır. Tek bir ana hızlı tren altyapı projesinin hazırlanması oldukça gecikmiştir. Türk 
yetkililer ile Komisyon, yeterince olgun ve program stratejisine uygun alternatif projeler 
oluşturmak için faal bir şekilde çalışmaktadır. 
 
İzleme ve değerlendirme konularında ise sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Program otoriteleri 
ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından oluşan çalışma grubu tarafından, Entegre 
Yönetim Bilgi Sisteminin (MIS) geliştirilmesine yönelik ilave çalışmalar yapılmıştır. Tüm 
operasyonel programların sektörel izleme komite toplantıları programa uygun bir şekilde 
yapılmaktadır. 
 
Mali yönetim ve kontrol konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Hâlihazırda bu konudaki 
görevler geçici olarak MFİB tarafından yürütülmektedir. Mali yönetim ve kontrol işini 
yürütecek birimler her bir bakanlık bünyesinde ismen kurulmuştur, ancak, eğitime tabi 
tutularak burada görevlendirilecek personel, hâlihazırda proje döngüsü ile ilgili diğer 
konularda (programlama, iş tanımı hazırlama gibi) çalışmaktadırlar. Yönetim otoritelerinde 
kapasite oluşturma süreçleri, ihale ve sözleşme yapma ve mali yönetim ve kontrol 
sorumluluğunun en geç 2011 yılı ortasında MFİB’den alınacak şekilde kayda değer biçimde 
hızlandırılmalıdır. 
 
Sonuç 
 
Türkiye bu fasılda bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ilerlemeler, özellikle IPA III. ve IV. 
Bileşenlerin uygulanmasına yönelik yasal ve kurumsal çerçevenin tamamlanması, proje 
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havuzu hazırlanırken yerel ve bölgesel paydaşların sürece dâhil edilmesi ve kalkınma 
ajanslarının kurulmasıdır. İdari kapasitenin her düzeyde daha fazla güçlendirilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Türkiye, IPA fonlarını kaybetmemek için özellikle ulaştırma sektöründe proje 
havuzunu kuvvetlendirmelidir. IPA tedbirlerinin yönetimi ve denetimini sağlayacak olan 
MIS’in oluşturulması tamamlanmalıdır. Sonuç olarak, Türkiye’nin bu fasıldaki AB 
müktesebatına uyumu sınırlı kalmıştır. 
 
4.23. Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar 
 
Yargı alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir (Bkz. Siyasi Kriterler) 
 
Yargı bağımsızlığı konusunda, hâkim ve savcı adaylarının seçimi için Hâkim ve Savcılar 
Kanununda öngörülen usule ilişkin kaygılar devam etmektedir. En belirgin eleştiri, bu seçim 
için başvurulan kriterlerin sübjektif değerlendirmelere açık olmasıdır. İki muhalefet partisinin 
bu yasal düzenlemenin bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine açtığı dava henüz 
karara bağlanmamıştır. 
 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısı46 veya adalet müfettişlerinin 47 raporlama sistemi 
konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Yargıtay kararını müteakip Van Askeri Mahkemesine 
devredilen Şemdinli davası48 hâlâ devam etmektedir. Daha önce davaya bakan sivil savcı, 
2006 yılında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. 
Bu orantısız karar Yüksek Kurulun bağımsızlığı konusunda soru işaretlerine neden olmuştur. 
 
Yargının, Silahlı Kuvvetlerin ve hâkim ve savcı derneklerinin kıdemli üyeleri, çeşitli 
vesilelerle, mahkemeler ve yargı mensupları üzerinde baskı olduğu şeklinde algılanabilecek 
ve böylece önemli davalarda yargının tarafsızlığını tehlikeye düşürebilecek açıklamalarda 
bulunmuştur. 
 
Yargı mensuplarının mesleki yetkinliği ve yeterliği konusunda, Adalet Bakanlığı ve Adalet 
Akademisi tarafından hâkimler ve savcılara ve ceza infaz kurumları görevlilerine yönelik 
olarak düzenlenen eğitimlere49 devam edilmiştir. Adalet Akademisine yeni bir Başkan 
atanmıştır. Bununla birlikte, Adalet Akademisi,  bölgesel düzey de dâhil olmak üzere, tüm 
yargı sistemini kapsayacak güçlü ve bağımsız bir eğitim sağlayabilme niteliğini henüz 
kazanamamıştır. 
 
Yargının verimliliği konusunda, Ulusal Yargı Ağı Projesinin (UYAP50) davalar üzerinde 
olumlu sonuçları görülmüştür. Mart 2007’den bu yana, sistemin avukatlar tarafından da artan 
biçimde kullanıldığı kaydedilmiştir; bununla birlikte, sisteme erişimde küçük şehirlerde 
sıkıntı yaşandığı belirtilmektedir. Anlaşmazlıkların çözümünde, bir alternatif olan 
arabuluculuk yaygın biçimde kullanılmamaktadır; bu da, yargı aktörleri ve ilgili kamuoyu 
                                                            
46 Yargı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda bütünüyle temsil edilmemektedir; yalnızca kıdemli Yargıtay 
ve Danıştay mensupları bu Kurulun üyesidir. 
47 Hâkim ve savcıların performansını değerlendirmekle görevli adalet müfettişleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna değil Bakanlığa bağlıdır. 
48 Şemdinli davası, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Şemdinli ilçesinde bir kişinin ölümüne ve 
yaralanmalara yol açan bombalama ile ilgilidir. Bu davada, sivil savcı iddianameyi Mart 2006’da açıklamıştır. 
İddianamede yüksek rütbeli askeri komutanlar aleyhinde suçlamalarda bulunulmaktadır. Genelkurmay Başkanı 
iddianameyi eleştirmiştir ve anayasal sorumluluk taşıyanları göreve çağırmıştır. Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu görevden uzaklaştırma kararını Nisan 2006’da almıştır. 
49 İki yıllık bir hizmet öncesi ve devamlı bir hizmet içi eğitim şeklindedir. 
50 UYAP bir bilgi ve e-adalet sistemidir. 
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arasında farkındalık yaratılmasına ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Ceza Muhakemesi 
Kanununun iddianamenin iadesi ve çapraz sorgulama gibi hükümleri uygulamada yeterince 
kullanılmamıştır. 
 
1 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla toplam hâkim sayısı 7.081 (1 Mayıs 2008 tarihinde 6.914), toplam 
savcı sayısı 4.040 (1 Mayıs 2008 tarihinde 3.917)’tır.  1 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla 3.875 olan 
hâkim ve savcı açığı, 1 Mayıs 2008 tarihindeki 4.166 ile karşılaştırıldığında hâlâ yüksektir. 
 
2008’de Adalet Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 470 hâkim ve savcının ataması 
yapılmıştır. Aynı yıl içinde, üç yarışma sınavı ardından 1390 aday hâkim ve 167 aday idari hâkim 
Adalet Akademisine girmiştir. 2009’un ilk yarısında 200 kişi daha bunu izlemiştir. 2008’de 2.000 
adet yardımcı personel işe alınmıştır. Sonuç olarak, yargı personelinin işe alımında ilerleme 
kaydedilmiş olmakla birlikte, yargıda önemli sayıda kadro açığı bulunmaya devam etmektedir. 
 
Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına ilişkin gelişme kaydedilmemiştir. Kanun gereğince 
bölge adliye mahkemelerinin Haziran 2007 itibarıyla faaliyete geçmiş olması gerekmekteydi. 
Bölge adliye mahkemelerinin sayısı, yeri ve çalışmaya başlayabilmeleri için ekipman ve insan 
kaynaklarının zamanında temini konusunda nihai kararın alınması gerekmektedir.  
 
Hükümet, Ağustos 2009’da Yargı Reformu Stratejisini kabul etmiştir. Söz konusu Stratejinin, 
onaylanması öncesindeki istişare süreci ve içeriği, reformlar için izlenmesi gereken doğru yolu 
açıkça gösterdiği için olumlu bir adımdır. Adalet Bakanlığının Strateji Taslağını 2008 yılı 
ilkbaharında açıklamasından sonra, sivil toplumu da içeren paydaşlarla istişarelerde 
bulunulmuştur. Yüksek mahkemelerin üyeleri de dâhil olmak üzere, hâkim ve savcılar Strateji 
Taslağını çeşitli vesilelerle tartışmışlardır. Taslak, ayrıca, görüş alınması amacıyla Bakanlığın 
internet sitesine konulmuştur. Strateji, geniş kapsamlıdır ve yargının bağımsızlığına, 
tarafsızlığına, verimliliği ve etkililiğine, yönetim sistemine ve yargı mensuplarının mesleki 
yetkinliğinin artırılmasına ilişkin konuların yanı sıra, yargıya duyulan güveni artırmak, yargıya 
erişimi kolaylaştırmak ve ceza infaz sistemini geliştirmek için alınması gereken tedbirleri 
içermektedir. Ayrıca, Stratejinin uygulanmasına yönelik bir Eylem Planı da kabul edilmiştir. 
 
(Bkz 2.1 Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü)   
 
Yolsuzlukla mücadele konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir (Bkz. Siyasi Kriterler). Türk 
Ceza Kanununda ve Kabahatler Kanununda değişiklik yapan Kanun, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa 
Karşı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyelerini dikkate almakta, Türk mevzuatının uluslararası 
sözleşmelere uyumunu sağlamakta ve OECD Rüşvet Sözleşmesi yükümlülüklerini ve Mali Eylem 
Görev Gücünün kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin tavsiyelerini uygulamaktadır. 
 
Hükümet, diğer kamu kurumlarının katılımıyla Başbakanlık Teftiş Kurulu koordinasyonunda, bir 
ulusal yolsuzlukla mücadele stratejisi hazırlamak amacıyla STK’lar dâhil olmak üzere paydaşlarla 
geniş kapsamlı bir istişare yürütmüştür.   
 
Deniz Feneri adlı yardım derneği aleyhine geçen yıl Almanya’da açılan dolandırıcılık davası 
bağlamında, Türk savcılığı Türkiye’deki soruşturmayı devam ettirmiştir. Türkiye’de başlıca 
şüphelilerin mal varlıkları dondurulmuştur. Mahkemeye bir iddianame sunulmamıştır. 
 
Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğun önlenmesi yöntem ve tedbirlerini tartışmak amacıyla, yerel 
ve uluslararası akademisyenleri, uzmanları ve yetkilileri bir araya getiren “Yolsuzluğun 
Önlenmesi ve Yolsuzlukla Mücadele Yöntemleri” başlıklı bir seminer düzenlenmiştir. 
Seminerdeki tartışmalarda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yolsuzlukla mücadele 
yöntemleri, soruşturma yöntemleri, farkındalık yaratma faaliyetleri, siyasi partilerin finansmanı ve 
başta medya ve STK’lar olmak üzere sivil toplumun rolü üzerine odaklanılmıştır. 
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Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin olarak, şeffaflığı artırması 
beklenen mevzuatın kabulü konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Seçim kampanyalarının 
finansmanını denetleme yetkisine sahip herhangi bir devlet kuruluşu bulunmamaktadır. 
 
(Bkz.2.1 Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü)   
 
Temel haklar konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. (Bkz. Siyasi Kriterler ve Fasıl 19 -  
Sosyal Politika ve İstihdam). 
 
Türkiye, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının çalışmalarına katılma niyetini resmi olarak 
beyan etmiştir. İnsan haklarını izlemek ve geliştirmekle sorumlu olan, özerklikten ve 
kaynaktan yoksun kurumlara ilişkin olarak ilerleme kaydedilmemiştir. Ombudsmanlık 
kurumunun kurulmasına ilişkin olarak, Aralık 2008’de Anayasa Mahkemesi, Anayasada 
açıkça öngörülmeyen kurumların kurulmasının idarenin bütünlüğünü sarsacağına ve 
TBMM’nin bu tür bir kurumu kurma konusunda yasama yetkisinin bulunmadığına 
hükmetmiştir. Ombudsmanlık kurumu kurulması için gerekli Anayasa değişikliği henüz kabul 
edilmemiştir. 
 
İşkencenin ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da cezalandırmanın yasaklanmasına 
ilişkin olarak, Hükümet işkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik yasal güvencelere 
uyulmasını sağlama konusunda sınırlı çaba göstermiştir. İşkence ve kötü muamele iddiaları ve 
faillerin cezasız kalması endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. BM İşkenceyle Mücadele 
Sözleşmesi İhtiyari Protokolü hâlâ onaylanmamış olup, gözaltı merkezlerinin denetlenmesi 
için bağımsız bir ulusal önleme mekanizması bulunmamaktadır. 
 
Özel hayata ve aile hayatına saygı ile özellikle kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin 
olarak, Türkiye’nin mevzuatını, başta 95/46/AT sayılı Direktif olmak üzere verilerin 
korunmasına dair AB müktesebatı ile uyumlaştırması ve bu kapsamda tam bağımsız bir veri 
koruma denetleme birimi kurması gerekmektedir. Türkiye’nin ayrıca hem Elektronik Ortamda 
İşlenmesi Bağlamında Bireylerin Korunması Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesini (CETS 
No:108), hem de bu sözleşmenin Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Ek 
Protokolünü (CETS No:181) onaylaması gerekmektedir. Telefon görüşmelerinin yaygın 
olarak dinlendiği belirtilmektedir ve bunların kayıtları basında yer almaktadır.   
 
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konusunda, Hükümet, Aleviler ve gayrimüslim cemaatlerle 
bir diyalog başlatmıştır. Bununla birlikte, bu grupların belirli sorunları hâlâ çözüm 
beklemektedir. Gayrimüslim cemaatlerin ve Alevilerin aşırı bir kısıtlama olmaksızın faaliyet 
göstermelerine imkân tanıyacak şekilde AİHS ile uyumlu bir yasal çerçevenin oluşturulması 
gerekmektedir. 
 
Basın özgürlüğü ve basında çoğulculuk da dâhil olmak üzere ifade özgürlüğü konusunda, 
Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi artık ifade özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla 
sistematik olarak kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, Türk Ceza Kanununun diğer bazı 
maddelerine dayanarak soruşturma açılmaktadır. Türk hukukunda, AİHS ve AİHM içtihatları 
doğrultusunda ifade özgürlüğüne ilişkin yeterli güvenceler bulunmamaktadır. Yasal 
belirsizlikler ve basın üzerindeki siyasi baskılar, uygulamada basın özgürlüğünü 
etkilemektedir. 
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Siyasi parti ve sendika kurmak da dâhil olmak üzere toplanma ve örgütlenme özgürlüğü 
konusunda, derneklere ilişkin yasal çerçeve genelde Avrupa standartları ile uyumludur51. Bununla 
birlikte, dernekler, faaliyetlerinin bazı hallerde adli soruşturma açılmasına kadar varan orantısız 
denetimi ile karşılaşmaktadır. Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin yasal hükümlerin 
değiştirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Sosyal bakımdan korunmaya muhtaç ve engelli kişilere muamele ve ayrımcılıkla mücadele 
ilkesine ilişkin olarak, Aralık 2008’de Türkiye, BM Engelliler Sözleşmesini onaylamıştır. 
Bununla birlikte, fiziksel engelliler, fiziksel engeller ve yetersiz bilinçlenme nedeniyle mevcut 
hizmetlere erişimde sorunlarla karşılaşmaktadır. Akıl sağlığı konusunda kaygılar mevcuttur ve 
Türkiye’de akıl sağlığı kurumlarının denetimini gerçekleştirecek bağımsız bir birim 
bulunmamaktadır. 
 
Ayrımcılıkla mücadele ilkesi, Anayasa ile düzenlenmiş ve çeşitli yasalarla desteklenmiştir. 
Bununla birlikte, yasal çerçeve AB müktesebatıyla yeteri kadar uyumlu değildir. (Bkz. Fasıl 19 - 
Sosyal Politika ve İstihdam). Türk Ceza Kanununun “teşhircilik” ve “genel ahlaka karşı suçlar”a 
ilişkin hükümleri bazen lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, travesti ve transseksüel (LGBTT) 
topluluğuna karşı ayrımcılık amacıyla kullanılmaktadır. Homofobi, fiziksel ve cinsel şiddet 
vakalarına neden olmaktadır. Mahkemeler, travesti ve transseksüellere karşı suç işleyenlerin 
lehinde “haksız tahrik” ilkesini uygulamaktadır. 
 

Eğitim hakkına ilişkin olarak, ilköğretimde 2007-2008’de % 2,3 olan cinsiyetler arasındaki 
dengesizlik, 2008-2009’da yaklaşık olarak % 1’e düşürülerek yarı yarıya azalmıştır. Okul öncesi 
eğitimdeki öğrenci sayısı 2007 yılı ile 2008 yılı karşılaştırıldığında % 14 oranında artmıştır ve 
okul öncesi eğitim oranı % 33’e çıkmıştır. Okul öncesi eğitimdeki öğretmen sayısı da 2007 yılı ile 
2008 yılı karşılaştırıldığında % 14 oranında artmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, e-okul sistemi 
sayesinde, okula gitmeyen çocukları her an belirleyebilmekte ve bu çocuklara ulaşabilmektedir. 
Bununla birlikte, ilköğretime kayıt konusunda bölgesel dengesizlikler devam etmektedir: Ülkenin 
batısı ve doğusundaki bazı kesimler arasında % 10’u aşan bir farklılık söz konusudur. 
Ortaöğrenime devam etme konusunda,  kayıt olma oranı ilkokulda % 96,5 iken 52 ortaokulda % 
58,5’e düşmektedir. 
 

Mülkiyet hakkı konusunda, Rapor dönemi boyunca, Şubat 2008 tarihli Vakıflar Kanununun 
uygulanması sorunsuzca devam etmiştir. Ancak, bu Kanun el konulan ve üçüncü kişilere satılan 
taşınmazlar veya yeni mevzuatın kabul edilmesinden önceki mazbut vakıfların taşınmazları 
konusunu düzenlememektedir. Süryaniler, mülkiyet konusu ile ilgili zorluklar yaşamaya devam 
etmektedirler. Hem özel kişileri hem de dini kurumları ilgilendiren bazı davalar sürmektedir. 
Özellikle, Mor Gabriel Süryani Ortodoks Manastırı arazi mülkiyeti ile ilgili sorunlar yaşamıştır. 
Türkiye, tüm gayrimüslim cemaatlerin mülkiyet haklarına tam olarak saygı duyulmasını 
sağlamalıdır. 
 

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine ilişkin olarak, yasal çerçeve genel olarak mevcuttur (Bkz. Fasıl 
19 - Sosyal Politika ve İstihdam). Bununla birlikte, yasal çerçevenin uygulamaya geçirilmesi ve 
ekonomik hayata katılım ve fırsatlar, siyasi yetkilendirme ve eğitime erişim konularında kadın ve 
erkek arasındaki farkın kapatılması yönünde çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir ve bu konuda daha 
fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve erken ve zorla yapılan 
evlilikler, ülkenin bazı bölgelerinde ciddi sorun olmaya devam etmektedir. Kadın hakları ve 
cinsiyet eşitliği konusunda, hem erkekler hem de kadınlar için ilave eğitime ve farkındalık 
yaratılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
                                                            
51 Bu ifade sendikaları kapsamamaktadır: Örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkına ilişkin mevcut Türk 
mevzuatı AB standartlarını karşılamamaktadır (Bkz. Fasıl 19 – Sosyal Politika ve İstihdam). 
52 Bu oran geçtiğimiz yıl yaklaşık % 97 idi. Yaklaşık yüzde 0,5’lik farklılık esas itibarıyla, Milli Eğitim 
Bakanlığının veri toplamak için kullandığı istatistikî yöntemlerdeki bir değişiklikten kaynaklanmaktadır. 
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Çocuk haklarıyla ilgili olarak, idari kapasite, sağlık, eğitim, çocuk adalet sistemi ve çocuk işçiliği 
dâhil olmak üzere tüm konulardaki çabaların daha fazla artırılması gerekmektedir. 15 ila 18 yaş 
aralığındaki çocukların yetişkinler gibi yargılandığı ve orantısız cezalara maruz kaldığı davalar 
ciddi kaygılara yol açmaktadır. 
 
Özgürlük ve güvenlik hakkı ve adil yargılanma hakkına ilişkin olarak, adalete erişim konusunda, 
özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, kırsal alanlarda sorunlar yaşanırken, kentsel alanlarda 
adalete erişim nispeten daha kolay olmaktadır. Gösterilere katıldıkları gerekçesiyle Terörle 
Mücadele Kanunu uyarınca gözaltına alınan 15-18 yaş arası çocukların, gözaltına alındıktan 
hemen sonra avukata erişmeleri her zaman mümkün olmamıştır. Genel olarak, etkili bir adli 
yardım sınırlıdır ve bazı sanıkların temsil edilmemesi durumu devam etmektedir. Ücretsiz adli 
yardım olanaklarına ilişkin olarak sanık bilinci artırılmalıdır.  
 
Azınlık hakları ve kültürel haklar konusunda, Türkiye, özellikle Kürtçe yayın yapan TV kanalı 
TRT 6’nın yayına başlaması suretiyle ilerleme kaydetmiştir. Ancak, başta özel TV ve radyo 
yayınlarında, siyasi hayatta, eğitimde ve kamu görevlileri ile iletişimde Türkçe dışındaki diğer 
dillerin kullanılması olmak üzere kısıtlamalar devam etmektedir. Türkçe dışındaki dillerin 
kullanımı hakkındaki yasal çerçeve kısıtlayıcı yorumlara açıktır ve uygulama tutarsızdır. Sıklıkla 
ayrımcı uygulamayla karşılaşan Romanların durumunda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 
Alternatif barınma imkânı sağlanmaksızın Romanların oturdukları mahallelerin yıkımına devam 
edilmektedir. 
 
Sonuç olarak, yargı konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Bütün paydaşlarla bir istişare 
sürecinin ardından, Yargı Reformu Stratejisinin Hükümet tarafından onaylanması olumlu bir 
adımdır. Personelin ve kaynak miktarının artırılmasına yönelik tedbirler de olumludur ve 
sürdürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bununla birlikte, özellikle yargının bağımsızlığı, 
tarafsızlığı ve etkililiğine ilişkin kaygıların giderilmesi gerekmektedir. Yolsuzlukla mücadeleye 
ilişkin olarak, pek çok konuda hâlâ yaygın olan yolsuzlukla mücadele etmek üzere mevzuatın ve 
kurumsal yapının güçlendirilmesi konularında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Ulusal yolsuzlukla 
mücadele stratejisinin kabul edilmesi ve etkili uygulanması hayati önem taşımaktadır. Temel 
haklara ilişkin olarak, özellikle kültürel haklar konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.  
Hükümet, çeşitli konularda inisiyatif almaya başlamıştır ve böylece sorunların ele alınmasına 
elverişli bir ortam yaratılmasına katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, AİHS ve AİHM içtihatlarıyla 
güvence altına alındığı şekliyle temel haklara bütünüyle riayet edilmesini sağlamak üzere bu 
çabaların sürdürülmesi gerekmektedir. 
 
4.24. Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 
 
Göç ve iltica konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Ekim 2008’de İltica ve Göç Mevzuatını 
ve İdari Kapasiteyi Geliştirme ve Uygulama Bürosu kurulmuştur. Bu Büro, İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarına karşı sorumludur ve İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı ve AB Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (UP) doğrultusunda entegre sınır yönetimine (ESY) 
yönelik mevzuata ve idari yapılanmaya ilişkin araştırmalar, projeler ve ihtiyaç analizleri 
yürütmektedir. Bu Büronun kaynakları, görevleri ile kıyaslandığında oldukça kısıtlıdır. 
 
Göç ve İltica Görev Gücü, mevcut mevzuatın yeknesak şekilde uygulanmasında kilit bir rol 
oynamaktadır. Görev Gücü, yeni Büronun koordinasyonunda, 2007 yazından bu yana Mayıs 
2009’da ilk kez toplanmıştır. 
 
Bu konuda, mevzuata ilişkin önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. Yeni Sosyal Sigorta ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanununun kabul edilmesinin bir sonucu olarak, sığınmacıların ve mültecilerin 
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Sosyal Dayanışma Fonuna erişimleri sınırlanmıştır. Buna karşın, İçişleri Bakanlığına göre, 
sığınmacıların ihtiyaçları Bakanlığın Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığının bütçesinden 
karşılanmıştır. 
 
Türkiye, düzensiz göç konusunda çok önemli bir transit ve hedef ülke olmaya devam etmektedir. 
2008 yılında, Türk Kolluk Kuvvetleri tarafından 65.737 yasadışı göçmen yakalanmıştır ve bunu 
2009 yılının ilk altı ayında 15.701 kişi izlemiştir. Bu rakam, 2007 ile karşılaştırıldığında (toplam 
64.290) az miktarda artışa işaret etmektedir. Büyük çoğunluğu (1.235) hâlâ Türk vatandaşı olmak 
üzere, yakalanan kaçakçıların 2007 yılında 1.242 olan sayısı küçük bir artış göstererek 2008 
yılında 1.305 olmuştur. Yasadışı göçmenler için kalacak yer kapasitesi,  290 kişilik bir ek kapasite 
sağlayan ve böylece toplam kapasiteyi 2.881’e çıkaran iki yeni misafirhane53 açılmış olmasına 
rağmen yeterli düzeyde değildir. 
 
2008 yılında, 11.248 kişi ile yeni sığınmacıların sayısı 2007 yılındaki sayının (5.831) yaklaşık iki 
katına ulaşmıştır. Başvuru yapan 11.248 kişi arasında, 6.877 Iraklı, 1.997 İranlı, 1.571 Afgan, 396 
Somalili ve 407 diğer ülke vatandaşları bulunmaktadır. 2007 yılıyla karşılaştırıldığında, bu 
rakamlar, Afganlar için % 210, Iraklılar için % 194 ve İranlılar için % 15’lik bir artış olduğunu, 
Somalililer için ise % 145'lik bir düşüş olduğunu göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
2008 yılında, tüm sığınmacıların, mülteci olarak tanınan kimselerin ve “geçici sığınmacıların” ya 
da “misafirlerin” temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1,1 milyon ABD dolarına eşdeğer bir 
harcama yapmıştır. 
 
Menşe ülke bilgisi ve iltica dosya yönetimi sistemlerinin kurulması için çalışmalar devam 
etmektedir.  
 
Türk makamları, korunmaya muhtaç olan kişileri belirlemek için, düzenli biçimde olmamakla 
beraber, yakalanmış yasadışı göçmenleri tarama faaliyetine başlamıştır. 
 
Yüksek miktarda göç akımı, Türk iltica ve göç sistemini baskı altında tutmaktadır. Bu nedenle, bu 
sistemin yeniden düzenlenmesi ve kaynak ülkeler ile geri kabul anlaşmalarının akdedilmesi kilit 
önem taşımaktadır. Türkiye, Pakistan, İran ve Libya ile geri kabul anlaşmalarını müzakere etmeye 
devam etmiştir. Rapor döneminde, Afganistan ile geri kabul anlaşmasında ilerleme 
kaydedilmemiştir. Türkiye ile AT arasında bir geri kabul anlaşması müzakerelerinin 
tamamlanması AB için bir önceliktir.  Türkiye, Aralık 2006’dan beri bloke edilmiş olan resmi 
müzakereleri sürdürmeyi kısa bir süre önce kabul etmiştir. Türkiye ile AT arasında geri kabul 
anlaşması akdedilinceye kadar Avrupa Konseyinin sonuç bildirgelerine uyumlu olarak, mevcut 
ikili anlaşmalar uygulanmalıdır. 
 
Türkiye, Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Sözleşmesi ve ilgili 1967 Protokolündeki 
coğrafi sınırlamalarını korumaya devam etmektedir. Her yıl kayıt altına alınan yüksek sayıdaki 
kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yüksek kalitede hazırlık çalışmaları ve yeterli 
kapasiteye sahip uygun bir plan bulunmamaktadır. Mültecilerin ve sığınmacıların kabulü, 
taranması ve konaklaması ile ilgili altı merkez için bir ağ kurulması, yasadışı göçmenler için iki 
merkezin ve bu merkezler için bir dizi yeni usulün ve yönetim kuralının oluşturulması konusunda 
sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. İltica ve göç alanında çalışan personele yönelik özel bir program ve 
eğitimli personeli sistem içinde tutmaya yönelik bir mekanizma bulunmamaktadır.  
 
İltica konusundaki kilit öncelikler; herkesin, adil, eşit ve tutarlı biçimde ilticaya ilişkin usullere 
(havaalanı transit alanları dâhil) erişimi, adli yardıma erişim, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) personeline erişim, iltica işlemlerine erişimde bekleme süresinin 
kısaltılması ve kararlara karşı yargıya başvurmadır. 
                                                            
53 5 Aralık 2008 tarihi itibarıyla 150 kişilik kapasitesi ile Bitlis ve 13 Mart 2009 tarihi itibarıyla 140 kişilik 
kapasitesi ile Adana.  
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Her altı ayda bir yüksek miktarda ikamet izni ücreti ödenmesi zorunluluğunun devam etmesi, bu 
yüklü ödemelerin ve cezaların ödenmemesi hâlinde BMMYK tarafından tanınan mültecilerin, 
yerleştirilecekleri ülkeye gitmelerini engellemektedir.  Ücret ödeme zorunluluğu, bu tutarı elde 
etmesi yasal olarak mümkün olmayan, korunmaya çok muhtaç kişilere ve refakatçisi bulunmayan 
çocuklara da uygulanabilmektedir. 
 
Vize politikasında çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, vize yükümlülükleriyle ilgili 
olarak tüm AB vatandaşlarına yeknesak bir politika uygulamamaktadır. Hâlihazırda,  15 AB üyesi 
devletin vatandaşlarının Türkiye’ye girmek için vizeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu vize, 
Türk sınırlarından elde edilebilmekte ve başvuruda bulunan kişinin milliyetine göre, bir aydan üç 
aya kadar olan bir süre için ve bir veya birkaç giriş için geçerli olabilmektedir. Diğer 12 Üye 
Devletin vatandaşları, 90 güne kadar olan kısa kalışlar için vize yükümlülüğünden muaf 
tutulmaktadır. 
 
Türkiye, pozitif ve negatif AB vize listelerine gönüllü olarak daha fazla uyum sağlamaya devam 
etmektedir; Türkiye, bu yönde,  Nisan 2009’da Brunei Darüsselam vatandaşlarına vize muafiyeti 
sağlamıştır. Bölgesel bir yaklaşım çerçevesinde, Türkiye bazı Güneydoğu Avrupa ülkelerinin 
vatandaşlarına vizesiz rejim uygulamaya devam etmektedir. Son dönemlerde, Türkiye, Kosova ile 
ikili vize muafiyet anlaşması akdetmiştir. 
 
Sınırlarda hâlâ, bandrol ve damga tipi vizeler uygulanmaktadır. Havaalanı transit vizelerinin ve 
yüksek güvenlik özelliklerine sahip yeni Türk vize bandrollerinin kullanılmasına hâlâ 
başlanmamıştır. Türkiye, vize, pasaport ve seyahat belgelerindeki güvenlik özelliklerini ve bunları 
AB güvenlik özellikleri ve standartlarıyla uyumlu hale getirmeye yönelik çabalarına devam 
etmelidir. Özellikle, bu belgelerde, biyometrik tanımlayıcıların kullanılması önem taşımaktadır. 
Aynı şekilde, ikamet izinlerinin güvenlik özelliklerinin iyileştirilmesi hayati önemi haizdir. 
 
İçişleri Bakanlığının ilgili personelinin katılımıyla, Dışişleri Bakanlığının konsolos olan veya 
olacak personeline vize ve pasaport usulleri konusunda ortak eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 
Ancak, eğitimlerde, belge güvenliği konularına yeterince odaklanılmamıştır. Mayıs 2009’dan bu 
yana, yurtdışındaki Türk temsilciliklerin çoğu, Türkiye’ye girmeleri yasaklanmış olan kişilerle 
ilgili Dışişleri Bakanlığının veri tabanı “Konsolosluk.net”e bağlanmışlardır. Konsolosluk.net, aynı 
zamanda, başvuruların daha hızlı ve güvenli bir şekilde işleme tabi tutulması amacıyla bilginin 
paylaşılması için oluşturulmuş polis veri tabanı  “Polnet” ile bağlantılıdır. 
 
Dış sınırlar ve Schengen konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. İltica ve göç ile ilgili yeni 
büronun kurulmasının ardından yeniden yapılandırılan Dış Sınırlar Görev Gücü, Ocak 2009’dan 
beri iki ayda bir toplanmaktadır. Sınır geçiş noktalarının modernizasyonuna devam edilmiştir. 
Polis Akademisinde sınır güvenliği çalışmaları konusundaki özel bölüm 48 öğrenciyle faaliyete 
geçmiştir. 
 
Entegre sınır yönetimi konusundaki Ulusal Eylem Planının uygulanması ve açık bir yol haritasının 
tanımlanması konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Eylem Planın uygulanmasını izleyecek 
resmi bir mekanizma bulunmamaktadır. Sınır birimlerindeki kalite yönetim büroları ve 
sınırlardaki verimli ve koordineli risk analizleri önem taşımaktadır. 
 
Sınır yönetiminde faaliyet gösteren kuruluşlar, özellikle polis ve gümrük muhafaza makamları 
arasında işbirliği zayıftır. Sınır kontrol görevlerini yerine getirmek üzere, İçişleri Bakanlığına 
bağlı askeri olmayan, yeni bir sivil sınır kolluk kuvveti kurulması için daha fazla adım atılması 
gerekmektedir. Türkiye üzerinden gerçekleşen yasadışı göç akımı göz önünde tutulduğunda, 
komşu ülkelerle iyi bir sınır işbirliği kurulması büyük önem taşımaktadır. Türkiye, FRONTEX ile 
bir çalışma düzenlenmesi yapılması yönünde çaba sarf etmiştir. 
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Cezai ve hukuki konularda adli işbirliği konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Rapor 
döneminde, Türkiye tarafından cezai konularda karşılıklı adli yardım için 1.761 talepte 
bulunulmuş ve bunlardan 251’i işleme tabi tutulmuştur. Bu dönemde, ayrıca, hukuki konularda 
adli işbirliği alanına giren 1.898 talepte bulunulmuş ve bunlardan 662’si işleme tabi tutulmuştur. 
Temas noktası olarak görevlendirilen Türk kamu görevlilerinin sayısı ikiden beşe çıkmıştır. 
Türkiye, siber suçlar hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesini henüz imzalamamıştır. 
EUROJUST ile bir işbirliği anlaşması imzalanması konusunda adım atılmamıştır. 
 
Türkiye, polis işbirliği konusundaki tüm temel sözleşmelere taraftır ve işbirliğine bölgesel ve 
uluslararası seviyede aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Uluslararası standartlarla uyumlu olarak 
kabul edilen etik kod, kolluk kuvvetlerinin eğitim programlarına dâhil edilmiştir. Mart 2009’da il 
ve ilçe belediye sınırlarında polis ve jandarmanın görevlerini gözden geçiren ve yeniden 
tanımlayan bir Yönetmelik yayımlanmıştır. Türkiye, polis işbirliği alanında biri Kasım 2008’de 
Lübnan ile, diğeri Nisan 2009’da İspanya ile olmak üzere iki ikili anlaşma imzalamıştır. Ancak, 
kişisel verilerin korunması konusundaki mevzuatın yetersizliğine bağlı olarak, bu alandaki 
uluslararası işbirliği ve Europol ile operasyonel anlaşma konularındaki sıkıntı devam etmektedir. 
 
Örgütlü suçlarla mücadele konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Tanık Koruma Kanununa 
dayanan Yönetmelik, Kasım 2008’de kabul edilmiştir. İki adet yönetmeliğin çıkarılması 
çalışmaları devam etmektedir. Tanık koruma programları hâlihazırda uygulanmaktadır. Haziran 
2008’de Türk Polis Teşkilatı bünyesinde bir Tanık Koruma Birimi kurulmuştur. Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bölümünde cezai takibatla ilgilenen özel birimin 
kapasitesi artırılmıştır.  
 
Ulusal DNA ve parmak izi veri bankası kurulmasına yönelik yasal bir çerçeve oluşturma 
konusunda ilerleme kaydedilmiştir ve adli tıp alanındaki yatırım artırılmıştır. Örgütlü Suçlarla 
Mücadele Stratejisinin en iyi AB uygulaması ile uyumlu olarak güncellenmesi ve spesifik bir 
eylem planı ile tamamlanması gerekmektedir. Bu alandaki kolluk kuvvetleriyle ilgili istatistikî 
verilerin kaliteli ve güvenilir olması hayati önemi haizdir. 
 
İnsan ticaretiyle mücadele konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, Mart 2009’da 
İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesini imzalamıştır. 2008 yılında toplam 253 insan 
taciri tutuklanmış, 120 mağdur tespit edilmiştir. Ağustos 2009 itibarıyla 258 insan taciri 
tutuklanmış, 67 mağdur tespit edilmiştir. Türk Ceza Kanununun, 2005 yılında insan ticaretine 
daha ağır cezalar öngören değişikliğinin ardından insan tacirlerine karşı yürütülen kovuşturma 
sayısındaki artış devam etmiştir. 2008’de toplam 273 şüpheli insan taciri kovuşturulmuştur. Bu 
sayı,  2007 yılındaki 160 şüpheli sayısına oranla ciddi bir artışa işaret etmektedir. İnsan ticaretiyle 
mücadele konusundaki kurumsal kapasite, özellikle hâkimlerin, savcıların ve kolluk kuvvetlerinin 
eğitimi yoluyla daha fazla güçlendirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda İnsan 
Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü düzenli olarak toplanmaya devam etmiştir. Mağdurların 
gönüllü geri dönüşü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), STK’lar, kolluk kuvvetleri ve kaynak 
ülkelerdeki ilgili kurumlarla işbirliği içinde sağlanmıştır (2005-2008 arası toplam 543 vaka, 
2008’de 78 vaka).  
 
Bununla birlikte, görev gücünün yapısını ve yetkilerini geliştirmek önem taşımaktadır. İnsan 
ticaretini izlemek için uyumlu bir istatistikî sistem bulunmamaktadır. Ayrıca, mevcut resmi 
istatistiklere göre, insan ticaretine maruz kalmış kişilerin tespitinde ve bunların koruma ve destek 
mekanizmalarına yönlendirilmesinde bir düşüş yaşanmaktadır. 
 
Rapor döneminde, bu alanda önemli bir yasama faaliyeti gerçekleşmemiştir. İnsan Ticaretine 
Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi hâlâ onaylanmamıştır. İnsan Ticaretiyle Mücadelede İkinci 
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Ulusal Eylem Planı iki yıldır kabul edilmeyi beklemektedir. Hâlihazırda, IOM tarafından işletilen 
157 ücretsiz acil yardım hattının sürdürülebilirliği ve ilgili kamu makamlarına devredilmesi 
konusunun ivedilikle ele alınması gerekmektedir. Ankara ve İstanbul’da insan ticareti 
mağdurlarına yönelik olarak sivil toplum kuruluşları tarafından yönetilen iki merkezin 
finansmanının sürdürülebilirliği güvence altında değildir.  Türkiye’nin, insan ticaretinin 
önlenmesi ve mağdurların korunması konusundaki çabalarını arttırmasına da ihtiyaç 
bulunmaktadır (Bkz. Fasıl 4 - Kara Paranın Aklanması ile Mücadele). 
 
Terörizmle mücadele konusunda, terörist finansmanıyla ilgili olabileceğinden şüphe edilen 
banka işlemlerinin tespiti konusunda uygulama mevzuatı kabul edilmiştir. Mali Suçlar Araştırma 
Kurulu (MASAK) 2008’de şüpheli banka işlemlerine dair 228 ihbar almıştır. Bu sayı 2007 yılında 
144’tür. Eylül ayında, Türkiye’nin ve AB’nin kaygılarını karşılıklı olarak daha iyi anlamaya ve 
görüş alışverişinde bulunmaya yönelik bir Terörizmle Mücadele Troika toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Ancak Türkiye, Nükleer Terörizm Eylemlerinin Önlenmesine dair 
Uluslararası Sözleşme ile Terörizmin Önlenmesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini henüz 
onaylamamıştır. Mali Eylem Görev Gücünün (FATF), terörizmin finansmanına, özellikle de 
teröristlerin malvarlığının dondurulmasına ve malvarlığına el konulmasına ve elektronik para 
transferine yönelik dokuz özel tavsiyesine Türkiye’nin uyumu sınırlıdır. 
 
Uyuşturucuyla mücadele konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Koordinasyon Kurulu ve 
Bilimsel Komite 3 ayda bir toplanmaya devam etmiştir. Aksaray, Edirne, Kırklareli, Kırıkkale, 
Kütahya, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Tunceli, Yozgat ve Kastamonu illerinde, il seviyesinde 
eylem planları kabul edilmiştir. Kasım 2008’de uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucuya talebi 
azaltma konularında ilgili Meclis Komisyonu kurumsal ve yasal çerçeveyle ilgili tavsiyeleri 
kapsayan bir rapor yayımlamıştır. Türk kolluk kuvvetleri, 39,191 kg haşhaş ve 15,447 kg eroinin 
ele geçirildiği toplam sekiz operasyon gerçekleştirmiş, kontrollü teslimat konusunda ortak 
operasyonlara devam etmiştir. 
 
Ekim 2008’de Reitox Ulusal Odak Noktası, Türk Polisinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığına doğrudan bağlı bir Şube Müdürlüğü olarak geliştirilmiştir.  Ancak 
birimin insan kaynakları kapasitesi oldukça zayıf olup, hâlâ özerk bir bütçesi bulunmamaktadır. 
Türkiye’nin, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezine (EMCDDA) üye 
olmasına ilişkin anlaşma henüz onaylanmamıştır. Uyuşturucu arzının azaltılması ile talebin 
azaltılması arasında dengeli bir yaklaşım sağlanamamıştır. Önleme, tedavi, rehabilitasyon tesisleri 
daha fazla geliştirilmelidir. 
 
Gümrük işbirliği konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı, idari ve 
operasyonel kapasitesini güçlendirme konusunda çaba göstermiş, ancak, fiziksel kontrollerin 
oranının ciddi olarak düşürülmesi konusunda çok sınırlı bir ilerleme kaydederek, AB’nin 
gerekliliklerine uyumlu risk yönetimi sisteminin uygulanmasına engel teşkil etmiştir. AB’nin 
transit sistemine (NCTS) ve gümrük tarifeleri sistemine (TARIC ile kota ve gözlem sistemi) BT 
(Bilgi Teknolojileri) bağlantısı sağlamak için çaba gösterilmiş ancak, Gümrük Müsteşarlığı bir BT 
stratejisi kabul etmemiştir. 
 
Gümrük kurallarının yeknesak uygulanmasının temini için bölgesel birimlerdeki gümrük 
memurlarının eğitimini geliştirmek amacıyla gösterilen çabalar yetersiz kalmıştır. Türkiye, AB 
gümrüklerinde ele geçen taklit malların ana tedarikçilerinden biri olup, ithalat ve ihracatta fikri 
mülkiyet hakları kontrolleri konusunda kolluk kapasitesinden yoksundur (avro sahteciliği için 
bkz. Fasıl - 32). 
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Sonuç 
 
Adalet, özgürlük ve güvenlik alanında bazı düzensiz ilerlemeler kaydedilmiştir.  Türkiye, dış 
sınırlar ve Schengen konusunda sınırlı ilerleme sağlamıştır. Göç ve iltica konusunda da sınırlı 
ilerleme kaydedilmiştir. Sığınmacı sayısındaki süratli artış, bu alandaki sistemin yeniden 
düzenlenmesi yönünde çaba sarf edilmesini gerekli kılmaktadır. AT ile Türkiye arasında bir geri 
kabul anlaşması akdedilmesine ilişkin olarak, Türkiye, yakın zamanda, Aralık 2006’dan beri 
bloke edilmiş olan müzakerelerin yeniden başlamasını kabul etmiştir. Türkiye, FRONTEX ile 
çalışma düzenlemesinin yapılması yönünde çaba göstermiştir. 
 
Vize politikası konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiş olup, cezai ve hukuki konularda adli 
işbirliği konusunda ilerleme sağlanamamıştır.  
 
4.25. Fasıl 25: Bilim ve Araştırma 
 
Bilim ve araştırma politikası alanındaki iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. KOBİ’ler, yenilik ve 
ileri teknoloji konularında faaliyet gösteren girişimciler ve sanayinin yürüttüğü uluslararası 
araştırma işbirliği faaliyetleri için mevcut destek programlarının etkililiğinin artırılması amacıyla 
Ar-Ge destek programlarına ilişkin 3 adet Yönetmelik güncellenmiştir. 
 
Ar-Ge politikasının oluşturulması sürecinde yer alan tüm paydaşları ve farklı bakanlıklara bağlı 
kurumları koordine etmek üzere bir Devlet Bakanı atanmıştır. Ulusal Ar-Ge destekleri son birkaç 
yılda büyük ölçüde artmış ve ekonomik krize rağmen sürdürülmüştür. Özellikle, Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK), 2009 bütçesini % 36 oranında artıran ilave 100 
milyon avro 2009 yılında tahsis edilmiştir. TÜBİTAK’ın idari kapasitesi yeni personel alınarak 
güçlendirilmiş ve böylece Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programı yönetişim organlarına daha sık 
katılımı sağlanmıştır. Türkiye’nin çok iyi işleyen bir Ulusal Temas Noktası Ağı da bulunmaktadır. 
 
Haziran 2009’da TÜBİTAK Dergisinin özel bir sayısı Darvin ve Evrim Teorisine ayrılmış ve 
böylece bu konuda özel bir sayının çıkarılmasının ertelenmesi yönünde Mart ayında alınan karar 
sonrasındaki tartışmalar sona ermiştir. 
 
Araştırma ve teknolojik gelişme alanında Yedinci Çerçeve Programa (7.ÇP) Türkiye’nin 
katılımında ilerleme kaydedilmiştir. En başarılı konular, bilgi iletişim teknolojileri, nano-
malzeme, taşımacılık, gıda, biyoteknoloji ve güvenliktir. 2007 – 2008 dönemi için hazırlanan 
Eylem Planının, 7.ÇP kapsamında araştırma olanaklarına ilişkin bilgi paylaşımının geliştirilmesi 
ve AB ile araştırma faaliyetlerine katılımın önemi konusunda bilincin artırılması bakımından çok 
faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Türkiye’nin,  2009 – 2010 dönemi Eylem Planı Taslağını Ağustos 
2009’da göndermesini takiben söz konusu Planın güncellenmesi  amacıyla Komisyonla 
görüşmeler başlamıştır. 
 
Türkiye’nin, Euratom Yedinci Araştırma Çerçeve Programına (2007–2011) 2010 itibarıyla etkin 
katılımını sağlamak amacıyla Bilim ve Teknoloji (B&T) Anlaşması Taslağına ilişkin olarak 
Konseyden alınan yetki temelinde prosedür başlatılmıştır. 
 
Komisyon bünyesindeki Ortak Araştırma Merkezi (OAM) ile aktif işbirliği, Türk araştırmacıların 
OAM çalıştaylarına ve üst düzey toplantılarına katılımı, proje ve ağlarında yer almaları ile 
enstitülerinde geçici olarak görevlendirilmeleri şeklinde sürmektedir. 
 
Avrupa Araştırma Alanına (AAA) entegrasyonla ilgili olarak, Türkiye, AB Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Komitesine (Crest) gözlemci olarak katılmaktadır ve AAA’nın diğer yönetişim 
organlarına gözlemci atamıştır. Türkiye, AAA’nın hedeflerine katkı sağlamak üzere, özellikle 
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araştırmacıların dolaşımı ve araştırmaya kaynak ayrılması konularında ulusal düzeyde çeşitli 
tedbirler almıştır. Buna ek olarak, Türkiye, Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında İşbirliği 
(COST), Avrupa Uzay Ajansı (AUA), Avrupa Bilim Vakfı (ESF), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 
Programı (CIP), Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansı (EMCB) ve EUREKA’nın da dâhil 
olduğu diğer AB inisiyatiflerine aktif olarak katılım sağlamaktadır. EUREKA’da 2007 yılında 
28’inci sırada yer alan Türkiye, 2008 yılında 38 üye ülke arasında 12’nci sıraya yükselmiştir. 
Türkiye, Batı Balkan ülkeleri, Doğu Avrupa, Orta Asya ülkeleri, Karadeniz bölgesi ve Akdeniz 
ülkeleri ile araştırma alanında koordinasyon yapılması gibi AB’nin uluslararası işbirliği 
faaliyetlerine iyi derecede entegre olmuştur. Türk öğrenci ve araştırmacılarının Marie Curie 
burslarını alma konusundaki başarı oranı yükselmiştir.  
 
Türkiye, yenilik ve ileri teknoloji konularında faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yürütülen 
işbirliğine dayalı araştırma ve geliştirme projelerini desteklemeyi amaçlayan ve bir Madde 169 
İnisiyatifi olan Eurostars’a katılmaktadır.  
 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Aralık 2008’de yapılan 18’inci toplantısında, uluslararası 
araştırmacıların dolaşımının teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla, söz konusu 
araştırmacıların Türkiye’de uzun süreli kalmaları veya daimi ikamet etmeleri için bir 
koordinasyon komitesi kurulmuştur.  
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, AB’ye katılıma hazırlık ve Avrupa Araştırma Alanına entegrasyon açısından iyi 
düzeyde ilerleme sağlanmıştır. Türkiye’nin Yedinci Çerçeve Programa katılımındaki başarı oranı 
artmaktadır. Ancak, hâlâ yapılması gerekenler vardır. 
 
4.26. Fasıl 26: Eğitim ve Kültür  
 
Eğitim, mesleki eğitim ve gençlik konularında Rapor döneminde iyi düzeyde ilerleme 
kaydedilmiştir.  
 
Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarına, mevcut bütçeyi büyük ölçüde aşacak şekilde 
hibe başvurusu yapılmaya devam edilmektedir. Sadece merkezi olmayan eylemler için son bütçe 
döneminde proje ve bireysel hareketlilik için Türk Ulusal Ajansına 7.000’den fazla başvuru 
yapılmış ve yararlanıcılarla 2.000’den fazla hibe anlaşması imzalanmıştır. Geniş bir coğrafi alanın 
kapsanması bir kez daha sağlanmıştır. Türkiye katkısının zamanında ödenmesi Programların 
sorunsuz başlamasını sağlamıştır. Ulusal Ajansın idari kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan 
Kanun TBMM’de kabul edilmiştir. Türkiye, Eğitim ve Mesleki Eğitim 2010 Çalışma Programı 
kapsamındaki AB’nin ortak kriterlerinin karşılanmasında ilerleme sağlamış olup, yetişkinlerin 
hayat boyu öğrenmeye katılımı dâhil olmak üzere söz konusu kriterlerin tamamında performansını 
geliştirmiştir. Erken çocukluk eğitimine katılım artmaya devam etmiştir. Türkiye’nin AB 
ortalamasının üzerinde olan, matematik, fen ve teknoloji mezunları sayısı, 2000 yılından bu yana 
kümülatif büyüme bakımından AB kriterini şimdiden karşılamıştır. Diğer alanlarda Türkiye’nin 
performansı AB ortalamasının oldukça altında olmasına rağmen, 2000 yılından bu yana önemli 
ilerleme sağlanmıştır.  
 
Hükümetin, kızların eğitimi konusunda ülke genelinde yürüttüğü kampanyalar, ilk ve orta 
öğretimde öğrenci sayısı bakımından kız öğrenci aleyhine olan farkın kayda değer biçimde 
azalmasına katkı sağlamıştır. 2007 ve 2008 arasında ilköğretimde öğrenci sayısı bakımından kız 
öğrenci aleyhine olan fark yarı yarıya azalarak, % 1’e, orta öğretimde ise beşte bir azalarak % 4’e 
inmiştir. Ancak, eğitime erişim açısından hem erkekler hem de daha ağırlıklı olarak kızlar 
açısından büyük bölgesel farklılıklar devam etmektedir.  
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Yükseköğretim alanında, 23 yeni üniversite kurulmuş olup, eğitim kadrosu ve fiziksel imkânlar 
açısından çeşitli ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bolonya sürecinin uygulanması açısından Türkiye ileri 
aşamadadır. Ancak, geçmiş öğrenimlerin tanınması konusunda ulusal veya kurumsal 
düzeyde/program düzeyinde bir usul bulunmamaktadır. Dış kalite güvence sisteminin 
geliştirilmesi ve yükseköğretime erişimin genişletilmesi konularında ileride sorunlarla 
karşılaşılması muhtemeldir. 
 
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteye giriş ve yerleştirme sınavında mesleki ve teknik lise 
mezunlarına 1998’den beri uygulanan katsayıyı kaldırmıştır. 2010 yılı itibarıyla uygulanacak yeni 
sistemin, üniversiteye girişte mesleki ve teknik lise mezunlarına eşit imkânlar sunması 
beklenmektedir. Bu durumun mesleki ve teknik liselere kayıtları artırması muhtemeldir. Ancak, 
son 10 yılda yapılan girişimlere rağmen bu liselerdeki eğitim kalitesinin artırılmasına hâlâ ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Son 10 yılda yapılan girişimlere rağmen bu liselerdeki eğitim kalitesinin artırılması 
gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda “sektörel mesleki standartların 
geliştirilmesi, beceri ve bilgi test ve sertifikasyon” merkezleri kurulmuş olup, ilgili STK’lar ve 
özel sektör kuruluşlarıyla birlikte bu alanda altyapı geliştirilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin, 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine uygun biçimde ve her tür eğitim, mesleki eğitim ve yeterliliğe 
uygulanacak mesleki yeterlilik sistemi oluşturma yönündeki çabalarına devam etmesi 
gerekmektedir. 
 
Kültür konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye’nin Topluluğun Kültür Programına 
katılımı devam etmektedir. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti hazırlıkları, yürütme komitesi 
kilit üyelerinin istifasına rağmen sürmektedir. 2010 yılı faaliyet takvimi nihai hale getirilmiştir.  
 
Türkiye, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Desteklenmesine ilişkin UNESCO 
Sözleşmesini imzalamış, ancak onaylamamıştır. 
 
Sonuç 
 
Özellikle eğitim alanında, öğrenci sayısı bakımından kız öğrenci aleyhine olan fark daha fazla 
azalmış olup, bu alanda bir miktar ilerleme sağlanmış, AB’nin ortak kriterleri bakımından Türkiye 
performansını geliştirmeye devam etmiştir. Eğitim ve kültür alanında Türkiye’nin çabalarını 
sürdürmesi gerekmektedir.  
 
4.27. Fasıl 27: Çevre 
 
Yatay mevzuatta iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, Kyoto Protokolünü onaylamıştır. 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Direktifi büyük oranda iç hukuka aktarılmıştır. Ancak, halkın 
katılımı ve sınır aşan hususlara ilişkin istişarelere yönelik usuller tam olarak uyumlu hale 
getirilmemiştir. Çevre Kanununda, petrol, jeotermal kaynaklar ve maden aramalarının Çevresel 
Etki Değerlendirmesi dışında bırakılmasına ilişkin bazı maddeler, Anayasa Mahkemesi tarafından 
çevresel korumanın iyileştirilmesi amacıyla iptal edilmiştir. Türkiye, Espoo ve Aarhus 
Sözleşmelerine taraf değildir. Emisyon Ticareti Direktifi iç hukuka aktarılmamıştır. Sera gazı 
emisyon ticareti sistemi henüz oluşturulmamıştır. Stratejik Çevre Değerlendirmesi (SEA) 
Direktifinin ulusal mevzuata aktarılması erken aşamadadır. Çevresel sorumluluk, halkın katılımı 
ve halkın çevresel bilgiye erişimine ilişkin AB müktesebatının iç hukuka aktarılması konusunda 
ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye, Topluluk sivil koruma mali aracına katılıma ilişkin 
mutabakat zaptı müzakerelerine de henüz başlamamıştır. 
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Hava kalitesi konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, AB’nin hava kalitesi çerçeve 
düzenlemelerine ve ilgili direktiflerine ilişkin mevzuatı kabul etmiştir, fakat bu mevzuatın AB 
müktesebatına uyumu teyit edilmeyi beklemektedir. Ancak, bölgesel hava kalitesi ile ilgili 
direktifin uygulanmasına yönelik idari kapasite yeterli değildir. Marmara temiz hava merkezi 
henüz kurulmamıştır. Ozon tabakasını incelten maddeler ve bazı sıvı yakıtlardaki kükürt oranı 
konusundaki mevzuata ilişkin olarak bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Uçucu organik bileşiklerin 
emisyonu ve ulusal emisyon tavanları konusundaki AB müktesebatına ilişkin ulusal mevzuatta 
ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Atık yönetimi konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Ambalaj atıkları konusunda yeni 
mevzuat kabul edilmiştir. Uygulamayla ilgili olarak, geçen yıl kabul edilen, elektrikli ve 
elektronik ekipmanlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlayan Yönetmeliğin etkilerine 
ilişkin olarak AB şirketlerinin şikâyetleri bulunmaktadır. Bu şirketler, yeni mevzuatın ticarette 
zorluklar oluşturduğunu iddia etmektedirler. Atıkların düzenli depolanması ve madencilik 
atıklarına ilişkin direktifler konusunda gelişme kaydedilmemiştir.  
 
Su kalitesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Genel uyum seviyesi düşüktür. Su yönetimi 
konusunda kurumsal çerçeve, nehir havzası bazında düzenlenmemiştir. Su konularıyla ilgili sınır 
aşan istişareler çok erken aşamadadır. 
 
Doğa koruması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Yaşam alanlarının yitirilmeye devam 
etmesi endişe vericidir. Potansiyel Natura 2000 alanlarının listesi henüz derlenmemiştir. Doğa 
korumaya ilişkin bir çerçeve kanun ve kuşlar ve yaşam alanlarına ilişkin uygulama mevzuatının 
kabulü tekrar ertelenmiştir. Ulusal bir biyo-çeşitlilik stratejisi ve eylem planı kabul edilmeyi 
beklemektedir. Doğa koruma ile ilgili politika alanlarındaki mevzuat özel önem gerektirmektedir.  
 
Endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve risk yönetimi konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. 
Türkiye, Seveso II Direktifinin bazı hükümleri ve büyük yakma tesisleri ile atık yakma 
Direktiflerine uyum sağlamıştır. Ancak, genel anlamda iç hukuka aktarım seviyesi ve uygulama 
kapasitesi düşüktür. Entegre izin sisteminin uygulamaya konulması erken aşamadadır. 
 
Kimyasallar konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin 
Stokholm Sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin mevzuat kabul edilmiştir. Kimyasalların envanteri 
ve kontrolü, tehlikeli maddeler ve müstahzarlar ile ilgili güvenlik bilgi formlarının derlenmesi ve 
dağıtılması, bazı tehlikeli maddelerin ve müstahzarların üretiminin, piyasaya sürülmesinin ve 
kullanımının kısıtlanması, bazı tehlikeli maddeler ve müstahzarların sınıflandırılması, 
ambalajlanması ve etiketlenmesi konularında Yönetmelikler kabul edilmiştir. Ancak, genel olarak 
iç hukuka aktarım seviyesi hâlâ düşüktür. Etkili bir uygulama için kapasite yetersizdir. 
 
Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
 
Gürültü konusundaki uyumlaştırma ileri düzeydedir. Gürültü haritalarının ve eylem planlarının 
hazırlanması erken aşamadadır. 
 
İdari kapasite konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Çevresel denetleme sisteminin 
etkinliğini artırmak amacıyla, çevresel korumanın artırılması yönünde çevre denetim birimleri,  
çevre yönetim birimleri ve yetkilendirilmiş denetleme firmaları için usulleri ve ilkeleri belirleyen 
bir Yönetmelik kabul edilmiştir. Ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman 
Bakanlığına bağlanmış olmakla birlikte, amaçları, hâlâ Bakanlığınkilerle paralel hale 
getirilmemiştir. Ulusal bir çevre ajansı kurulması yönünde ilerleme kaydedilmemiştir. Çeşitli 
yetkili kurumlar arasında, doğa korumaya yönelik sorumluluk net bir biçimde tanımlanmamıştır.  
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Tüm düzeylerdeki ilgili otoriteler arasındaki koordinasyon dâhil olmak üzere, idari kapasitenin 
daha fazla güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Çevrenin korunmasının diğer politika 
alanlarına dâhil edilmesi ve yeni yatırımların çevre konusundaki AB müktesebatıyla uyumunun 
sağlanması erken aşamadadır. Maden Kanunu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kuruluş 
Kanunu ve turizm mevzuatı gibi yürürlükteki bazı mevzuat, doğal alanlar için önemli bir sorun 
olmaya devam etmektedir.   
 
Sonuç 
 
Türkiye, kimyasallar konusunda ve Kyoto Protokolünü imzalamak suretiyle yatay mevzuat 
konusunda ilerleme kaydetmiştir. Atıklar, hava kalitesi, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi ve 
kimyasallar konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, genel uyum seviyesi hâlâ 
yetersizdir. Türkiye, su kalitesi, doğa koruma ve GDO’lar konularında ilerleme kaydetmemiştir. 
ÇED prosedürlerinin tam olarak oluşturulmaması, ÇED Direktifinin uygulanmasına yönelik ilave 
iyileştirmeleri engellemektedir. 
 
4.28. Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 
 
Türkiye, tüketicinin korunması alanında çok sınırlı ilerleme kaydetmiştir. 
 
Tüketici hareketi zayıf kalmaya devam etmektedir. Mevcut STK’lar arasındaki işbirliği ve 
ortaklıklar sınırlıdır ve STK’lar mali kaynak eksikliği nedeniyle sıkıntı çekmektedir. STK’ların 
devlet kuruluşları ile ilişkileri zayıftır. STK’lar, Hükümet tarafından paydaş olarak yeterince 
dikkate alınmamaktadır. Bu alandaki çalışmalar devam etmektedir.  
 
Ürün güvenliği ile ilgili konularda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Ürünlerin piyasa gözetimine 
ilişkin Yönetmelik, farklı piyasa gözetim otoriteleri tarafından uygulanan güvenlik testi 
uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla değiştirilmiştir. Ancak, güvenli olmayan ürünlere 
karşı önleyici tedbirler asgari düzeyde uygulanmaktadır. Piyasa gözetim faaliyetlerinin 
etkinliğinin artırılması ve riskli ürünler kavramının kamuoyunda tartışılması gerekmektedir. Genel 
ürün güvenliği mevzuatı hâlâ revize edilmemiştir. Bu husus, bu fasıldaki müzakereler bakımından 
kilit unsurdur. Bu konudaki çalışmalar olumlu yönde ilerlemektedir.  
 
Ürün güvenliği ile ilgili olmayan konularda, tüketicinin korunmasına ilişkin kanun taslağına son 
hâli verilmiştir. Söz konusu Kanun, bu fasıldaki katılım müzakereleri bakımından kilit unsurdur. 
Ticari reklam ve ilan ve promosyonlara uygulanacak ilkelere ilişkin Yönetmelik, aldatıcı ve 
yanıltıcı reklamları önlemek ve banka kredilerini özendirici kampanyaları düzenlemek amacıyla 
değiştirilmiştir. Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında, hukuk alanında kalifiye eleman sayısı 
ihtiyacın gerisinde kalmaya devam etmektedir. İstişari nitelikteki Tüketici Konseyinin kararlarının 
takibi yapılmamaktadır. Tüketici mevzuatının, mahkemeler ve hakem heyetleri tarafından 
yorumlanması ve anlaşılması her zaman tutarlı değildir. Hakem heyetlerinin uzmanlaşması hâlâ 
düşük seviyededir. Sonuç olarak, ilgili paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon yeterli ve 
tutarlı değildir. Bununla birlikte, bu konudaki çalışmalar olumlu yönde ilerlemektedir.  
 
Halk sağlığı konusunda Türkiye bazı ilerlemeler kaydetmiştir.  
 
Tütün ürünleri konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir. Başta katran oranları ve 
çiğnenebilir tütün olmak üzere tütün ürünleri konusundaki AB müktesebatına uyum 
tamamlanmıştır. Bu husus, bu fasıldaki katılım müzakereleri bakımından kilit unsurdur. Tütün 
ürünlerinin reklamına ilişkin mevzuat uyumu bir yönetmelik ile tamamlanacaktır. Tütün 
konusundaki AB müktesebatının uygulanması ileri seviyededir ve idari kapasite oluşturulmaya 
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devam edilmektedir. Türkiye, 29 Mayıs 2009 tarihinde AB’de kullanılan resimli uyarıların 
Türkiye’de de kullanılmasına ilişkin lisans anlaşması imzalamıştır. Türkiye’nin, dumansız 
ortamlar oluşturulmasına yönelik çabaları,  19 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla, bar, pub, otel, klüp, 
kafe ve restoranlarda geniş kapsamlı bir sigara yasağının uygulanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu 
konudaki çalışmalar ileri düzeydedir.  
 
Türkiye, bulaşıcı hastalıklar konusunda bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Mevzuatın uygulanmasıyla 
ilgili olarak, epidemiolojistlere spesifik hastalıkların erken teşhisi ve kontrol önlemleri konusunda 
eğitim verilmiştir. Teknik eğitim verilmesi ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarının teçhiz 
edilmesi ve elektronik ağ kurulması konusunda ilerleme sağlanmıştır. Bağırsak hastalıklarında 
deneme amaçlı erken uyarı ve müdahale sistemi ülkenin geri kalanına yayılmak üzere 
geliştirilmiştir.  İdari yapılar için esas ve usullerin düzenlendiği bulaşıcı hastalıkların takibi ve 
kontrolünün güçlendirilmesi konusundaki 2009-2013 Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Stratejik 
Planında değişiklik yapılması suretiyle uyum bakımından bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Söz 
konusu değişiklikler, kontrol önlemlerinin ve takibin etkin koordinasyonunu ve uygulanmasını 
teminen, planlama, izleme ve değerlendirme birimleri olarak hizmet edecek komite ve 
komisyonlara ilişkindir. Ulusal Sağlık Enstitüsünün kurulmasına ilişkin ilerleme 
kaydedilmemiştir. Bu konudaki kanun taslağı henüz yasalaşmamıştır. Bu konudaki çalışmalar 
olumlu yönde ilerlemektedir.  
 
Türkiye, kan ve kan ürünleri konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydetmiştir. Kabul edilen bir 
Yönetmelikle, kan toplama, depolama ve transfüzyon merkezlerine ilişkin kalite sistemi 
standartları ve spesifikasyonları düzenlenmiştir. Bu konudaki mevzuat uyumunda iyi ilerleme 
kaydedilmektedir, ancak, uygulamaya ilişkin idari kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 
konudaki çalışmalar devam etmektedir.  
 
Doku ve hücreler konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon 
Merkezinin (TÜRKÖK) operasyonel hale getirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu 
konudaki çalışmalar başlamıştır.  
 
Akıl sağlığı konusunda çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumunun katılımıyla ortak bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Söz konusu 
çalışma grubu, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte toplum temelli hizmet verilmesi modeli üzerinde 
çalışmaktadır. Ancak, Türkiye’nin akıl sağlığı konusundaki kaynakları sınırlıdır. 
Kurumsallaşmaya alternatif olarak toplum temelli hizmetlerin oluşturulması çok önemlidir. Bu 
konuda çocukların ve gençlerin sağlıklarının korunması yönünde özel çaba gösterilmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır. Akıl Sağlığı Eylem Planı henüz tamamlanmamıştır. Bu konudaki çalışmalar erken 
aşamadadır.  
 
Sağlığın sosyo-ekonomik belirleyici etkenleri konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 yılı ön sonuçlarına göre 65 yaş üstü grup şimdiye kadarki en üst 
seviyesine ulaşmıştır. 1978 yılında 4,33 olan doğum oranı 2008 yılı itibarıyla 2,15’e düşmüştür. 
Sağlık hizmetlerine erişim konusunda, annelerin % 92’si hamileliklerinin son döneminde doğum 
öncesi bakımdan faydalanmış olup, doğumların % 90’ı bir hastane ya da sağlık merkezinde 
gerçekleşmiştir. Kanser kontrollerinde ilerleme kaydedilmiştir. Ulusal kanser kontrol 
programında, 2009-2015 dönemi için meme ve rahim ağzı kanseri ile mücadelede net aşamalar 
belirlenmiştir. 2012 yılına kadar nüfusun % 70’inin taranması hedeflenmektedir. Ancak, rahim 
ağzı kanseri taramasına başlanması yaşı (ulusal tarama standartlarında öngörülen), kanser 
taraması konusundaki Konsey Tavsiyesinde hedeflenen yaş aralığı ile uyumlu değildir. Meme ve 
rahim ağzı kanserinde tarama standartlarına ilaveten,  kolorektal kanser taraması konusunda ulusal 
standartlar yayımlanmıştır ve toplum temelli taramalar başlamıştır. Ulusal Kanser Enstitüsü henüz 
kurulmamıştır. Bu konulardaki çalışmalar devam etmektedir.  
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Sonuç 
 
Sonuç olarak, tüketicinin ve sağlığın korunması alanında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Mevzuat 
uyumunda tatmin edici bir seviyeye ulaşılmıştır. Özellikle ürün güvenliği ile ilgili olmayan 
konularda ve tüketicinin korunmasının genel olarak etkin bir şekilde uygulamasının 
sağlanmasında daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Halk sağlığı konusunda, 
özellikle tütün kontrolünün yanı sıra bulaşıcı hastalıklarda idari kapasitenin güçlendirilmesi 
bakımından bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Kan ve kan ürünleri, doku ve hücreler konularındaki 
AB müktesebatına uyumun tamamlanması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Ancak, halk 
sağlığı konusundaki mevzuat uyumu ve uygulamaya ilişkin kurumsal kapasite tam olarak 
sağlanmamıştır. 
 
4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 
 
Gümrük mevzuatı konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye, yeni bir Gümrük Kanunu 
kabul etmiş ve mevzuatını modernize AT Gümrük Kodu ile daha fazla uyumlu hale getirmiştir. 
Türk Gümrük İdaresinin bu Kanunun uygulanmasını sağlamak için uygulama kurallarını kabul 
etmesi gerekmektedir. Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin mevzuatta henüz AB 
müktesebatı ile tam uyumlu olmasa da gelişme kaydedilmiştir. Serbest Bölgeler Kanununda 
serbest ticaret bölgelerinin Türk gümrük alanına dâhil edilmesi amacıyla değişiklik yapılmıştır. 
Bununla birlikte, AB müktesebatına uyum henüz tamamlanmamıştır, zira serbest bölgelerde 
yürütülen faaliyetler gümrük işlemlerine tam olarak tabi değildir ve yeni Kanun serbest bölgelerde 
tüketilen ve kullanılan mallar için AB müktesebatında yer almayan muafiyetler öngörmektedir. 
Giriş noktalarındaki gümrüksüz satış mağazalarının dayanağı olan ve Türkiye’nin gümrük birliği 
yükümlülükleri ile tam uyumlu olmayan vergi muafiyeti mevzuatında bir gelişme 
kaydedilmemiştir. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmıştır. 
Dâhilde işleme düzenlemeleri, AB’ye ihraç edilecek işlenmiş tarım ürünlerinin üretimi için 
üçüncü ülke menşeli hammaddelerin ithaliyle ilgili geri ödemelerin yasaklanması suretiyle AB 
müktesebatına uyumlu hale getirilmiştir.  
 
İdari ve operasyonel kapasite konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’nin gümrük 
muhafaza kapasitesi, cihaz alımı (tarayıcılar) ve yeni gümrük memurları alımı ile 
güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, risk analizi sisteminin kullanımı daha fazla geliştirilebilir ve 
fiziksel kontroller hâlâ sıklıkla uygulanmaktadır. AB gümrük mercileri tarafından el konulan taklit 
mallar bakımından Türkiye’nin belli başlı kaynaklardan biri olmaya devam etmesi sebebiyle, 
ithalatta ve ihracatta fikri mülkiyet haklarının etkili biçimde uygulanması için özel çaba 
gösterilmesi gerekmektedir.  
 
İthalat ve ihracatta uygulanan beyan usulünde tam otomasyona geçilmiştir. Bilgisayara dayalı yeni 
transit sistemi ve tarife ile ilgili sistemlerin (TARIC ve kota ve gözetim sistemleri) 
geliştirilmesine yönelik projeler ilerlerken AB sistemleri ile bilgisayar ortamında bağlantı 
kurulması yönünde gelişme kaydedilmiştir. Türkiye, resmi bir bilgi işlem stratejisinin 
bulunmamasına rağmen gümrük idaresinin otomasyon seviyesini artırmaya devam etmiştir. 
 
Türkiye ile Rusya arasında sevk öncesi bilgilerin mübadelesine ilişkin bir Protokol imzalanmıştır. 
Suriye ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile imzalanan gümrük işbirliği anlaşmaları onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
 
“Gümrük Birliği”, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) 
tarafından kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan Türkiye’ye 
ilişkin kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kayıtlı olan ya da 
son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan 
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malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin 
AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
Sonuç 
 
AB ile oluşturulan gümrük birliği sayesinde Türkiye gümrük mevzuatı konusunda yüksek 
seviyede bir uyum sağlamıştır. Bununla birlikte, serbest ticaret bölgeleri, fikri mülkiyet hakları ve 
gümrük vergisi muafiyeti gibi konularda AB müktesebatına daha fazla uyum sağlanması 
gerekmektedir. Gümrük birliğinin kapsamına giren ürünlerin giriş noktalarında gümrüksüz satışı 
uygulamasının kaldırılması gerekmektedir. Türkiye, idari kapasite bakımından ilerleme 
kaydetmiştir, ancak, fiziksel kontrollerin sayısının azaltılması ve meşru ticareti kolaylaştırırken 
insan kaynaklarının başka alanlara yönlendirilmesi için basitleştirilmiş usullerin ve risk esaslı 
kontrollerin daha fazla kullanılması yönünde çaba gösterilmesi gerekmektedir. 
 
4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler 
 
Ortak ticaret politikası konusunda sınırlı ilerleme kaydedilmiştir.    
 
Türkiye’nin AT’nin ortak ticaret politikasına uyumu yüksek seviyededir. Ancak, 1 Ocak 2009 
tarihinden itibaren Türkiye’nin yeni ithalat düzenlemelerinin bir parçası olan dış ticarette 
standardizasyon tebliğleri, üçüncü ülke menşeli olup AB’de serbest dolaşımda olan ve Türkiye’ye 
ATR dolaşım belgeleri ile ihraç edilen mallara kısıtlamalar getirmiştir. Bu mallar gümrük 
kapılarında, Türk pazarına girişlerini geciktiren veya girişlerine engel olan belge kontrollerine ve 
fiziksel kontrollere dayanan uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Ayrıca 
Türkiye, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ithali için Tekstil İhracatçıları Birliğinden bir belge 
alınmasını öngören bir düzenleme kabul etmiştir. Gümrük birliği mevzuatının çözüm 
bulunamayan ihlallerine ek olarak, bu iki tedbir ikili ticari ilişkileri zedelemiştir. Ayrıca, son 
yıllarda artarak kullanılan erga omnes koruma tedbirleri AB ile olan ticari ilişkileri negatif yönde 
etkilemektedir. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) uyum açısından çok sınırlı ilerleme 
kaydedilmiştir. Türk sisteminin coğrafi ve ürün bakımından kapsamının AB’nin GTS 
uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  
 
Özellikle tarım müzakereleri ve ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin olarak, Doha Kalkınma 
Gündeminin bazı alanlarında hâlâ iyileştirme yapılması gerekmekle birlikte, Dünya Ticaret 
Örgütünde AB ile sağlanan koordinasyon genel olarak yeterlidir. Aynı durum belirli ölçüde 
Türkiye’nin OECD’deki pozisyonları için de geçerlidir. 
 
Şirketlere sağlanan orta ve uzun vadeli ihracat kredileri ile ilgili olarak bazı ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Çift kullanımlı malların kontrolü konusunda ilerleme olmamıştır. 
 
Üçüncü ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar konusunda ilave bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
AT’nin ikili anlaşmalarına uyum seviyesi yeterli düzeydedir. Türkiye, Karadağ, Sırbistan ve Şili 
ile serbest ticaret anlaşmaları imzalamıştır. 
 
Türkiye, kalkınma politikası ve insani yardım konularında bazı ilerlemeler kaydetmiştir. 
Türkiye tarafından yapılan resmi kalkınma yardımı miktarı 2008 yılında 557 milyon avro’ya 
ulaşmıştır; bu miktar gayri safi yurtiçi hâsılanın % 0,1’lik oranına tekabül etmektedir. Bu 
konudaki uyum seviyesi yeterli düzeyde olmayı sürdürmüştür.  
 
“Dış İlişkiler”, 11 Aralık 2006 tarihinde Konsey (Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi) tarafından 
kabul edilen ve 14-15 Aralık 2006 tarihlerinde AB Zirvesinde onaylanan Türkiye’ye ilişkin 
kararlar kapsamındaki 8 fasıldan biridir. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde kayıtlı olan ya da son 
uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde olan gemiler ve uçaklar tarafından taşınan 
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malların serbest dolaşımına yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin 
AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır. 
 
Sonuç 
 
Türkiye, gümrük birliği sayesinde bu alanda yüksek bir uyum seviyesine ulaşmış olmasına 
rağmen, özellikle Dünya Ticaret Örgütündeki pozisyonların koordinasyonu konusunda uyumu 
tamamlamamıştır. Uzun zamandır mevcudiyetini sürdüren ticarete zarar verici sorunlar çözümsüz 
kalmış ve gümrük birliğinin gerektiği gibi işlemesine engel olmuştur. 
 
4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası 
 
Türkiye ile AB arasındaki düzenli siyasi diyalog, Irak, İran, Güney Kafkasya, Pakistan, 
Afganistan, Ortadoğu barış süreci ve Balkanlar gibi her iki tarafı da ilgilendiren uluslararası 
konuları kapsamayı sürdürmüştür (Diğer genişleme ülkeleri ve üye ülkelerle komşuluk ilişkileriyle 
ilgili olarak bkz. Siyasi Kriterler). 
 
Irak ile ilişkiler konusunda, AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın sınır ötesi terör 
faaliyetleri Türkiye için bir güvenlik sorunu teşkil etmeye devam etmektedir. Türkiye, Kürdistan 
bölgesel yönetimi de dâhil olmak üzere, Irak makamlarıyla yakın resmi temaslarını korumuştur. 
Genel olarak ikili ilişkilerde iyileşme sürmüştür. Üst düzey ikili toplantılar yoğunlaşmıştır. Irak 
Cumhurbaşkanı Mart 2009’da İstanbul’da yapılan 5. Dünya Su Forumuna katılmıştır. Türkiye 
Cumhurbaşkanı, Mart ayında Irak’a 33 yıl aradan sonra ilk kez resmi bir ziyarette bulunmuştur. 
Türkiye, Irak ile Suriye arasındaki gerilimlerin azaltılması çabalarında önemli bir rol oynamıştır.  
 
İran ile ilişkiler konusunda, Türkiye, sadece ikili düzeyde değil, aynı zamanda bölgesel istikrar 
açısından İran’ı bölgede önemli bir ortak olarak görmektedir. Türkiye, İran’ın nükleer 
programıyla ilgili AB tutumunu desteklemektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı, İranlı mevkidaşı ile 
Mart ayında Tahran’da yaptığı görüşmede, İran’ı bölgede yapıcı bir rol oynamaya ve nükleer 
anlaşmazlık konusunda uluslararası toplum tarafından önerilen fırsatları değerlendirmeye davet 
etmiştir.  
 
Güney Kafkasya ile ilişkiler konusunda, Türkiye Cumhurbaşkanının Eylül 2008’de Ermenistan’ı 
ziyaretini müteakip, iki ülke, aralarındaki çalışma ziyaretlerinin ve üst düzey ikili ziyaretlerin 
sayısını arttırmış ve ikili ilişkilerini normalleştirme yönünde önemli mesafe katetmiştir. Ağustos 
ayında, iki taraf, diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini öngören iki 
protokolü imza ve onay için hazırlamak üzere iç siyasi istişarelerini altı hafta içerisinde 
tamamlamayı kararlaştırmışlardır. Rapor döneminde Türkiye Ermenistan ile kara sınırını kapalı 
tutmuştur.  
 
Türkiye, Ortadoğu barış sürecinde oynadığı yapıcı rolü sürdürmüştür. Aralık 2008’e kadar 
Türkiye, Ocak 2009’daki Gazze çatışmalarını takiben sona eren İsrail ile Suriye arasındaki dolaylı 
görüşmelerde arabuluculuk yapmıştır. Türkiye, arabuluculuk çabalarını sürdürme isteğini beyan 
etmiş, ancak, taraflar görüşmelere yeniden başlamayı kabul etmemişlerdir. Gazze çatışmaları 
sırasında, Türkiye, İsrail’in askeri operasyonlarıyla ilgili endişelerini güçlü bir şekilde ifade etmiş 
ve bir ateşkese varılmasında aktif rol oynamıştır. Türkiye, diplomatik faaliyetler ve UNIFIL’e 
katılımı vasıtasıyla Lübnan’da istikrarın tesisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.  
 
Türkiye, Afganistan ve Pakistan’ı yakınlaştırmaya yönelik değerli çabalarını sürdürmüştür. 
Türkiye, NATO’nun Uluslararası Güvenlik Yardım Gücüne (ISAF) katılmayı sürdürmekte ve 
sivil ve askeri kapasite gelişimine katkıda bulunmaktadır. Türkiye, Afganistan ve Pakistan ile 
birlikte bazen diğer komşu ülkelerin de dâhil oldukları bir dizi üçlü zirve düzenlemiş ve dördüncü 
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Afganistan Bölgesel Konferansına (RECCA) önümüzdeki yıl ev sahipliği yapmayı önermiştir. 
Bunlara ilaveten, Türkiye Özel Temsilcilerin toplantılarına (bölgedeki ABD’li ve Avrupalı 
temsilcilerle birlikte) düzenli olarak katılmıştır.  
 
Türkiye, Afrika’da 15 yeni büyükelçilik açılması süreci de dâhil olmak üzere, Afrika ülkeleriyle 
ilişkilerini yoğunlaştırmaya devam etmektedir. TBMM’nin Şubat 2009’da verdiği yetkiyi 
müteakip, Türkiye, BM öncülüğündeki korsanlıkla mücadele koalisyonuna katılmak üzere Aden 
Körfezi’ne bir gemi göndermiştir.  
 
Türkiye’nin ortak dış politika ve güvenlik politikası (ODGP) konusundaki açıklamalara, 
bildirilere ve girişimlere uyumu devam etmiştir. Türkiye, Rapor döneminde, AB tarafından kabul 
edilen toplam 128 OGDP bildirisinden 99’una uyum sağlamıştır. Türkiye, Afrika ile ilgili bazı 
konulara ilişkin açıklamaların yanı sıra örneğin Özbekistan, Suriye, İran ve Yemen ile ilgili 
bildiride yer alan AB tutumuna katılmamıştır.  
 
Kısıtlayıcı önlemler konusunda özel bir gelişme kaydedilmemiştir. 
 
Kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin olarak Türkiye, mevcut tüm uluslararası 
düzenlemelere taraftır.  
 
Türkiye, Konvansiyonel Silahlar ve Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İhracat 
Kontrolüne İlişkin Wassenaar Düzenlemesi gibi belirli tedarikçi gruplara üyelik konusundaki 
tutumunu AB tutumuyla uyumlaştırmamıştır (çift kullanımlı mallara ilişkin olarak bkz. Fasıl 30 - 
Dış İlişkiler). 
 
Uluslararası örgütlerle işbirliği konusunda, Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsünü 
imzalamamıştır. Türkiye, 2010 yılına kadar BM Güvenlik Konseyinde geçici üye olarak yer 
almaya devam edecektir. Türkiye ve İspanya’nın 2005 yılındaki ortak girişimi olan BM destekli 
Medeniyetler İttifakının ikinci forumu Nisan ayında İstanbul’da yapılmıştır. 
 
Güvenlik önlemleri konusunda özel bir gelişme kaydedilmemiştir (Gizli bilgi). 
 
Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) çerçevesinde, AB tarafından Bosna 
Hersek’te yürütülen askeri misyona (EUFOR/ALTHEA) katkıda bulunmayı sürdürmektedir. 
Türkiye ayrıca, AB tarafından Bosna Hersek’te yürütülen polis misyonu EUPM ile Kosova’daki 
EULEX misyonuna destek vermektedir. Türkiye, AGSP alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi 
arzulamakta; öte yandan, AB ile ikili güvenlik anlaşması akdedilmesi ve Avrupa Savunma Ajansı 
ile idari düzenlemeler yapılmasında yaşanan tıkanıklık nedeniyle AGSP içindeki konumuyla ilgili 
hoşnutsuzluğunu dile getirmektedir. 
 
Bununla birlikte Türkiye, “Berlin +” düzenlemelerinin ötesinde AB-NATO ilişkileri konusunda, 
AB üyesi tüm devletleri kapsayacak AB-NATO işbirliğine itiraz etmeyi sürdürmektedir. Bu 
durum, özellikle AGSP sivil misyonları çerçevesinde AB-NATO işbirliği bakımından sorun 
yaratmaktadır. 
 
Sonuç 
 
Türkiye’nin AB’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikasıyla uyumu devam etmiştir. Türkiye, 
Güney Kafkasya ve Ortadoğu gibi bölgelerde istikrarın tesisine katkıda bulunan olumlu bir rol 
oynamayı sürdürmüştür. Türkiye, bölgesel Kürt yönetimiyle temaslar dâhil, Irak ile diplomatik 
ilişkilerini güçlendirmiştir. Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik diplomatik 
çabalarda önemli mesafe alınmıştır.  
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Türkiye, AGSP’ye esaslı katkılarda bulunmakta ve AGSP faaliyetlerine daha fazla dâhil olmayı 
istemektedir. Ancak Türkiye, AB’ye üye tüm devletleri kapsayacak AB-NATO işbirliğine itiraz 
etmektedir. Türkiye, Wassenaar Düzenlemesine katılma konusundaki tutumunu AB tutumuyla 
uyumlaştırmamıştır. 
 
4.32. Fasıl 32: Mali Kontrol 
 
AB müktesebatına uyumun ileri düzeyde olduğu kamu iç mali kontrolü (KİMK) konusunda 
sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Yürürlükteki birincil ve uygulamaya ilişkin mevzuat 2008’de 
değiştirilmiş olup, hâlihazırda KİMK’nın uygulanması için temel gerekleri karşılamaktadır. 2009 
yılı boyunca uygulamaya ilişkin bir dizi mevzuat kabul edilmiştir54. Maliye Bakanlığının 
hâlihazırda, tümü eğitimli ve sertifikalı olmak üzere, 209 idarede 803 kayıtlı iç denetçisi 
bulunmaktadır. Bütçe harcama birimlerinde daha fazla maliye memuru istihdam edilmektedir ve 
hâlihazırda merkezi Hükümet idaresinde 461 uzman maliye memuru görev yapmaktadır 55. 
 
Bununla birlikte, 2002 KİMK Politika Belgesinin ve ilgili Eylem Planının, özellikle iç denetim ve 
teftişe ilişkin görevler ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun ve Merkezi Uyumlaştırma 
Biriminin (MUB) görevlerine ilişkin olmak üzere güncellenmesi gerekmektedir. Kamu iç 
denetimi mesleğinin en uygun şekilde gelişimini sağlamak üzere, hâlâ MUB’nin yeri hakkında 
karar verilmesi beklenmektedir. İç denetim birimlerinin personel durumunun ele alınması 
gerekmektedir. Maliye Bakanlığının reform sürecini yönlendirme rolünün hâlâ güçlendirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Dış denetim konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Türk Sayıştayının denetim alanını genişleten 
ve Sayıştayı ilgili uluslararası standartlarla uyumlaştıran Dış Denetim Kanunu Tasarısı 2005 
yılında TBMM’ye sevk edilmiştir. Bu Kanun hâlâ kabul edilmemiştir.  
 
AB’nin mali çıkarlarının korunmasına ilişkin olarak, çok sınırlı ilerleme kaydedilmiştir. Şüpheli 
yolsuzluk vakalarının değerlendirilmesi ve soruşturulmasına ilişkin olarak, Avrupa Yolsuzlukla 
Mücadele Bürosu (OLAF) ve Başbakanlık Teftiş Kurulu (BTK) arasındaki işbirliği iyi 
düzeydedir. Ancak, BTK henüz resmi olarak bir Yolsuzlukla Mücadele İşbirliği Yapısı (AFCOS) 
olarak tayin edilmemiştir ve BTK’nın operasyonel bağımsızlığının daha fazla geliştirilmesi 
gerekmektedir. AFCOS için Türk mevzuatında, yalnızca BTK ile ilgili değil, önleme, tespit ve 
takip konularında sınır ötesi faaliyet gösterebilecek bir ağın kurulmasını da içeren yasal bir 
dayanağın oluşturulmasına hâlâ ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Avrupa Topluluklarının Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin Sözleşmesinin (PIF 
Konvansiyonu)  ve Protokollerinin uygulanmasına ilişkin olarak gelişme kaydedilmemiştir. 
Sözleşmenin uygulanması Türk makamlarınca yetersiz düzeyde izlenmektedir. 
 
Avronun sahteciliğe karşı korunması konusunda kayda değer ilerleme sağlanmıştır. 1 Ocak 
2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “yeni Türk lirası” ibaresindeki ”yeni” sözcüğü 
kaldırılmıştır. Madeni paraların yeniden basımı yapılırken Türkiye, Türk madeni paralarını, 
madeni avrolar ile benzerliklerini ortadan kaldırmak üzere yeniden tasarlamıştır. Buna karşın, 
ulusal analiz merkezi, ulusal madeni para analiz merkezi ve ulusal merkez ofisi şeklinde hizmet 
veren kurumlar, kurumsallaşmayı ve AB kurumları ile sürdürülebilir işbirliğini sağlamak üzere 

                                                            
54 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (4 Şubat 2009); Kamu İç Denetçi Sertifikasının 
İptaline İlişkin Esas ve Usuller (13 Ocak 2009); ve İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 
Tebliğ (5 Nisan 2009). 
55 Ayrıca, mali hizmetler uzman yardımcılığı pozisyonu için açılan sınavda başarılı olan 231 aday kamu 
idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde (SGB) çalışmaya hak kazanmıştır. 
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henüz resmi olarak görevlendirilmemiştir. Türk mevzuatında, sahte paraları tedavülden çekmeyen 
kredi kurumlarına ve madeni avrolara benzer madalya ve jetonlara karşı yaptırımlara ilişkin 
hükümler yer almamaktadır. 
 
Sonuç 
 
Sonuç olarak, uyumun oldukça ileri düzeyde olduğu mali kontrol alanında sınırlı ilerleme 
kaydedilmiştir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (KMYK) Kanununun uygulanmasına ilişkin 
mevzuat mevcut olmakla birlikte, iç kontrole ilişkin bir dizi değişiklik hâlâ yapılmamıştır ve 
KİMK Politika Belgesinin ve Eylem Planının gözden geçirilmesi tamamlanmamıştır. Dış 
denetimi, ilgili uluslararası standartlarla uyumlaştıracak olan Dış Denetim Kanunu henüz kabul 
edilmemiştir. Sahtecilikle mücadele işbirliği yapısının geliştirilmesi gerekmektedir. Çok önemli 
bir gelişme olarak, Türkiye, Türk madeni paralarını, madeni avrolarla benzerliklerini ortadan 
kaldırmak üzere yeniden tasarlamış ve basmıştır. 
 
4.33. Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler 
 
Bu Fasılda ilave ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye’nin gümrük politikası, KDV sistemi, ulusal 
hesapları ve Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla hesaplamaları AB’nin öz kaynaklar sistemi ile büyük 
ölçüde uyumludur. Özellikle, Avrupa Hesap Sistemine (ESA 95) uyum sağlanması çerçevesinde, 
AB müktesebatının ilgili fasıllarında (gümrük birliği, vergilendirme, istatistik ve mali kontrol) 
uyum çalışmaları sürdürülmektedir. 
 
Öz kaynaklara ilişkin AB müktesebatı üyelikle birlikte doğrudan uygulanacak nitelikte 
olduğundan, bu alandaki müktesebatın iç hukuka aktarılması gerekmemektedir. Bununla birlikte, 
öz kaynakların doğru hesaplanması, tahsilâtı, ödenmesi ve kontrolünün sağlanmasına ilişkin 
koordinasyon yapılarının ve uygulama kurallarının oluşturulması gerekmektedir. Başta tarım, 
gümrükler, vergilendirme, istatistik ve mali kontrol alanları olmak üzere idari kapasitenin 
güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. AB’nin mali çıkarlarının korunması amacıyla gümrük 
vergisi ve KDV yolsuzluğu ile mücadelede etkin araçlar geliştirilmesi gerekmektedir. 
 
Sonuç 
 
Bu alandaki AB müktesebatı katılımla birlikte doğrudan uygulanır. Türkiye’nin temel ilkeler ve 
kurumlar itibarıyla bu alandaki müktesebata uyumu ileri düzeydedir. Bununla birlikte, 
önümüzdeki dönemde etkin koordinasyon yapılarının, idari kapasitenin ve uygulama kurallarının 
geliştirilmesi gerekmekte olup, bunlara ilişkin çalışmalar henüz erken aşamadadır. 
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İSTATİSTİKİ EK 
İSTATİSTİKİ VERİ (14 Eylül 2009 itibarıyla) 
Türkiye 
 
Temel Veri Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nüfus (bin)  65.787 66.889 67.896 68.838 69.770 70.692 71.610 72.520 69.689b 70.586 
Ülkenin toplam yüzölçümü (km2) (1) 783.562 783.562 783.562 783.562 783.562 783.562 783.562 783.562 783.562 783.562 
 
Ulusal hesaplar Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) (milyon ulusal para birimi)  104.596 166.658 240.224 350.476 454.781 559.033 648.932 758.391 843.178 950.098 
GSYİH (milyon avro)  233.424 289.446 219.816 243.570 269.322 314.304 387.655 419.013 472.879 501.109 
GSYİH (kişi başına avro)  3.684 4.504 3.375 3.690 4.027 4.640 5.652 6.036 6.731b 7.050 
GSYİH (kişi başına Satın Alma Gücü Paritesine (SGP) göre)   7.000,0 7.600,0 7.000,0 7.000,0 7.000,0 8.100,0 9.100,0 10.100,0e 11.100b 11.400,0e 
SI: GSYİH (kişi başına SGP’ye göre, AB-27=100)  39,1 39,9 35,5 34,3 33,9 37,3 40,4 42,5 44,7b 45,5e 
SI: GSYİH büyüme hızı (sabit fiyatlarda ulusal para, geçen yıla göre % değişim)  -3,4 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,9 
SI: İstihdam artışı (ulusal hesaplar, geçen yıla göre % değişim)   2,1 -0,4e -1,0e -1,8e -1,0e 3,0e 1,4e 1,3e 1,1e 1,8e 
Emek verimliliği artışı: çalışan kişi başına GSYİH’de büyüme (geçen yıla göre % değişim)  -5,4 7,2e -4,7e 8,1e 6,3e 6,1e 6,9e 5,5e 3,3e -0,9e 
SI: Birim emek maliyetinde artış (ulusal hesaplar, geçen yıla göre % değişim)   26,4 : : : : : : : : : 
SI: Emek verimliliği (çalışan kişi başına SGP’ye göre GSYİH, AB-27=100)   48,8 53,1 e 48,9e 48,9e 49,5e 53,8e 57,9e 61,8e 62,9e 64,0e 
Temel sektörler itibarıyla gayrisafi katma değer (%)  

Tarım  10,7 10,8 9,4 11,4 11,1 10,7 10,6 9,4 8,5 8,5 
Sanayi  25,4 24,6 23,8 23,2 23,5 23,0 23,0 22,9 22,3 21,9 
İnşaat  5,6 5,4 4,7 4,6 4,5 5,0 5,0 5,4 5,4 5,2 
Hizmetler  58,3 59,2 62,1 60,8 60,8 61,3 61,3 62,4 63,7 64,4 

Nihai tüketim harcamaları, GSYİH içindeki payı itibarıyla (%)   80,7 82,2 80,8 80,8 83,5 83,2 83,5 82,9 83,7 82,6 
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, GSYİH içindeki payı itibarıyla (%)   18,9 20,4 15,9 16,7 17,0 20,3 21,0 22,3 21,8 19,9 
Stok değişmesi, GSYİH içindeki payı itibarıyla (%)   0,2 0,4 -0,9 0,9 0,6 -1,0 -1,0 -0,2 -0,4 1,9 
Mal ve hizmet ihracatı, GSYİH’ye oranla (%)    19,4 20,1 27,4 25,2 23,0 23,6 21,9 22,7 22,3 23,9 
Mal ve hizmet ithalatı, GSYİH’ye oranla (%)   19,3 23,1 23,3 23,6 24,0 26,2 25,4 27,6 27,5 28,4 
 
Sanayi Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Sanayi üretim endeksi, hacim (2000=100)  : 100,0 91,3 99,9 108,7 119,3 128,7 136,3 143,6 140,5 
 
Enflasyon oranı Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SI: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (toplam, geçen yıla göre % değişim)  64,9 54,9 54,4 45,0 25,3 10,6 8,2 9,6 8,8 10,4 
 
Ödemeler dengesi Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ödemeler dengesi: Cari işlemler hesabı (milyon avro)  -868 -10.741 4.198 -662 -6.643 -11.601 -17.794 -25.401 -27.547 -28.233 
Ödemeler dengesi cari hesap: Dış ticaret dengesi (milyon avro)   -9.168 -23.882 -3.755 -6.758 -11.925 -18.278 -26.516 -32.607 -34.079 -36.080 
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Ödemeler dengesi cari hesap: Hizmetler dengesi (milyon avro)  7.039 12316 10.201 8.339 9.292 10.288 12.276 11.015 10112 11.906 
Ödemeler dengesi cari hesap: Gelir dengesi (milyon avro)  -3.319 -4.333 -5.583 -4.816 -4.912 -4.509 -4.722 -5.329 -5.212 -5.423 
Ödemeler dengesi cari hesap: Cari transferler (milyon avro)  4.580 5.158 3.335 2.573 902 898 1.169 1.520 1.632 1.364 

Resmi transferler (milyon avro)  330 221 224 526 257 252 485 495 590 495 
Net doğrudan yabancı yatırım (DYY) (milyon avro)   129 121 3.188 1.013 1.107 1.612 7.208 15.184 14.665 10615 
Yurtdışına doğrudan yabancı yatırım (milyon avro)  -605 -942 -555 -185 -441 -627 -855 -736 -1.537 -1.758 

Rapor düzenlenen ülkenin AB-27’deki DYY’si (milyon avro)   : : : : : : : : : 0 
Rapor düzenlenen ülkedeki doğrudan yabancı yatırım (DYY) (milyon avro)  735 1.063 3.743 1.198 1.548 2.239 8.063 15.920 16.202 12.373 

AB-27’nin rapor düzenlenen ülkedeki DYY’si (milyon avro)   : : : : : : : : : 2 
 
Kamu maliyesi Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Genel devlet açığı/fazlası, GSYİH’ye oranla (%)   : : -33,0 -12,9 -11,3 -4,5 -0,6 -0,1 -1,2 : 
SI: Genel devlet borç stoğu, GSYİH’ye oranla (%)  : 42,9 77,6 73,7 67,3 59,2 52,3 46,1 39,4 : 
 
Mali göstergeler Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tüm ekonomideki brüt dış borç, GSYİH’ye oranla (%)  41,7 44,7 57,7 56,2 47,3 41,2 35,2 39,4 38,4 : 
Tüm ekonomideki brüt dış borç, toplam ihracata oranla (%)  214,3 222,4 210,4 222,8 205,5 175,0 161,1 173,7 172,1 : 
Para arzı: M1 (banknot, madeni para, gecelik mevduat, milyon avro) (2) 8.635 12.205 8.965 9.291 13.188 15.762 38.978 38.616 44.644 39.927 
Para arzı: M2 (M1 artı iki yıla kadar vadeli mevduat, milyon avro) (3) 41.324 51.591 37.253 36.325 47.398 59.415 150.152 160.193 201.366 203.840 
Para arzı: M3 (M2 artı pazarlanabilir araçlar, milyon avro) (4) 42.950 54.207 38.973 38.041 50.488 63.411 164.302 171.832 215.308 214.473 
Parasal mali kuruluşların ülke mukimlerine verdikleri toplam kredi (konsolide) (milyon avro)   30.856 44.492 26.977 20.035 29.025 43.328 83.772 100.358 140.157 138.301 
Faiz oranları: günlük oran, yıllık (%)   79,8 56,0 95,5 49,6 36,1 22,0 15,1 15,8 17,3 16,1 
Borçlanma faiz oranı (bir yıllık vadeli), yıllık (%) (5) 86,1 51,2 78,8 53,7 42,8 29,1 23,8 19,0 20,1 19,7 
Mevduat faiz oranı (bir yıl vadeli), yıllık (%)  (6) 85,5 38,2 62,2 53,9 40,3 23,6 19,9 21,5 22,3 22,9 
Avro kurları: dönem ortalaması – 1 avro = … ulusal para   0,447 0,575 1,102 1,440 1,695 1,777 1,677 1,809 1,789e 1,896 
Efektif döviz kuru endeksi (2000=100)   121,4e 100,0 46,8e 40,1e 40,4e 39,3e 43,6e 39,1.e 44,5e : 
Rezerv değerleri (altın dâhil) (milyon avro)   24.253 25.331 22.660 26.949 28.134 27.654 44.277 48.116 52.058 52.442 
 
Dış ticaret Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
İthalat: Tüm mallar, tüm ortaklar (milyon avro)   38.351 59.444 46.256 54.478 60.163 78.528 93.410 111.096 123.959 136.438 
İhracat: Tüm mallar, tüm ortaklar (milyon avro)  24.964 30.182 35.062 38.137 41.679 50.891 58.849 68.020 78.126 89.522 
Ticaret dengesi: Tüm mallar, tüm ortaklar (milyon avro)  -13.387 -29.263 -11.194 -16.341 -18.484 -27.637 -34.560 -43.076 -45.833 -46.917 
Dış ticaret haddi (ihracat fiyat endeksi/ithalat fiyat endeksi, 1998=100)  (7) 112,6 103,0 100,7 100,1 100,0 102,0 99,3 96,0 103,5 96,9 
AB-27’ye yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı (%)  58,0 56,4 56,0 56,6 58,0 57,9 56,4 56,1 56,3 47,9 
AB-27’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı (%)  55,4 52,4 47,9 49,8 50,6 49,3 45,2 42,6 40,3 37,0 
 
Nüfus Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Doğal büyüme oranı: Doğal değişim (doğumlardan ölümler çıkarılarak) (1000 kişi başına)  15,4 14,1 13,7 13,5 13,2 12,9 12,6 12,6p 12,8 : 
Bebek ölüm oranı: 1000 canlı doğum başına 1 yaşından küçük çocuk ölümleri  34,9 31,5 28,4 25,6 23,1 20,9 18,9 17,5 16,7 16,0 
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Doğumda yaşam beklentisi: Erkek (yaşlar)   68,7 69,0 69,4 69,8 70,1 70,5 70,9 71,1 71,2 71,4 
Doğumda yaşam beklentisi: Kadın (yaşlar)  72,8 73,1 73,5 73,9 74,3 74,6 75,0 75,3 75,6 75,8 
 
İşgücü piyasası Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ekonomik faaliyet oranı (15-64): 15-64 yaş arası ekonomik olarak aktif nüfusun oranı (%)  55,2 52,4 52,3 52,3 51,1 51,5 51,3 51,1 49,8 50,6 
SI: İstihdam oranı (15-64): 15-64 yaş arası istihdam edilen nüfusun oranı (%)   50,8 48,9 47,8 46,7 45,5 46,1 45,9 45,9 44,6 44,9 

15-64 yaş arası istihdam edilen erkek nüfus (%)  72,7 71,7 69,3 66,9 65,9 67,9 68,2 68,0 66,8 66,6 
15-64 yaş arası istihdam edilen kadın nüfus (%)  28,9 26,2 26,3 26,6 25,2 24,3 23,7 23,8 22,8 23,5 

SI: Yaşlı çalışan istihdam oranı (55-64): 55-64 yaş arası istihdam edilen nüfus (%)   39,3 36,4 35,9 35,3 32,7 33,1 30,8 30,1 27,1 27,4 
Temel sektörler itibarıyla istihdam            

Tarım  40,2 36,0 37,6 34,9 33,9 34,0 29,5 27,3 23,5 23,7 
Sanayi  17,2 17,7 17,5 18,5 18,2 18,3 19,4 19,7 20,8 21,0 
İnşaat  6,2 6,3 5,2 4,5 4,6 4,7 5,3 5,7 5,9 5,9 
Hizmetler   36,5 40,0 39,7 42,1 43,4 43,0 45,8 47,3 49,8 49,5 

SI: İşsizlik oranı: İşsiz olan işgücü oranı (%)  7,7 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3 10,3 9,9 10,3 11,0 
Erkeklerde işsizlik oranı (%)   7,7 6,6 8,7 10,7 10,7 10,5 10,3 9,7 10,0 10,7 
Kadınlarda işsizlik oranı (%)  7,6 6,3 7,5 9,4 10,1 9,7 10,3 10,3 11,0 11,6 

25 yaşın altındaki kişilerin işsizlik oranı: 25 yaşın altındaki kişilerin toplam işsizlik içindeki payı (%)   15,0 13,1 16,2 19,2 20,5 19,7 19,3 18,7 20,0 20,5 
SI: Uzun dönemli işsizlik oranı: Uzun süredir işsiz olan işgücünün payı (%)  2,1 1,3 1,7 2,9 2,5 4,0 4,1 3,5 3,1 2,9 
 
Sosyal uyum Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ortalama aylık nominal maaş ve ücretler (ulusal para birimi)   : : : 372,1 492,0 529,4 595,4 : : : 
Reel maaş ve ücret endeksi: Endeksin TÜFE’ye oranı (2000=100)   : : : : : : : : : : 
SI: Okulu terk edenler: 18-24 yaş arası orta ve lise öğrenimini tamamlamamış ve hâlihazırda 
eğitim ya da öğrenim görmeyen nüfus oranı (%)  

 : 58,8 57,3 54,8 53,0 54,6 51,3 50,0 47,8 46,1 

 
Yaşam standardı Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1000 kişiye düşen özel araç sayısı  (8) 61,9 66,1 66,8 66,8 67,4 76,4 80,6 84,7 92,9b 96,3 
1000 kişiye düşen mobil telefon servislerine abonelik sayısı  116,8 225,2 269,5 338,8 399,7 491,0 609,0 726,2 889,3b 932,5 
 
Altyapı Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Demiryolu ağı yoğunluğu (çalışır durumdaki hatlar, 1000km2 başına)   11,1 11,1 11,1 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 
Otoyol uzunluğu (bin km)   1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 
 
Yenilik ve araştırma Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SI: GSYİH’ye oranla insan kaynaklarına yapılan harcama (eğitime yapılan kamu harcamaları) 
(%) 

 2,7 2,6 2,3 2,8 3,0 3,0 3,1 3,0 3,3 3,0 

SI: Araştırma ve geliştirmeye yönelik yurtiçi harcama, GSYİH’ye oranla (%)   0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 : 
SI: Evde internet erişimi olan hanehalkı oranı (%)  : : : : : 7,0 8,0 : 18,9 24,5 
 
Çevre Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SI: Toplam sera gazı emisyonları, CO2 eş değeri (ton, 1990=100)  151,0 165,0 154,0 159,0 168,0 174,0 184,0 196,0 219,0 : 
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SI: Ekonominin enerji yoğunluğu (2004’teki 1000 avro GSYİH başına petrol eşdeğeri, kg)  290,9 295,2 293,2 286,8 291,5 279,2 267,1 273,3 282,0 : 
SI: Elektrik tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı (%)   29,5 24,3 19,1 25,6 25,2 30,9 24,7 25,5 19,1 17,3p 
SI: Karayolu yük taşımacılığının toplam ülke içi yük taşımacılığı içindeki payı (yük 
taşımacılığının tür dağılımı) (%) 

 94,8 94,3 95,3 95,5 94,6 94,4 94,4e 94,3 : : 

 
Enerji Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tüm enerji ürünlerinin birincil üretimi (bin TOE)    27.659 26.047 24.576 24.281 23.783 24.332 24.549 26.580 27.453 : 
Ham petrolün birincil üretimi (bin TOE)   3.087 2.887 2.679 2.564 2.494 2.389 2.395 2.284 2.241 : 
Kömür ve linyitin birincil üretimi (bin TOE)   13.284 12.487 12.282 11.360 10.777 10.532 11.213 13.087 14.797 : 
Doğal gazın birincil üretimi (bin TOE)  665 582 284 344 510 644 816 839 827 : 
Tüm enerji ürünlerinde net ithalat (bin TOE)  46.028 54.291 49.536 54.234 60.505 63.232 67.266 73.256 80.596 : 
Toplam yurt içi enerji tüketimi (bin TOE)   74.275 80.500 75.402 78.331 83.826 87.818 91.074 99.642 107.625 : 
Elektrik üretimi (bin GWh)   116,4 124,9 122,7 129,4 140,6 150,7 162,0 176,3 191,6 198,6 
 
Tarım Not 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Tarımsal mal ve hizmetlerin üretim endeksi, hacim (üretici fiyatları, önceki yıl=100)   94,7 104,2 93,3 108,5 98,0 101,6 106,9 : : : 
Kullanımdaki toplam tarım arazisi (bin hektar)   39.180 38.757 40.967 41.196 40.645 41.210 41.223 40.496 39.505 39.073 
Hayvancılık: Büyükbaş (bin baş, dönem sonu)  (9) 11.054 10.761 10.548 9.803 9.788 10.069 10.526 10.871 11.037 10.860 
Hayvancılık: Domuz (bin baş, dönem sonu)  3 3 3 4 7 4 2 1 2 2 
Hayvancılık: Koyun ve keçi (bin baş, dönem sonu)  38.030 35.693 33.994 31.954 32.203 31.811 31.822 32.260 31.749 29.568 
Çiftliklerde süt üretimi ve kullanımı (toplam süt, bin ton)   : : : : : : : : : : 
Bitkisel üretim: Hububat (pirinç dâhil) (bin ton, hasat edilen ürün)  28.749 32.108 29.426 30.686 30.658 33.957 36.471 34.642 29.256 29.287 
Bitkisel üretim: Şeker pancarı (bin ton, hasat edilen ürün)  17.102 18.821 12.633 16.523 12.623 13517 15.181 14.452 12.415 15.488 
Bitkisel üretim: Sebze (bin ton, hasat edilen ürün)  22.083 22.357 21.930 23.698 24.018 23.215 24.320 24.017 25.676 27.214 
 
SI = Yapısal göstergeler  
: = mevcut değil               
p = geçici değer              
e = tahmini değer           
b = seride bozulma 
(1)  Göller dâhil. 
(2) Aralık 2005’ten önce M1, dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatı içermektedir (YTL). Aralık 2005’ten itibaren M1, dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatı içermektedir (YTL ve yabancı para) 
(3) Aralık 2005’ten önce M2, M1’i ve vadeli mevduatı içermektedir (YTL). Aralık 2005’ten itibaren M2, M1’i ve vadeli mevduatı içermektedir. (YTL ve yabancı para). 
(4) Aralık 2005’ten önce M3, M2’yi ve mevduat stoğunu (vadeli/vadesiz) içermektedir. Aralık 2005’ten itibaren M3, M2’yi ve repo işlemlerinden elde edilen fonları ve para piyasası fonlarını (B tipi likit fonları) 
içermektedir. 
(5) İşletmelere bir yıldan uzun süreli krediler için aylık verilerin ortalaması.  
(6) Bir yıl veya daha uzun süreli olmak üzere, aylık verilerin ortalaması.  
(7) Paacshe endeksi olarak 2003 referans yıl olmak üzere ISIC Rev. 3’e göre hesaplanmıştır.  
(8) 2004’den itibaren veri kaynağı Emniyet Genel Müdürlüğüdür.  
(9) Mandaların sayısı dâhil değildir. 
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CONCLUSIONS ON TURKEY 
 
(extract from the Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament "Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010", COM(2009)533 final)  
 
Turkey continues to sufficiently fulfil the political criteria. Free and fair municipal elections 
took place throughout the country. Some progress has been achieved in the areas of reform of 
the judiciary, civil-military relations, and cultural rights. The government has begun a process 
of broad consultation with political parties and civil society with a view to addressing the 
Kurdish issue. However, significant further efforts are needed in most areas related to the 
political criteria, -in particular fundamental rights- and as regards constitutional reforms. 
 
As regards democracy and the rule of law, the investigation of the alleged criminal network 
Ergenekon has led to serious criminal charges, involving among others military officers. This 
case is an opportunity for Turkey to strengthen confidence in the proper functioning of its 
democratic institutions and the rule of law. However, it is important that proceedings in this 
context fully respect the due process of law, in particular the rights of the defendants. The 
Government reiterated its commitment to EU-related reforms, appointed a full-time Chief 
Negotiator and approved the National Programme for the Adoption of the acquis. However, 
the lack of dialogue and spirit of compromise between political parties is detrimental to the 
pursuit of reforms. Turkey still needs to bring its legislation on political parties in line with 
European standards. 
 
As regards public administration reform, considerable further efforts are needed, in particular 
on the modernisation of civil service. Reducing red tape and promoting administrative 
simplification, as well as further developing a professional, independent, accountable, 
transparent and merit-based civil service remain priorities. 
 
As regards civilian oversight of the security forces, some progress has been made in particular 
on limiting the jurisdiction of military courts. However, senior members of the armed forces 
continued making statements on issues going beyond their remit, and full parliamentary 
oversight of defence expenditure needs to be ensured. The alleged involvement of military 
personnel in anti-government activities, disclosed by the investigation on Ergenekon, raises 
serious concerns. 
 
In the area of the judiciary, the adoption by the Government of the judicial reform strategy 
following a process of consultation with all stakeholders is a positive step. Measures to 
increase staff and funding are also positive. However, these efforts need to be continued, and 
concerns remain with regard to the independence, impartiality and effectiveness of the 
judiciary such as the composition of the High Council of Judges and Prosecutors and the 
establishment of the regional courts of appeal. 
 
The legislative framework designed to prevent corruption has been improved. However, 
corruption remains prevalent in many areas. Turkey needs to finalise an anti-corruption 
strategy and to develop a track record of investigations, indictments, prosecutions and 
convictions. 
 



 II

Concerning human rights and the protection of minorities, some progress has been made 
but significant efforts are still needed. There was some progress as regards the observance of 
international human rights law. However, the ratification of the optional protocol to the UN 
Convention against Torture (OPCAT) and the implementation of some ECtHR judgements 
requiring legislative amendments remain outstanding. The institutional framework for 
promoting and enforcing human rights needs to be strengthened. An Ombudsman institution 
remains to be established.  
 
While the Turkish legal framework includes a comprehensive set of safeguards against torture 
and ill-treatment, efforts to implement it and fully apply the government's zero-tolerance 
policy have been limited. Allegations of torture and ill-treatment, and impunity for 
perpetrators are still a cause for great concern. In order to assess accurately progress in this 
area it would be helpful that the Turkish authorities promptly authorise the publication of the 
Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture (CPT) report. 
 
As regards prisons, some progress was made on improving infrastructures and training, and 
recruiting additional staff. However, the problem of overcrowding and the high proportion of 
prisoners on pre-trial detention remain to be addressed. 
 
Article 301 of the Turkish Criminal Code is no longer used systematically to restrict freedom 
of expression. However, there are prosecutions and convictions based on a number of other 
articles of the Criminal Code. Turkish law does not sufficiently guarantee freedom of 
expression in line with the European Convention of Human Rights (ECHR) and the ECtHR 
case law. Political pressures on the media and legal uncertainties affect the exercise of 
freedom of the press in practice. 
 
Concerning freedom of association, the legal framework is broadly in line with European 
standards. However, considerable progress needs to be made as regards its implementation; 
associations face disproportionate scrutiny of their activities which in some cases has led to 
judicial proceedings. 
 
As regards freedom of religion, implementation of the law on foundations has been smooth. 
The Government has undertaken a dialogue with the Alevi and non-Muslim religious 
communities. However, their specific problems still have to be addressed. The law on 
foundations does not address the issue of properties seized and sold to third parties, or of 
properties of foundations merged before the adoption of the new legislation. Attacks against 
minority religions still occur. A legal framework in line with the ECHR has yet to be 
established, so that all non-Muslim religious communities and the Alevi community can 
function without undue constraints, including as regards training of clergy. Further efforts are 
needed to create an environment conducive to full respect of freedom of religion in practice. 
 
The overall legal framework guaranteeing women's rights and gender equality is broadly in 
place. However, further significant efforts are needed to turn the legal framework into reality 
and to narrow the gap between men and women in economic participation and opportunity, 
political empowerment, and access to education. Domestic violence, honour killings and early 
and forced marriages remain serious problems in some areas of the country. There is a need 
for further training and awareness-raising on women's rights and gender equality, for both 
men and women. 
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Efforts need to be stepped up in all areas related to children's rights, including administrative 
capacity, health, education, the juvenile justice system and child labour. Cases of juveniles 
tried as adults under the anti-terror law, and facing disproportionate sentences raise serious 
concerns. 
 
Legislation is still needed to ensure that trade union rights are fully respected in line with EU 
standards and the relevant International Labour Organisation (ILO) conventions, in particular 
the rights to organise, to strike and to bargain collectively. 
 
The situation with minority rights remains unchanged. Some progress has been made on 
cultural rights, especially in the form of starting a national TV channel broadcasting in 
Kurdish. However, restrictions remain, particularly on the use of languages other than Turkish 
in private TV and radio broadcasting, in political life, education, and contacts with public 
services. The legal framework on the use of languages other than Turkish gives room to 
restrictive interpretations, and implementation is inconsistent. There has been no progress in 
the situation of the Roma, who frequently face discriminatory treatment. Demolitions of 
Roma districts without provision of alternative housing continue.  
 
As concerns the East and Southeast, the government has opened a wide-ranging public debate 
-covering cultural, political and economic matters- on the Kurdish issue. It is crucial that this 
debate be followed by concrete measures. The adoption of a Law on the de-mining of the 
Syrian Border is another positive step. However, the broad interpretation of anti-terror 
legislation has resulted in undue restrictions on the exercise of fundamental rights. The village 
guard system still needs to be phased out. 
 
Terrorist attacks by the PKK, which is on the EU list of terrorist organisations, continued and 
claimed many lives. 
 
Compensation of internally displaced persons (IDPs) has continued. However, the 
government lacks an overall national strategy to address the IDP issue, and needs to step up 
efforts to address IDPs' needs., 
 
With regard to regional issues and international obligations, Turkey has expressed public 
support for the ongoing negotiations under UN auspices to find a comprehensive settlement of 
the Cyprus problem. However, there has been no progress towards normalisation of bilateral 
relations with the Republic of Cyprus. Turkey has not fully implemented the Additional 
Protocol to the Association Agreement and has not removed all obstacles to the free 
movement of goods, including restrictions on direct transport links with Cyprus. 
 
As regards relations with Greece, further exploratory talks were held but no agreement 
reached on border disputes. Further confidence-building steps have been taken. A 
considerable number of formal complaints were made by Greece about continued violations 
of its airspace by Turkey, including flights over Greek islands. Relations with Bulgaria 
remain positive. Good neighbourly relations remain key. 
 
Turkey continues to play a positive role in the Western Balkans. 
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Since June 2009, Turkey holds the rotating Chairmanship of the South East European 
Cooperation Process (SEECP). 
 
The economy of Turkey contracted following the drop of both external and domestic demand, 
in particular investment. However, the impact of the crisis was largely limited to the real 
sector of the economy also due to previous structural reforms and countercyclical measures. 
Macroeconomic stability has been largely preserved. Inflation decreased significantly, mainly 
because pressures stemming from energy inputs and previously buoyant economic activity 
eased. Unemployment increased significantly. In a difficult economic environment, the 
structural reform process has somewhat decelerated, in particular in the first half of 2009. The 
absence of credible fiscal plans and anchors added some uncertainty to the investment 
climate.   
 
As regards the economic criteria, Turkey is a functioning market economy. It should be able 
to cope with competitive pressure and market forces within the Union in the medium term, 
provided that it continues implementing its comprehensive reform programme in order to 
address structural weaknesses.  
 
The consensus on economic policy essentials has been maintained under the current 
challenging circumstances. Turkey accommodated demands for expansionary policies to 
counter the marked economic contraction and largely embedded them in a broader 
development strategy entailing higher public investment, job creation and sectoral reforms. 
Some progress was made in upgrading the country's human and physical capital, although the 
economic crisis represents a challenge to this process. Access to external financing remained 
open and the official reserves declined only moderately from a high level. External 
imbalances were reduced significantly and inflationary pressures subsided. Privatisation 
continued with some major operations, in particular in the energy sector. In spite of several 
bouts of global financial instability, the Turkish financial sector has shown remarkable 
resilience. Turkey diversified its trade towards new markets, thereby partly alleviating the 
impact of the crisis.  
 
However, while the anti-crisis fiscal measures cushioned somewhat the economic downturn, 
they could put benefits from previous years of fiscal consolidation and medium-term 
sustainable policies at risk if they are not withdrawn timely. Measures to increase fiscal 
transparency were put on hold and even reversed in some cases. Labour market conditions 
became increasingly challenging and unemployment increased sharply. Job creation 
continued to be hampered, notably by a skills mismatch between labour demand and supply, 
relatively high social contribution rates and by the rigidity of employment practices. In spite 
of various new initiatives by the Turkish government, the economic crisis is complicating the 
access of SMEs to finance and slowing down the sectoral transformation of the Turkish 
economy. The allocation of state aid continued to lack transparency. While market entry has 
benefited from the adoption of new legislation, there are still obstacles in market exit. The 
legal environment, and in particular court procedures, pose practical challenges and create 
obstacles to a better business environment. Turkey adopted a comprehensive action plan to 
reduce the informal economy, which remains an important challenge.  
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Turkey continued improving its ability to take on the obligations of membership. Progress, 
at times uneven, was made in most areas. Alignment is advanced in certain areas, such as free 
movement of goods, intellectual property rights, anti-trust policy, energy, enterprise and 
industrial policy, consumer protection, statistics, Trans-European Networks, and science and 
research. Efforts need to continue to pursue alignment in areas such as environment, state aid, 
social policy and employment, company law, public procurement, food safety, veterinary and 
phytosanitary policies and free movement of services. As regards the Customs Union and 
external relations, alignment needs to be completed, particularly with regard to coordination 
of positions in the WTO. A number of longstanding trade irritants remain unresolved and new 
ones have been created. It is essential that Turkey respects fully its commitments under the 
Customs Union. For most areas it is crucial that Turkey improves its administrative capacity 
to cope with the acquis. 
 
With regards to free movement of goods legislative alignment is quite advanced, but limited 
progress was made in the reporting period. Trade has been increasingly hampered by 
technical barriers related to conformity assessment and standardisation. Alignment in the 
areas right of establishment and the freedom to provide services is at an early stage. No 
progress has been recorded in the field of postal services, nor on mutual recognition of 
professional qualifications. As regards the free movement of capital Turkey made some 
progress, in particular concerning the action plans on capital movements and payments and on 
anti-money-laundering. Turkey made progress on liberalisation of its insurance legislation. 
However, alignment with the acquis on capital movements and payments remains limited. 
Little progress has been made in the area of freedom of movement for workers. Alignment is 
at an early stage. 
 
Some progress can be reported in the area of public procurement, in particular with regards to 
administrative capacity; some contracting authorities indicate good procurement practices. 
However, the strategy for the reforms necessary to ensure legislative alignment and 
institutional capacity-building is still outstanding. Derogations from the general provisions are 
increasing, as are domestic preferences, reducing competition and efficiency in public tenders. 
As regards company law no substantial progress can be noted in the reporting period. The new 
Commercial Code has not been adopted. Alignment on intellectual property law is relatively 
advanced. Coordination and cooperation between the different IPR-related public bodies and 
their specialisation improved further. However, enforcement remains insufficient. The 
adoption of the aligned and updated laws regulating intellectual and industrial property rights, 
including criminal sanctions, is crucial.   
 
Turkey shows a high level of alignment in the field of anti-trust, including its merger control 
rules. However, no further legal alignment in the area of state aid can be reported and the 
long-awaited state aid law is still pending.   
 
Some progress has been made in the area of financial services. Turkey’s legislation is 
partially aligned with the acquis in all three sub-areas of financial services. With regard to 
information society and the media some progress can be reported in the area of electronic 
communications. However, adoption of implementing legislation is key to ensure an effective 
impact of the primary law on the market. There has been little progress in the area of 
audiovisual policy.  
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In the area of agriculture and rural development alignment with the acquis remains limited. 
Current agricultural support policies and strategic policy-making are increasingly dissociated 
from the CAP, while the slipping timetable for accreditation of the IPARD structures reveals 
difficulties in setting up functioning administrative and organisational structures and 
procedures for the management of rural development funds in line with EU standards. 
Technical barriers to trade in bovine products, in breach of bilateral commitments, remain an 
urgent issue. Overall, progress has been limited in this area. Turkey has made limited progress 
on food safety, veterinary and phytosanitary policy. Efforts continued, but transposition and 
implementation  of  the  acquis  in  this area is still at an early stage. In fisheries some 
progress has  been  made  on  resource  and  fleet  management  and  implementation  of  
international agreements. However, no progress has been made on legislative alignment in 
this chapter.   
 
Turkey has made limited progress on alignment in the transport sector. Implementation 
capacity is lagging behind in the road sector and no progress can be reported in the rail sector. 
There has been limited progress on air transport. The lack of communications between air 
traffic control centres in Turkey and the Republic of Cyprus continues seriously to 
compromise air safety. Turkey remains outside the efforts to integrate European airspace. 
Progress in the maritime sector has been limited, the move of Turkey to the white list of the 
Paris MoU confirms Turkey's good performance as a flag state.  
 
There has been some, but uneven, progress in the energy sector. Developments on renewable 
energy, energy efficiency and the electricity market have been encouraging. However, in the 
cases of natural gas, nuclear energy, nuclear safety and radiation protection Turkey needs to 
implement its legislation and strategies.   
 
On taxation there has been progress towards legislative alignment, in particular towards 
reducing the discriminatory taxation on alcoholic beverages. However, several discrepancies 
need to be addressed before achieving full alignment.   
 
Turkey has made some progress on economic and monetary policy. Alignment with the 
acquis in the field of monetary policy remains incomplete. There are still shortcomings in the 
legal framework, for instance as regards the full independence of the Central Bank, 
prohibition of monetary financing of the public sector and prohibition of privileged access for 
the public sector to financial markets.  
 
Turkey made limited progress in the field of social policy and employment. The establishment 
of a Parliamentary Commission on Equal Opportunities for Men and Women is a positive 
step. Preparations for participation in the European Social Fund have accelerated. However, 
the legislation on labour law,  health  and  safety  at  work  and  on anti-discrimination is not 
in line with EU standards. There has been no progress towards achieving full trade union 
rights in line with EU standards and ILO Conventions. Women’s participation in the labour 
market is very low. Efforts to combat undeclared work and social exclusion need to be 
stepped up.  
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In the area of enterprise and industrial policy Turkey has made further progress, in particular 
in preparing a new industrial strategy and new sectoral strategies, which now need to be 
completed and published. There is also a wider availability of enterprise and industrial policy 
instruments and some improvements in the business environment. Turkey has achieved a 
sufficient  level  of  alignment  with  the  acquis  in the field of enterprise and industrial 
policy.  
 
Turkey has made some progress in the area of trans-European networks. In July 2009 Turkey 
signed the Intergovernmental Agreement on the Nabucco gas pipeline. This project is an 
important strategic step towards closer energy cooperation between the EU, Turkey and other 
States in the region as well as towards the diversification of energy sources. The timely 
completion of the Southern Gas corridor, through notably the swift implementation of the 
Nabucco Intergovernmental Agreement, remains one of the EU's highest energy security 
priorities. Some progress can be reported in the field of regional policy and co-ordination of 
structural instruments. The legislative and institutional framework for implementation of IPA 
components III and IV was finalised, local and regional stakeholders were involved in 
preparing projects and further development agencies were set up. However, further 
strengthening of administrative capacity is needed. Overall, Turkey’s alignment with the 
acquis in this chapter remains limited.  
 
As regards the judiciary, the adoption by the government of the judicial reform strategy is a 
positive step. The measures taken to increase staff and resources are also positive and need to 
be continued. However, concerns about the independence, impartiality and effectiveness of 
the judiciary have yet to be addressed. With respect to anti-corruption, there has been some 
progress on strengthening the legislation and institutional set-up to fight corruption. 
Corruption, however, remains prevalent in many areas. The adoption and effective 
implementation of the national anti-corruption strategy will be crucial.   
 
Some, but uneven, progress was made on justice, freedom and security. Turkey has achieved 
limited progress on external borders and Schengen, as well as in the field of migration and 
asylum. In the face of a sharp increase of asylum seekers efforts need to continue to 
reorganise the system. Turkey recently accepted to resume formal negotiations on an EC-
Turkey readmission agreement. 
 
In the area of research, Turkey has made substantial efforts in increasing its participation 
under the Seventh EC Framework programme for Research and Development and in 
improving its national research capacity. However, further efforts are needed for integration 
into the European Research Area. 
 
On environment, Turkey has made progress in the field of chemicals and on horizontal 
legislation by signing the Kyoto Protocol. Some progress can be reported on waste, air 
quality, industrial pollution, risk management and chemicals. However, the overall level of 
alignment remains insufficient. Turkey has made no progress in the areas of water quality, 
nature protection and GMOs. 
 
Some progress has been made on consumer and health protection. However, as regards 
consumer protection, more efforts remain necessary, in particular on non-safety-related issues 
and to ensure due enforcement of consumer protection in general. In the area of public health, 
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some progress can be reported, in particular on tobacco control and on strengthening the 
administrative capacity on communicable diseases. 
 
Turkey has achieved a high level of alignment in the field of customs legislation, thanks to its 
Customs Union with the EU. Nevertheless, further alignment with the EU acquis is still 
needed in some areas, such as free-trade zones and customs duty relief. Turkey has achieved a 
high level of alignment in external relations, however, particularly with regard to 
coordination of positions in the WTO, alignment needs to be completed. A number of 
longstanding trade irritants remain unresolved and continue to disrupt the proper functioning 
of the Customs Union.  
 
Turkey’s alignment with the EU’s common foreign and security policy continued. Turkey has 
further strengthened its contribution to the stabilisation of regions such as the South Caucasus 
and the Middle East. Turkey has strengthened its diplomatic relations with Iraq, including 
contacts with the Kurdish regional government. Significant diplomatic efforts to normalise 
relations with Armenia were made.  
 
Turkey is contributing substantially to ESDP and seeking greater involvement in ESDP 
activities. However, Turkey objects to EU-NATO cooperation which would involve all EU 
Member States. Turkey has not aligned with the EU position on membership of the 
Wassenaar Arrangement.  
 
Limited progress can be reported in the area of financial control, in which alignment is fairly 
advanced. Legislation implementing the public financial management and control (PFMC) 
law is in place, but a number of amendments relating to internal control are still missing and 
revision of the PIFC policy paper and action plan has not been completed. The External Audit 
Law, which would bring external audits into line with relevant international standards, has not 
been adopted. The anti-fraud cooperation structure remains to be developed. Turkey has re-
minted Turkish coins to eliminate similarities with Euro coins. Turkey's alignment with the 
basic principles and institutions of the acquis in the area of financial and budgetary provisions 
is well advanced.  
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COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT 

Turkey 2009 Progress Report 

1. INTRODUCTION 

1.1. Preface 

Following the conclusions of the Luxembourg European Council in December 1997, the 
Commission has reported regularly to the Council and the Parliament. 

This report on progress made by Turkey in preparing for EU membership largely follows the 
same structure as in previous years. The report: 

– briefly describes the relations between Turkey and the Union; 

– analyses the situation in Turkey in terms of the political criteria for membership; 

– analyses the situation in Turkey on the basis of the economic criteria for membership; 

– reviews Turkey's capacity to assume the obligations of membership, that is, the acquis 
expressed in the Treaties, the secondary legislation, and the policies of the Union. 

The period covered by this report is from early October 2008 to mid-September 2009. 
Progress is measured on the basis of decisions taken, legislation adopted and measures 
implemented. As a rule, legislation or measures which are under preparation or awaiting 
Parliamentary approval have not been taken into account. This approach ensures equal 
treatment across all reports and permits an objective assessment. 

The report is based on information gathered and analysed by the Commission. In addition, 
many sources have been used, including contributions from the government of Turkey, the 
EU Member States, European Parliament reports1, and information from various international 
and non-governmental organisations. 

The Commission draws detailed conclusions regarding Turkey in its separate communication 
on enlargement2, based on the technical analysis contained in this report. 

1.2. Context 

The Helsinki European Council of December 1999 granted the status of candidate country to 
Turkey. Accession negotiations with Turkey were opened in October 2005. 

The Association Agreement between Turkey and the then EEC was signed in 1963 and 
entered in force in December 1964. Turkey and the EU formed a customs union in 1995. 

                                                 
1 The rapporteur for Turkey is Mrs. Oomen-Ruijten. 
2 Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010 (COM(2009)533 of 14.10.2009). 
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1.3. Relations between the EU and Turkey  

Accession negotiations with Turkey continued. During the preparatory analytical phase the 
level of preparedness to start negotiations on individual chapters has been assessed on the 
basis of screening reports. Of a total of 33 screening reports, one has still to be delivered by 
the Commission to the Council whilst nine are being discussed in the Council. 

So far, negotiations have been opened on eleven chapters (Science and Research Enterprise 
and industry, Statistics, Financial Control, Trans-European Networks, Consumer and health 
protection, Intellectual property law, Company law, Information society and media, free 
movement of capital and taxation) one of which (Science and Research) was provisionally 
closed. The December 2006 Council decision3 remains in force. 

The enhanced political dialogue between the EU and Turkey has continued. Political 
dialogue meetings were held in March 2009 at ministerial level and in February and July 2009 
at political director level. These meetings focused on the main challenges faced by Turkey in 
terms of the Copenhagen political criteria and reviewed progress being made towards 
fulfilment of Accession Partnership priorities. Foreign policy issues related to regional areas 
of common interest to the EU and Turkey, such as Iraq, Iran, the Middle East and the 
Caucasus, were also regularly discussed. A number of high-level visits from Turkey to the 
European institutions took place during the reporting period. 

The EC-Turkey customs union contributed to a further increase in bilateral EU-Turkey trade, 
which exceeded €100 billion in 2008, thereby making Turkey the EU's seventh biggest 
trading partner. Almost half of Turkey's total trade is with the EU. The EU asked Turkey to 
remove all remaining restrictions on the free movement of goods, including restrictions on 
means of transport regarding Cyprus. A number of Turkey’s commitments on removing 
technical barriers to trade such as import licences, restrictions on import of goods from third 
countries in free circulation in the EU, State aid, enforcement of intellectual property rights 
and the use of safeguard measures remain unfulfilled. No progress can be reported concerning 
Turkey's longstanding ban on imports of live bovine animals, beef meat and other animal 
products. 

The EU provides guidance to the authorities on reform priorities through the Accession 
Partnership, adopted in February 2008. Progress on these reform priorities is encouraged and 
monitored through the bodies set up under the Association Agreement. The Association 
Committee met in March 2009, the Association Council in May 2009. Eight sectoral sub-
committees have been held since November 2008. 

Turkey recently accepted to resume formal negotiations on an EC-Turkey readmission 
agreement. 

As regards financial assistance, some €567 million have been earmarked for Turkey from the 
Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) in 2009. The Multi-Annual Indicative Planning 
Document 2009-2011, which provides the strategic multi-annual framework for all 
programmes at national level (covering all five IPA components), was adopted by the 

                                                 
3 The decision sets out that negotiations will not be opened on eight chapters relevant to Turkey's 

restrictions regarding the Republic of Cyprus and no chapter will be provisionally closed until the 
Commission confirms that Turkey has fully implemented the Additional Protocol to the Association 
Agreement. 
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Commission on 29 July 2009. Support continues to focus on institutions directly concerned by 
political reforms in the judiciary and the law enforcement services, on the adoption and 
implementation of the acquis communautaire in priority areas, on economic and social 
development, and on rural development. In addition, Turkey is benefiting from a series of 
regional and horizontal programmes under IPA. 

EU financial support has been provided to civil society development under the Civil Society 
Facility, in particular to enhance civil society organisations´ administrative and 
communication skills, social dialogue and inclusion, culture, gender, children and regional 
issues. Under the Civil society dialogue Turkey's participation in EU programmes has been 
co-financed and projects in areas such as media, youth, academic institutions, local 
authorities, cultural organisations/centres and civil society organisations have been supported. 

In the context of the IPA crisis response package, Turkey benefits from €52.5 million of IPA 
national funds via a special Turkey window for multi-beneficiary programmes. The window 
supports energy efficiency investments, renewables and the EU harmonisation activities of the 
SMEs. The country also benefits from multi-beneficiary funds to strengthen banking sector 
supervision. 

Assistance under IPA is implemented through decentralised management, meaning that 
assistance is managed by the Turkish authorities as a result of an accreditation process carried 
out by the Commission. Between October 2008 and July 2009, Turkey has obtained 
management responsibility for IPA components I-IV and relevant Financing Agreements for 
the implementation of programmes have been signed. The legal basis for IPA implementation 
was completed in December 2008 with the notification of the ratification of the IPA 
Framework Agreement. Turkey needs to complete preparations for the transfer of 
management responsibility under the rural development component (V), vigorously address 
system weaknesses including regarding monitoring and further improve the quality and 
efficiency of the project and programme cycles. 

2. POLITICAL CRITERIA 

This section examines progress made by Turkey towards meeting the Copenhagen political 
criteria, which require stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human 
rights and respect for and protection of minorities. It also monitors the respect for 
international obligations, regional cooperation, and good neighbourly relations with 
enlargement countries and Member States. 

2.1. Democracy and the rule of law 

Investigations into the alleged criminal network Ergenekon continued. Charges include 
attempting to overthrow the government and to instigate armed riots. Ammunition and 
weapons were discovered in the course of the investigation. A first trial, which started in 
October 2008, is ongoing. A second indictment, covering 56 suspects including three retired 
generals and a former commander of the gendarmerie, was submitted to court in March 2009. 
A third indictment covering 52 suspects was presented to the Court in July. The cases 
concerning these two indictments are discussed in one single trial, which started in July 2009 
and is ongoing. This is the first case in Turkey to probe into a coup attempt and the most 
extensive investigation ever on an alleged criminal network aiming at destabilising the 
democratic institutions. Furthermore, for the first time a former Chief of Staff testified 
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voluntarily as a witness. Concerns have been raised about effective judicial guarantees for all 
the suspects (see the section on the judicial system). 

The case for closure of the Democratic Society Party (DTP), which was opened in November 
2007 by the Chief Public Prosecutor of the Court of Cassation, is still pending before the 
Constitutional Court. The party is accused of engaging in activities against the unity and 
integrity of the country. The DTP is represented in parliament with 20 members from the 
South-Eastern region of the country. On 14 March 2009 the Venice Commission of the 
Council of Europe published its opinion on the Turkish legislation governing the closure of 
political parties. It concluded that Articles 68 and 69 of the Constitution and the relevant 
provisions of the Law on Political Parties form a system which, as a whole, is incompatible 
with Article 11 of the European Convention on Human Rights (right to freedom of assembly 
and association)4. The Turkish authorities have not yet amended the legislation accordingly. 

Overall, the investigation of the alleged criminal network Ergenekon has led to serious 
criminal charges, involving military officers. This case is an opportunity for Turkey to 
strengthen confidence in the proper functioning of its democratic institutions and the rule of 
law. It is important that proceedings in this context fully respect the due process of law, in 
particular the rights of the defendants. Turkey still needs to bring its legislation on political 
parties in line with European standards. 

Constitution  

The political and societal debate on constitutional reform continued. There is a growing 
awareness in the country that Turkey’s Constitution, drafted in the aftermath of the 1980 
military coup, needs to be amended in order to allow further democratisation in a number of 
areas and give stronger guarantees of fundamental freedoms in line with EU standards. These 
include, for example, rules on political parties, institution of an Ombudsman, use of languages 
other than Turkish and enhancement of trade union rights.  

However, no consensus could be reached between political parties on constitutional reform. 
There was no follow-up to the draft constitutional reforms prepared in 2008 by a group of 
academics. Despite numerous announcements, the government did not put forward any 
proposal for amending the Constitution, nor did it propose any methodological approach, 
based on consultation, to that end.  

Parliament  

In March 2009 parliament established a consultative Committee on Equal Opportunities for 
Men and Women (see the section on women’s rights). 

However, work on improving parliament’s rules of procedure has yet to be completed. A draft 
proposal was finalised in February by the Consensus Committee on Rules of Procedure. 

                                                 
4 The Venice Commission found that the situation in Turkey differs from common European practice in 

the following respects: (a) there is a long list of substantive criteria applicable to the constitutionality of 
political parties, which go beyond the criteria recognised as legitimate by the European Court of Human 
Rights and the Venice Commission; (b) there is a procedure for initiating decisions on prohibition or 
dissolution of parties which makes this more arbitrary and less subject to democratic control than in 
other European countries and (c) there is a tradition of applying the rules on party closure to an extent 
that has no parallel in any other European country and which demonstrates that this is not regarded as 
an extraordinary measure, but as a structural and operative part of the Constitution. 
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President 

Against the background of a confrontational political climate between the main political 
parties, the President made efforts to promote dialogue between political parties and civil 
society as well as sound operation of the State bodies. He repeatedly recalled the importance 
of Turkey's accession process and called for an acceleration of EU-related reforms. The 
President continued to play an active role in foreign policy and travelled extensively abroad. 
His trip to Iraq, the first of a Turkish President for 33 years, contributed to a positive 
atmosphere as regards the Kurdish issue (see the section on the East and South East). 

Government  

The government, reshuffled following the March municipal elections, expressed its 
commitment to the EU accession process and to political reforms. In December 2008 it 
adopted the national programme for the adoption of the acquis (NPAA), as required by the 
Accession Partnership. 

In January 2009, for the first time since the beginning of accession negotiations, the 
government appointed a full-time EU Chief Negotiator, with the status of State Minister. He 
streamlined preparations and improved inter-ministerial coordination as regards accession 
negotiations. Furthermore, he convened meetings with stakeholders, including civil society, 
thus promoting participation in, and a better understanding of the negotiation process. 

The European Union Secretariat-General (EUSG), Turkey’s main coordination body for EU 
affairs, was placed under the EU Chief Negotiator. The latter prepared a law, adopted in June, 
granting the EUSG wider and clearer responsibilities. The staff has increased substantially, 
and a new Secretary General has been appointed. The new structure is expected to enable the 
EUSG to function more effectively. 

The Reform Monitoring Group – made up of the Ministers of Foreign Affairs, State Minister 
and EU Negotiator, Justice and the Interior –met more regularly, i.e. every two months, after 
the Cabinet reshuffle. The Group provided strong support to the process of reforms. 

However, these efforts need to translate into more concrete progress. Despite the 
government's strong popular mandate and large majority in parliament, overall limited 
concrete progress was made on political reforms. 

As regards local government, elections of municipal, special provincial administration (SPA) 
and village and neighbourhood councils were held throughout Turkey on 29 March 2009. The 
elections were free and fair, with a voter turn-out of over 85%, underscoring the electorate’s 
trust in the electoral process. 

However, in the run-up to the elections, the Supreme Electoral Board took a number of 
controversial decisions on the documents required in order to be eligible to vote, on voting for 
the persons with disabilities and on the ban on headscarves for ballot-box observers. The 
number of women elected mayors was very low5 (see the section on women’s rights). 

No progress has been made on devolution of powers to local governments, especially on 
establishing operational city councils, which are seen as a platform to enhance public 

                                                 
5 Most of them were supported by the DTP. 
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participation in local government, and improving democratic governance mechanisms, again 
to enhance public participation. 

Transparency systems, particularly internal and external audits of local governments, are vital 
for enhanced accountability. Some municipalities are reluctant to grant citizens access to 
municipal decisions, in particular concerning development plans. In this context, in December 
2008 the Board on Access to Information filed a complaint with the public prosecutor about 
rejections of requests for information by the Ankara metropolitan municipality. 

Overall, free and fair municipal elections took place throughout the country. As regards EU-
related reforms, the decision to appoint a full-time Chief Negotiator and the adoption of the 
national programme were positive developments. However, little progress can be reported on 
effective implementation of political and constitutional reforms. The lack of dialogue and of a 
spirit of compromise between political parties is having a negative impact in this respect. As 
regards local government, most issues, including devolution of powers and strengthening of 
local governance mechanisms, have yet to be addressed. 

Public administration  

As regards reform of public administration, in July 2009 the Council of Ministers issued a 
regulation establishing the principles and procedures for the administration to deliver better 
public services to citizens. They focus on enhancing e-services and information, establishing 
services standards and taking measures for the disabled. 170 regulations have been simplified 
and 421 administrative documents were eliminated. 

However, a number of key challenges remain, such as reducing red tape, developing 
regulatory impact assessments (RIA), establishing administrative procedures, enhancing 
transparency and improving policy-making and coordination systems. 

Implementation of the Public Financial Management and Control (PFMC) Law remains cause 
for concern. Establishment of an effective and operational internal audit system, in the form 
of autonomous units within all State institutions, remained incomplete. In this context, 
strategy development units, which are pillars of financial management and policy-making, 
need to be strengthened. 

Little progress has been made concerning the civil service system. A civil service reform is 
necessary in order to modernise human resources management and further develop a coherent 
personnel policy framework, based on transparency, accountability, political and merit-based 
career perspectives. The reform of the civil service should also include legal guarantees to 
avoid politicisation of the appointment and promotion system where appropriate. 

In December 2008 the Constitutional Court annulled the Law aimed at establishing an 
Ombudsman, who would act as a link between the State administrations and citizens (see the 
section on promotion of human rights).  

Overall, little progress has been made on public administration reform. Considerable further 
efforts are needed, in particular on the modernisation of civil service. Reducing red tape and 
promoting administrative simplification, as well as further developing a professional, 
independent, accountable, transparent and merit-based civil service remain priorities. 

Civilian oversight of security forces 
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In June 2009 Parliament passed legislation providing for civilian courts to try military 
personnel in peacetime for crimes subject to Heavy Penal Court jurisdiction under article 250 
of the Code of Criminal Procedure, including in the event of attempted coups d’état, crimes 
affecting national security and organised crime. Furthermore, the new legislation lifted the 
remaining powers of military courts to try civilians in peacetime, thus aligning Turkey with 
EU practices. The main opposition party CHP appealed to the Constitutional Court for 
annulment of the new legislation. The case is pending. 

The government amended the Regulation on the Organisation and Duties of the Gendarmerie 
in March 2009. The new regulation clarifies the powers of the police and gendarmerie in 
urban and rural areas. It is now being implemented, under the responsibility of Governors. 

However, there have been allegations of senior members of the armed forces being involved 
in anti-government activities. A total of 19 retired military officers – including five former 
generals – and five serving officers have been accused of crimes including an attempted coup 
d’état in the Ergenekon case (see above). An investigation into extra-judicial executions in the 
South-East in the 1990’s led to the arrest of a Gendarmerie serving colonel, along with six 
other people.  

The judicial practice on the jurisdiction of military courts needs to comply with EU practice. 
A trial against two non-commissioned officers and an informant of the terrorist group PKK on 
the Şemdinli case6 has been pending since the Court of Cassation quashed a first-instance 
civil court conviction to a total of 39 years’ imprisonment and transferred the case under the 
jurisdiction of the military court. The accused remain free – pending trial – further to the 
decision of the Van military court (see section on the judicial system). 

The armed forces have continued to exercise undue political influence via formal and 
informal mechanisms. Senior members of the armed forces have expressed on a large number 
of occasions their views on domestic and foreign policy issues going beyond their remit, 
including on Cyprus, ethnicity, the South-East, secularism, political parties and other non-
military matters. On a number of occasions, the General Staff reacted publicly to politicians 
and media reports. During a press briefing in April, the Chief of General Staff made 
comments on the Ergenekon case and on the indictment, thus putting the judiciary under 
pressure. Some senior members of the armed forces lent support to military personnel 
standing trial. 

No change has been made to the Turkish Armed Forces Internal Service Law or to the Law on 
the National Security Council. These define the roles and duties of the Turkish military and 
grant the military wide room for manoeuvre by providing a broad definition of national 
security. The 1997 EMASYA secret protocol on security, public order and assistance units 
remains in force7. 

No progress has been made on strengthening legislative oversight of the military budget and 
expenditure. Likewise, the Defence Industry Support Fund (SSDF), from which most 
procurement projects are financed, is still an extra-budgetary fund excluded from 
parliamentary scrutiny. Parliament has no mandate to develop security and defence policies. 

                                                 
6 The defendants are accused of the November 2005 bombing that killed one person and injured others in 

the town of Şemdinli in Southeast Turkey.  
7 The protocol allows military operations to be carried out for internal security reasons under certain 

conditions without a request from the civilian authorities. 
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As regards auditing, under the Constitution the Court of Auditors can carry out external ex-
post audits of military expenditure. However, these audits are based on accounting records 
and take the form of desk reviews. Auditors are not allowed to conduct on-the-spot checks. 
Moreover, the court remains unable to audit movable assets belonging to the military, pending 
adoption of the draft Law on the Court of Auditors. Last year, the Court of Auditors decided 
that it has a mandate to audit the SSDF. However, implementation has not yet started. 

Concerning internal auditing, the 2003 Public Financial Management and Control Law, which 
provides for internal audits of security institutions, has not been implemented yet. 

Overall, some progress has been made, in particular on limiting the jurisdiction of military 
courts. However, senior members of the armed forces have made statements on issues going 
beyond their remit, and full parliamentary oversight of defence expenditure needs to be 
ensured. The alleged involvement of military personnel in anti-government activities, 
disclosed by the investigation on Ergenekon, raises serious concerns. 

Judicial system 

The government approved the judicial reform strategy in August 2009. This is a positive step, 
both in terms of the consultative process8 followed before its approval but also because its 
content broadly provides the right direction for reforms. The strategy is comprehensive and 
covers issues related to the independence, impartiality, efficiency and effectiveness of the 
judiciary, enhancement of its professionalism, the management system and measures to 
enhance confidence in the judiciary, to facilitate access to justice and to improve the 
penitentiary system. An action plan to implement the strategy has also been approved. 

Some progress was made in hiring judicial staff. On 1 May 2009 there were a total of 7,081 
judges (6,914 on 1 May 2008) and 4,040 prosecutors (3,917 on 1 May 2008). 

However, the overall number of vacancies for judges and prosecutors remains significant, i.e. 
3,875 on 1 May 2009 (4,166 on 1 May 2008). 

Concerns remain about the independence, impartiality and efficiency of the judiciary. As 
regards independence, there has been no progress on the composition of the High Council of 
Judges and Prosecutors9 or on the reporting lines of judicial inspectors10. Under a 2007 
regulation, judicial inspectors can request a court order authorising interception of telephone 
calls by members of the judiciary. The Şemdinli case is pending (see the section on civilian 
oversight of security forces). The dismissal of the civilian prosecutor previously in charge of 
the case, together with the handling of the case to date, raised questions about the 
independence of the High Council11. 

                                                 
8 The Ministry of Justice presented a draft strategy in spring 2008, further to which consultations with 

stakeholders, including civil society, took place. Judges and prosecutors, including the High Courts, 
discussed the draft strategy on a number of occasions. 

9 The composition of the High Council is not representative of the judiciary as a whole; only senior 
members of the Court of Cassation and of the Council of State are members of this Council. 

10 The judicial inspectors, who are responsible for evaluating the performance of judges and prosecutors, 
are attached to the ministry, not to the High Council. 

11 The civilian prosecutor in this case published the indictment in 2006. It included accusations against 
high-ranking military commanders. The General Staff criticised the indictment and urged those bearing 
constitutional responsibility to take action. The High Council of Judges and Prosecutors took the 
dismissal decision in April 2006.  
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Senior members of the judiciary, of the military and of an association of judges and 
prosecutors have made statements which are likely to put the impartiality of the judiciary at 
risk in important cases. With respect to the efficiency of the judiciary, the regional courts of 
appeal have not been established yet. By law, they should have been in operation by June 
2007. A final decision on their number and seats and on the timely provision of the material 
and human resources necessary for their operations has yet to be taken. 

High-profile cases raised concerns about the quality of the investigations. Furthermore, there 
is a need to improve the working relationship between the police and the gendarmerie on the 
one hand and the judiciary on the other. Reports by civil society organisations and statements 
by witnesses, in particular regarding the alleged criminal network Ergenekon, the murder of 
three Protestants in Malatya and the murder of Turkish-Armenian journalist Hrant Dink cases, 
highlighted these concerns in specific cases. As regards the latter case in particular, a report 
from the Prime Ministry Inspection Board questioned the security forces’ role prior to the 
murder. According to the report, the security forces appeared to refrain from taking action 
after having received credible information about death threats against Mr Dink. The trials in 
Istanbul, Samsun and Trabzon on this murder are continuing, but have not been merged, as 
has been requested by the lawyers representing the family of Mr Dink.  

There have been reports of violations of procedural rights of the accused in the judicial 
proceedings regarding the alleged criminal network Ergenekon. There have also been a large 
number of leaks of information collected in the context of this case, against which court cases 
have been opened (see the section on freedom of expression). 

Members of the judiciary reportedly do not limit pre-trial detention to circumstances where it 
is strictly necessary in the public interest. This adds to the overcrowding of prisons, where 
more than half of the inmates await trial. Judges appear to be hesitant to implement probation 
as an alternative to imprisonment while there are problems with effectively monitoring people 
released on probation. There are concerns as regards juvenile justice (see the section on 
children’s rights). 

Overall, some progress has been made in the area of the judiciary. The adoption by the 
government of the judicial reform strategy following a process of consultation with all 
stakeholders is a positive step. The measures taken to increase staff and funding are also 
positive. However, these efforts need to be continued, and concerns remain with regard to the 
independence, impartiality and effectiveness of the judiciary, such as the composition of the 
High Council of Judges and Prosecutors and the establishment of the regional courts of 
appeal. 

Anti-corruption policy  

Limited progress has been made in fighting corruption. In June, Parliament adopted a law to 
amend the Penal Code and the Code of Misdemeanours. This is to take account of GRECO 
recommendations, align with international conventions and to implement the requirements of 
the OECD Bribery Convention and the recommendations of the Financial Action Task Force 
(FATF) concerning the prevention of money-laundering. The law strengthens the legislative 
framework as regards the liability of legal persons, prevention of money-laundering and 
foreign bribery. 

The government, under the coordination of the Prime Ministry Inspection Board with the 
participation of other State institutions carried out a broad consultation with stakeholders, 
including NGOs, with a view to preparing a national anti-corruption strategy. 
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The ministerial commission established to enhance good governance and transparency has 
hardly taken any political initiative in anti-corruption issues. 

In the context of a fraud case against the charity association Deniz Feneri in Germany last 
year, the Turkish prosecution continued the investigation in Turkey. Assets of the main 
suspects have been frozen in Turkey. However, no indictment has been submitted to the court. 

For the first time, the Ethics Board for Civil Servants published four decisions, in 2009, 
concerning non-compliance with ethics rules by public officials, including an elected mayor 
and managers of public companies. 

However, no progress has been made on extending the ethics rules to academics, military 
personnel and the judiciary. 

There has been no progress on limiting the immunity of Members of Parliament as regards 
corruption-related cases. The opposition supports measures in this respect. Parliament needs 
to establish a permanent ethics commission to deal with complaints and allegations. There is 
no code of conduct for Members of Parliament. Moreover, objective criteria should be 
established to define the conditions under which immunity could be lifted. The lack of control 
and verification of asset declarations remains a weak point in protecting the integrity system 
in parliament and government.  

No progress has been made on adoption of legislation on the financing of political parties and 
election campaigns, which would increase transparency. There is no state body with the 
authority to audit election campaign financing. 

There has been no progress towards adoption of the new legislation on the Court of Auditors, 
which envisages the re-structuring and strengthening of the court. 

Overall, the legislative framework designed to prevent corruption has been improved. 
However, corruption remains prevalent in many areas. Turkey needs to finalise an anti-
corruption strategy and to develop a track record of investigations, indictments, prosecutions 
and convictions. 

2.2. Human rights and the protection of minorities 

Observance of international human rights law 

As for ratification of human rights instruments, Parliament ratified the UN Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities, which entered into force on 18 December 2008. The 
Optional Protocol to this Convention was signed in September 2009.  

Following a government decision in September 2009, the ratification of the Optional Protocol 
to the UN Convention against Torture (OPCAT) is now pending before Parliament. This 
Protocol requires parties to designate or establish an independent national preventive 
mechanism for monitoring places of detention.  

Turkey has not ratified three additional Protocols to the European Convention on Human 
Rights (ECHR)12.  

                                                 
12 Protocols 4, 7 and 12.  
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During the reporting period, the European Court of Human Rights (ECtHR) delivered a 
total of 381 judgments finding that Turkey had violated the ECHR. The court concluded that 
there had been a violation of the right to a fair trial and/or the right to liberty and security in 
about one third of these cases. Most of the events on which the judgments are based date back 
to the 1990s or before the new Turkish Criminal Code (TCC) or Criminal Procedure Code 
were enacted. The majority of the new applications to the ECtHR refer to the right to a fair 
trial and protection of property rights. A further 11% refer to freedom of expression and 5% to 
the prohibition of torture. Overall, there were more applications to the ECtHR against Turkey.  

Turkey continued to make progress on the execution of ECtHR judgments. All pecuniary 
compensation was paid on time, totalling €5.2 million in 2008.  

However, implementation of ECtHR judgments requiring legislative measures is delayed, 
sometimes for several years. The non-implementation of the Hulki Güneş, Göçmen and 
Söylemez judgements results in the deprivation of liberty of the defendants for several years 
without due process of law. A legislative amendment is required to remedy this situation. 
Furthermore, Turkey has not adopted legal measures to prevent repetitive prosecution and 
conviction of conscientious objectors. Other cases awaiting legislative measures by Turkey 
concern control of the activities of security forces, effective remedies against abuse and 
restrictions on freedom of expression.  

In the Cyprus v. Turkey case, the issue of missing persons and the restrictions on the property 
rights of Greek Cypriots living permanently in the northern part of Cyprus remain pending. 
The compensation mechanism put in place to address the property rights of displaced persons 
fulfils, in principle, the requirements laid down by the ECtHR and has continued to receive 
requests for compensation. In its decision of 28 July 2009 the Court took note of the friendly 
settlement of the case Alexandrou v. Turkey brokered by the Turkish Cypriot Immovable 
Property Commission and expressed satisfaction that the settlement is based on respect for 
human rights as defined in the Convention or its Protocols. However, the ECtHR has not 
assessed whether the available remedy is effective for all relevant issues. Turkey has not yet 
fully implemented the ECtHR judgments on the Loizidou and Xenides-Arestis cases. 

Several State bodies share the task of promotion and enforcement of human rights. These 
include the Human Rights Presidency under the Prime Minister’s office and the Human 
Rights Boards (931 in all). These bodies have the tasks of visiting places of detention 
(including State-sponsored social services) and of reviewing allegations of human rights 
violations. Overall, the number of applications to these bodies has increased substantially. 
Human rights training for public officials, judges, public prosecutors and police officers 
continued. In-service and on-the-job training for the gendarmerie includes training on human 
rights and was supplemented by specialist training on techniques to review allegations of 
human rights violations.  

At parliament level, the Human Rights Investigation Committee established four sub-
committees on: torture, ill treatment and prisons; freedom of thought, expression, religion and 
conscience; economic and social rights (including children’s rights); and harmonisation of 
legislation with the EU acquis. The committee also issued several reports on specific human 
rights cases.  

However, some human rights defenders have continued to face criminal proceedings in 
relation to their work. Lack of resources, independence and public awareness are hampering 
the smooth operation of human rights institutions. Discussions on the creation of a new 
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National Human Rights Institution to address these shortcomings have not been finalised. The 
government signalled its commitment to this process. The Ombudsman Law adopted in 2006 
was annulled by the Constitutional Court on the grounds that the Constitution does not allow 
such an institution to be affiliated to parliament. Establishment of the Ombudsman therefore 
requires an amendment to the Turkish Constitution. However, the necessary consensus was 
not secured in parliament.  

Overall, there was some progress on observance of international human rights law. However, 
implementation of some ECtHR judgments requiring legislative amendments has been 
outstanding for several years. Further efforts are needed to strengthening the institutional 
framework on human rights, in particular as regards the establishment of an independent 
human rights institution and of an Ombudsman. The ratification of the OPCAT is overdue.  

Civil and political rights 

The government pursued its efforts to ensure compliance with the legal safeguards to prevent 
torture and ill-treatment. Training for health personnel, judges and prosecutors on effective 
investigation and documentation of torture and ill-treatment cases was stepped up in 2008, 
with a view to implementation of the Istanbul Protocol13 in Turkey. Efforts to equip police 
and gendarmerie statement-taking rooms with audio- and video-recording systems continued. 

Preparations for an independent national mechanism to investigate citizens’ complaints that 
will cover the police, gendarmerie and coastguard services were completed in June. A 
decision by the Minister of the Interior is now awaited before finalisation of the draft law 
establishing this body and subsequent submission to parliament.  

The Council of Europe’s Committee for the Prevention of Torture (CPT)14 carried out a 
comprehensive mission to Turkey in June 2009. This visit was important to review the 
government’s zero tolerance policy, as human rights NGOs had received more allegations of 
torture and ill-treatment in recent years. The CPT paid particular attention to the treatment of 
persons detained by law enforcement agencies (the police and gendarmerie) and to the 
conditions under which illegal immigrants are held in detention centres for foreigners. The 
CPT also examined in detail various issues related to prisons, including the activities and 
healthcare services offered to prisoners. Prompt authorisation to publish the report on this 
2009 visit would contribute to highlighting the government’s commitment to the zero 
tolerance policy on torture and ill-treatment15.  

Ratification of OPCAT has been pending since 2005 (see Observance of international human 
rights law).  

                                                 
13 Istanbul Protocol: Manual on the effective Investigation and Documentation of Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment, submitted to the United National Human 
Rights Commissioner for Human Rights, 9 August 1999. 

14 The role of the CPT is to examine the treatment of persons deprived of their liberty in the 47 Member 
States of the Council of Europe. After each visit, the CPT sends a confidential report containing its 
conclusions and recommendations to the State concerned. The State can then decide whether to 
authorise publication of the CPT report. 

15 All CPT reports on Turkey have been published so far. However, publication of some of them was 
delayed in the past. 
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Counter-cases are frequently initiated by law enforcement bodies against persons who allege 
torture or ill-treatment. Such legal proceedings might result in deterring complaints. There is 
evidence that such cases are treated expeditiously by Turkish courts.  

No forensic medical doctors are recognised by courts, apart from the Forensic Medicine 
Council, which is under the Ministry of Justice. This de facto monopoly prevents 
development of effective and independent forensic services in the country. Furthermore, 
lawyers should be allowed to attend forensic examinations in case the doctor requests a law 
enforcement officer to be present during the examination for security reasons.  

As concerns the fight against impunity for human rights violations, sixty officials held 
responsible for the death in custody of Engin Çeber in 2008 were indicted. The trial on this 
case started in January 2009 and is still in progress.  

However, there is a need to step up efforts to reduce impunity for human rights violations. 
The report on torture and ill-treatment by the parliamentary Human Rights Investigation 
Committee, adopted in January, notes that none of the 35 lawsuits filed against 431 members 
of the Istanbul police for ill-treatment or torture resulted in a conviction16. The committee 
concluded that this leads to suspicions about the effectiveness of proceedings initiated against 
law enforcement agents. According to the same report, only 2% of police officers are subject 
to disciplinary sanctions as a result of an administrative investigation of allegations of torture 
or ill-treatment. The committee concluded that such investigations should not be carried out 
by fellow police officers.  

The four police officers standing trial for ‘killing outside legitimate self-defence’ 
Ahmet Kaymaz and his 12 year-old son Uğur in November 2004 were acquitted by the Court 
of Cassation in June. The Kaymaz family appealed to the ECtHR.  

Overall, while the Turkish legal framework includes a comprehensive set of safeguards 
against torture and ill-treatment, efforts to implement it and fully apply the government's zero-
tolerance policy have been limited. Allegations of torture and ill-treatment, and impunity for 
perpetrators are still a cause for great concern, and need to become a priority area for remedial 
action by the Turkish authorities. In order to assess accurately progress in this area it would be 
helpful that the Turkish authorities authorise promptly the publication of the Council of 
Europe’s Committee for the Prevention of Torture (CPT) report. 

Access to justice was relatively easier in urban areas, where detainees have had access to a 
lawyer immediately after detention. However, there have been problems in rural areas, in 
particular in the South-East, where defendants have not had access to a lawyer on terms 
equivalent to those in urban areas. Similarly, children from 15 to 18 years of age detained 
under the anti-terror law for participating in demonstrations have not always had access to a 
lawyer immediately after detention. Overall, effective legal assistance is limited and a number 
of criminal defendants remain unrepresented. Defendants' awareness on the availability of 
free legal assistance needs to be raised.  

Turkey has been pursuing an ambitious prison reform programme for a number of years, 
which has brought improvements to prison conditions and infrastructure. Further progress was 
made on implementation of this programme, by constructing new prisons and closing a 

                                                 
16 By January 2009, 64 persons had been acquitted, 290 cases resulted in no prosecution and proceedings 

were continuing against 76 police officers. 
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number of small outdated prisons. There are four centres which provide pre-service and in-
service training for prison staff. A fifth is under construction and will be completed by the end 
of the year. Recruitment of 6,000 additional staff for prisons started in July, with the aim of 
completing the process by the end of the year17. 

However, implementation of the prison reform programme is uneven. For example, it is 
difficult to implement in small prisons, which have inadequate resources. The current 
understaffing of prisons adds to these difficulties, as it prevents for example the organisation 
of communal activities or rehabilitation programmes for prisoners. This is the case in high-
security F-type prisons, which still lack communal activities for inmates.  

The rapid increase in the number of inmates, which has doubled in a few years, led to a 
growing overcrowding problem18. Furthermore, the high proportion of prisoners on pre-trial 
detention has still to be addressed19 (see the section on the judicial system). 

The national framework for prison monitoring falls short of the requirements of OPCAT (see 
the section on torture and ill-treatment). There are concerns as regards imprisoned juveniles 
(see the section on children's rights). 

A new procedure has been established in order to ease restrictions on the use of languages 
other than Turkish on the phone. Visiting arrangements provided by law are more restrictive 
than required on any reasonable security grounds.  

There have been cases where serious illnesses that require continuous treatment have not been 
considered grounds for release. Healthcare/psychiatric resources are inadequate. The ratio of 
one doctor to 250 prisoners, which is necessary to allow proper medical care in prisons, is not 
achieved in Turkey. There have been reported cases of ill-treatment by prison staff (see the 
section on impunity). 

Overall, some progress was made on improving training and infrastructure, and recruiting 
additional prison staff. However, the problem of overcrowding and the high proportion of 
prisoners in pre-trial detention remain to be addressed.  

As regards freedom of expression, article 301 of the Turkish Criminal Code (TCC) is no 
longer used systematically to restrict freedom of expression. Revision of this article led to a 
significant decline in prosecutions compared with previous years20.  

The Constitutional Court annulled the provisions of the Anti-Terror Law making media 
owners liable for publishing terrorist propaganda or praise of terrorism, further to the case 
brought by the former President in 2006. 

                                                 
17 On 10 July 2009, the total number of vacancies was 8,121 out of a total staff of 27,021.  
18 On 10 July 2009, the total prison population was 112,066 compared with a total prison capacity of 

90,558.  
19 On 10 July 2009, 53% of inmates were in pre-trial detention. 
20 The amendments to article 301 entered into force on 8 May 2008. These amendments introduced 

amongst other a permission requirement by the Minister of Justice in order to launch a criminal 
investigation on the basis of article 301. Further to the entry into force of the revised article the Minister 
reviewed 914 pending cases (either at the prosecution or trial phase) and authorised in total 77 criminal 
investigations to continue (i.e. 8% of the cases referred to him). Furthermore, the Minister of Justice 
reviewed 210 investigations initiated after the entry into force of the amendments to article 301 on 8 
May 2008, out of which he granted permission to eight criminal investigations to continue (i.e. 3% of 
the cases referred to him).  
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A petition signed by 200 Turkish intellectuals to denounce ‘the denial of the Great 
Catastrophe that the Ottoman Armenians were subjected to in 1915 […]’ and to apologise to 
the Armenians was launched on the internet. About 30,000 signatures were collected for this 
campaign, which sparked a wide debate, including in mainstream media21. Furthermore, 
intense debates took place in the media on other topics perceived as sensitive by Turkish 
public opinion, such as the Kurdish issue, minority rights in general, the role of the military 
and Atatürk’s legacy.  

However, the Turkish legal framework still fails to provide sufficient guarantees for 
exercising freedom of expression and, as a result, is often interpreted in a restrictive way by 
public prosecutors and judges. There are still some prosecutions and convictions based on 
Article 301. Furthermore, a number of other provisions of the Turkish Criminal Code are used 
to restrict freedom of expression, particularly as regards offences against dignity (Articles 125 
to 131 of the TCC), public order (Articles 214, 216, 217, 218, 220), state security (Article 
305), the constitutional order (Articles 312 and 314) and obscenity (Article 226). In addition, 
prosecutions and convictions continue on the basis of Article 318 of the TCC (on 
discouraging people from military service), the Law on Crimes against Atatürk, and the Law 
on Accepting and Applying the Turkish Alphabet22. This legal uncertainty puts journalists, 
writers, publishers, politicians, academics and others at risk of investigation, prosecution, 
conviction and imprisonment and could therefore result in self-censorship.  

The amendments to the Anti-Terror Law, which were adopted in June 2006 in response to the 
escalation of terrorism, resulted in the suspension of several periodicals. The Constitutional 
Court rejected the case, introduced by the former President in 2006, against the provisions of 
the Anti-Terror Law allowing Prosecutors to ban publications for a period of fifteen days to 
one month. 

There are two tax-related procedures opened against the leading national media group Doğan 
Media Holding. The high fines imposed by the revenue authority potentially undermine the 
economic viability of the Group and therefore affect freedom of the press in practice. There is 
a need to uphold the principles of proportionality and of fairness in these tax-related 
procedures.  

Several civil procedures have been filed by politicians for violations of their personal rights 
by publishers, journalists, writers or other politicians. The General Staff initiated cases on 
disclosure of prohibited information with regard to the incidents which took place in the 
South-East. Journalists face frequent prosecutions for breaches of the confidentiality of 
investigations or attempts to influence a fair trial (respectively Articles 285 and 288 of the 
TCC). Certain media outlets requesting journalist accreditations were discriminated against. 
Senior political leaders called for a boycott of newspapers and television channels owned by 
the Doğan Media Holding.  

Frequent website bans continue to be a cause for concern. Judicial and administrative 
decisions block the entire website instead of filtering out unwanted content. YouTube has 

                                                 
21 A non-prosecution decision was issued in January 2009 against those who launched the campaign. 

However, this decision was overruled by the Sincan 1st Heavy Penal Court on 2 March 2009. The 
appeal brought by the Ministry of Justice against this decision with the Court of Cassation is currently 
ongoing.  

22 Under this law, only letters which are in the Turkish alphabet may be used. 
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been banned since May 2008. Court cases are pending against Facebook, Google Sites and 
other sites.  

Overall, there is an increasingly open and free debate in Turkish society, including on issues 
traditionally perceived as sensitive. Article 301 of the Turkish Criminal Code is no longer 
used systematically to restrict freedom of expression. However, there are prosecutions and 
convictions based on a number of other articles of the criminal Code. Turkish law does not 
sufficiently guarantee freedom of expression in line with the ECHR and the ECtHR case law. 
Political pressures on the media and legal uncertainties affect freedom of the press in practice.  

Further efforts were made with a view to implementing the legal framework on freedom of 
assembly. A circular issued by the Ministry of the Interior in November 2008 (see the section 
on torture and ill-treatment) stressed the need for correct implementation of apprehension and 
detention procedures, in particular to prevent disproportionate use of force by security forces. 
Police officers on duty during demonstrations carry visible numbers on their helmets in order 
to facilitate identification in the event of police brutality. This measure is now applicable 
nationwide. 

However, improving the difficult working conditions in the Turkish national police, including 
with the aid of training, would be needed in order to address the issue of use of force during 
demonstrations. Furthermore, certain provision in the Law on the Duties and Legal Powers of 
the Police, adopted in 2007, raise concerns about protection of the right to life. Difficulties 
with implementation of this law are still being reported. There have been cases of ill-treatment 
during routine identity checks. Judicial and administrative investigations against members of 
the security forces who are involved in excessive use of force are not carried out effectively 
(see the section on impunity).  

Newroz (the Kurdish New Year) and 1 May demonstrations, which were marred by police 
violence in previous years, took place peacefully in most places during the reporting period 
However, demonstrations in the South-East of the country continued to be marked by 
violence. Investigation and video-taping of NGOs’ activities by security forces are still being 
reported, especially in the East and South-East of the country. 

As regards freedom of association, the number of associations and their membership 
continued to increase. The first elections to the Foundations Council were held in December 
2008. The new Foundations Council decided that the level of assets required for establishing 
new foundations should be lowered considerably, thus further relaxing the conditions for 
establishing a foundation.  

The Council of State annulled a circular restricting university professors’ right of association. 
The circular issued in November 2008 by the Higher Board of Education prevented faculty 
members from taking up duties in professional organisations, foundations or associations 
without endorsement by their university.  

The Court of Cassation ruled against the closure of the lesbian, gay, bisexual, transgender and 
transvestite (LGBTT) Lambda Istanbul Solidarity Association in April. 

However, the court’s ruling made the legality of the association conditional on not 
"encouraging lesbian, gay, bisexual, transvestite and transsexual behaviour with the aim of 
spreading such sexual orientations"; this is not compatible with the EU's rejection of 
homophobia and its anti-discrimination standards. Furthermore, a closure case was launched 
against the Özgür-Der Association for Freedom of Thought and Right to Education. It is 
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based on a press statement issued by the association in November 2008 in which it expressed 
its opposition to the national security classes offered by military officers in schools. A judicial 
investigation is in progress against the Istanbul-branch of the Human Rights Association. 
Both these closure cases were initiated by a complaint by the Istanbul Governorate.  

Some legal provisions place an undue burden on the operations of associations. There are high 
fines or severe punishments for failing to comply with the Law on Associations23. The legal 
obligation to notify authorities before receiving financial support from abroad places a burden 
on associations. Negative portrayal in certain media and at times disproportionate inspections 
of NGOs receiving funds from abroad, including EC funds, remain a further cause for 
concern.  

Problems with registration of associations and foundations, in particular local representations 
of international NGOs, are still being reported. At least two other cases regarding major 
foreign NGOs (International Crisis Group and the Raoul Wallenberg Institute) have been 
pending for more than a year.  

Trade unions continue to face obstacles in exercising their right to organise public 
demonstrations. Police intervention has not always been limited to cases where a genuine 
threat of public order was apparent.  

There is no progress to report on amendment of the legal provision on the closure of political 
parties (see also the section on democracy and the rule of law).  

Overall, the legal framework on associations is broadly in line with European standards. 
However, considerable progress needs to be made as regards its implementation, as 
associations still face disproportionate scrutiny of their activities, which in some cases has led 
to judicial proceedings.  

There is a growing awareness in public institutions and in the public at large about the crucial 
role played by civil society organisations, including in the accession process  

However, some difficulties encountered with the consultation procedures reflect the lack of 
trust between State institutions and civil society organisations. The legal framework for 
collection of donations and tax exemptions for NGOs needs to be strengthened, in line with 
EU good practice, to improve NGOs’ financial sustainability.  

Concerning freedom of religion, freedom of worship continues to be generally respected. 
Implementation of the Law on Foundations adopted in February 2008 proceeded smoothly 
over the reporting period (see the sections on the right to property and freedom of 
association). There has been some progress on obtaining work permits for foreign clergy who 
wish to work in Turkey. In particular, the Ecumenical Patriarchate’s applications for work 
permits were answered positively in December 2008. The Turkish authorities, including 
representatives of the Ministries of Foreign Affairs and of the Interior, visited non-Muslim 
religious communities in spring 2009 to discuss their problems while in summer 
representatives of these communities met with the Prime Minister. 

                                                 
23 In the event of failure to keep the necessary records of an association, the executives of the association 

are liable to imprisonment of between three months and one year. 
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In December 2008 the Minister of Culture participated in the opening of the first Alevi 
Institute and apologised to the Alevis for past sufferings caused by the State. In January 2009 
the Prime Minister attended an Alevi fast-breaking ceremony for the second consecutive year. 
The government held workshops aimed at discussing openly problems and expectations of the 
Alevis; this effort was received positively by the Alevi community. The public service 
broadcaster screened a number of programmes on the Alevi Muharram24 celebrations. In 
another symbolic gesture, the Ministry of Culture started discussions to establish in the 
Madimak Hotel in Sivas a cultural centre in memory of the victims of the 1993 events25. 
Three municipal councils recognised Cem houses as places of worship and granted them the 
same financial advantages as mosques. Administrative courts in Antalya, Ankara and Istanbul 
ruled that Alevi students should be exempted from attending the mandatory religion and 
ethics course. A similar ruling by the Izmir administrative court was confirmed by the 
Council of State. 

However, under Article 24 of the Turkish Constitution and Article 12 of the national 
education basic law, religious culture and ethics classes remain compulsory in primary and 
secondary education. In October 2007 the ECtHR found that these classes did not just give a 
general overview of religions but provided specific instruction in the guiding principles of the 
Muslim faith, including its cultural rights. The court requested Turkey to bring its education 
system and domestic legislation into line with Article 2 of Protocol 1 to the ECHR. 
Implementation of this judgment is still pending before the Council of Europe Committee of 
Ministers. 

Non-Muslim communities – as organised structures of religious groups – still face problems 
due to lack of legal personality. Restrictions on the training of clergy remain. Turkish 
legislation does not provide for private higher religious education for these communities and 
there are no such opportunities in the public education system. The Halki (Heybeliada) Greek 
Orthodox seminary remains closed, although its re-opening was widely debated over the 
reporting period. The Armenian Patriarchate’s proposal to open a university department for 
the Armenian language and clergy has been pending for a number of years. The Syriacs can 
provide only informal training, outside any officially established schools. Despite the progress 
made on obtaining work permits for foreign clergy who wish to work in Turkey, overall 
procedures remain cumbersome. 

The Ecumenical Patriarch is not free to use the ecclesiastical title ‘Ecumenical’ on all 
occasions. In June 2007 the Court of Cassation ruled that persons who participate and are 
elected in religious elections held in the Patriarchate should be Turkish citizens and be 
employed in Turkey at the time of the elections. However, Turkish and foreign nationals 
should be treated equally as regards their ability to exercise their right to freedom of religion 
by participating in the life of organised religious communities in accordance with the ECHR 
and the case law of the ECtHR. 

Personal documents, such as ID cards, still include information on religion, leaving potential 
for discriminatory practices. 

                                                 
24 Muharram is the first month of the Islamic calendar.  
25 On 2 July 1993 a mob besieged the Madimak Hotel in Sivas that was hosting a Pir Sultan Abdal culture 

festival. The hotel was set on fire, resulting in the death of 37 people – mostly Alevi writers, poets and 
artists participating in the festival. 
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Regarding places of worship, non-Muslim religious communities report frequent 
discrimination and administrative uncertainty: applications to authorities for allocation of 
places of worship are refused and existing Protestant churches and Jehovah’s witnesses’ 
prayer halls face court cases. Two cases regarding Alevi places of worship (Cem houses) are 
pending before the courts, one of them before the Council of State. Despite the recognition by 
three municipal councils of three Cem houses as places of worship, the overall policy of not 
recognising such houses as places of worship has not changed. 

Members of minority religious groups have claimed that their worship activities are 
monitored and recorded by security forces. The Federation of the Alevi Bektashi Associations 
filed a petition against three newspapers for publishing derogatory and discriminatory 
material against Alevis. Attacks and threats against non-Muslim clergy and places of worship 
have been reported in a number of provinces. A Turkish Bible Society bookshop in the 
southern city of Adana was vandalised for the second time in February. Missionaries are 
widely perceived as a threat to the integrity of the country and to the Muslim religion. A court 
case against two missionaries in Silivri continued; it was also expanded after the Ministry of 
Justice allowed judicial proceedings under Article 301 of the Criminal Code. The court case 
concerning the killing of three Protestants in Malatya in April 2007 is still in progress. 

Judicial proceedings against conscientious objectors on religious grounds have continued. 
Public statements on the right to conscientious objection have led to convictions. Cases 
against Jehovah’s witnesses regarding conscientious objection are pending before the 
ECtHR26 (see the section on observance of international human rights law). 

Overall, implementation of the law on foundations has been smooth (see the section on 
property rights). The Government has undertaken a dialogue with the Alevi and non-Muslim 
religious communities. However, their specific problems have yet to be addressed. Attacks 
against minority religions still occur. A legal framework in line with the ECHR has yet to be 
established, so that all non-Muslim religious communities and Alevi community can function 
without undue constraints, including as regards training of clergy. Further efforts are needed 
to create an environment conducive to full respect of freedom of religion in practice. 

Economic and social rights 

As regards women’s rights, a consultative parliamentary Committee on Equal Opportunities 
for Men and Women was established by law in March 2009. It monitors developments on 
gender equality, gives opinions on draft laws and proposes steps to align Turkish legislation 
and practice with international agreements. It also examines complaints about violations of 
equality between women and men and gender-based discrimination. 

A legislative amendment granted public servants employed under labour contracts the right to 
paid maternity leave of 16 weeks, the same as for public servants, plus the possibility to return 
to the same post, if they apply for it, at the end of their maternity leave. The preliminary 
results of the 2008 Turkey Demographic and Health Survey show an improvement in mother 
and child health indicators over the last five years27, even though regional disparities persist. 

                                                 
26 Applications 43965/04, 5260/07 and 14017/08. 
27 There has been a 13% increase in pre-natal care provided by health personnel, giving 93% coverage. 

The rate of deliveries assisted by health personnel has increased by 8%, to 90% overall coverage. 
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Awareness-raising activities and gender sensitivity training programmes for public service 
and health personnel have continued. In April 2009 a protocol was signed between the 
Directorate-General for Women’s Status and the Ministry of Justice with a view to training 
prosecutors and judges on violence against women. Women’s NGOs launched campaigns to 
increase female participation in local elections, such as the ‘50/50 equality’ campaign 
simultaneously with the European Women’s Lobby’s ‘50/50 no modern European democracy 
without gender equality’ campaign. 

However, gender equality remains a major challenge in Turkey and a gender equality body as 
required by the acquis has yet to be established (see chapter 19 – Social policy and 
employment). 

Political representation of women, at both national and regional levels, is very low. The local 
elections held on 29 March 2009 did not change this: there are only two female mayors at 
provincial capital level and seventeen at district town level. Overall, despite the pre-electoral 
rhetoric, political parties did not place a sufficient number of female candidates in electable 
positions. Finally, the Law on Political Parties and the statutes of the parties contain no 
provisions that could lead in practice to adequate political representation of Turkish women. 

Women’s participation in the labour market is still very low28. Women entering the labour 
market are likely to be employed in the informal sector; this makes their situation fragile. 
Overall, women earn less than men for work of equal value. 

Women’s access to education is the lowest among the EU Member States and OECD 
countries. The good results on reducing the gender gap in primary education need to be 
sustained and improved, in particular by ensuring that girls continue to attend school and by 
identifying and addressing school drop-outs (see the section on children’s rights). 

Domestic violence, honour killings and early and forced marriages are still serious problems. 
The report on national research on domestic violence against women29 illustrated the gravity 
of the problem: 39% of the women said that they had been victims of physical violence and 
15% victims of sexual abuse. One out of every four women had been injured as a result of 
physical or sexual violence. Furthermore, the poll found that 48.5% of the victims had told 
no-one about the abuse, while only 4% had sought help from the police and a mere 1% refuge 
in State-run shelters. Most Turkish women are still not fully aware of their rights and 
significant further efforts are needed in this regard. 

In June 2009 the European Court of Human Rights published its chamber judgment in the 
Opuz v. Turkey case30. It held unanimously that there had been a violation of (a) Article 2 
(right to life) of the ECHR; (b) Article 3 (prohibition of torture and of inhuman and degrading 
treatment); and (c) Article 14 (prohibition of discrimination), read in conjunction with 
Articles 2 and 3, on account of the fact that the violence suffered by the applicant and her 

                                                 
28 A marginal increase was observed in women’s participation in the labour market at the end of 

2008/beginning of 2009 compared with the same period the year before. However, this marginal 
increase needs to be put in the context of the global economic and financial crisis and the ensuing 
reduction of overall employment. 

29 This government-sponsored research was conducted as part of an EU-funded project in the summer of 
2008 on a sample of 12,795 women. A summary of the report is published on the website of the 
Directorate-General on the Status of Women. 

30 Application No 33401/02 concerning the Turkish authorities’ failure to protect the applicant and her 
mother from domestic violence. 
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mother had been gender-based, which amounted to a form of discrimination against women, 
especially bearing in mind that, in cases of domestic violence in Turkey, the general passivity 
of the judicial system and impunity enjoyed by aggressors mainly affected women. 

Women’s organisations report that family courts take a long time to issue restraining orders to 
protect women facing the threat of violence under the Law on Protection of the Family. This 
undermines the effectiveness of the law and leads to further victimisation of women. 

There are only 54 shelters for female victims of domestic violence. This is much lower than 
provided for by the law31 or required by the actual needs, both in terms of number of shelters 
and overall bed capacity. The availability and accessibility of intermediate protection and 
prevention services needs to be strengthened to meet the demand. 

After an initial improvement in cooperation between public institutions, brought about by the 
Prime Ministerial circular on combating honour killings and domestic violence against 
women, concerns arose about this issue over the reporting period. The local coordination 
boards32 envisaged in the circular from the Ministry of the Interior have not been established 
as provided under the law. There is reportedly lack of awareness among law enforcement 
forces and public administrations of the Ministry of the Interior’s circular on violence against 
women and children. 

There is a lack of an effective dialogue of the civil society organisations with the government 
on gender-related issues.  

Overall, the legal framework guaranteeing women’s rights and gender equality is broadly in 
place. However, further significant efforts are needed to turn the legal framework into reality 
and to narrow the gap between men and women in economic participation and opportunity, 
political empowerment and access to education. Domestic violence, honour killings and early 
and forced marriages remain serious problems in some areas of the country. There is a need 
for further training and awareness-raising on women’s rights and gender equality, for both 
men and women. 

With respect to children’s rights, the gender gap in primary education was halved from 2.3% 
in 2007/2008 to approximately 1% in 2008/2009. The number of children in pre-school 
education increased by 14% from 2007 to 2008, taking the overall pre-school education rate 
up to 33%. The number of teachers in pre-school education also increased by 14% from 2007 
to 2008. The e-school system enables the Ministry of National Education to identify and reach 
children who are out of school at any given time. 

According to preliminary results from the 2008 Turkey Demographic and Health Survey, 
infant, child and under-five mortality rates have decreased. The infant mortality rate was 
measured as 1.7% in 2003–2008, a 47% decrease compared with 1998–2003. 

Under the 2005 Law on Child Protection, child courts need to be established in all 81 
provinces of the country. The number of such courts increased this year to 73 from 40 last 

                                                 
31 The 2005 Law on Municipalities provides for establishment of shelters for women in municipalities 

with a population of 50,000 or more. 
32 Under the circular, these boards should be established at local level and include representatives of the 

Governorate, police, gendarmerie, municipality, local religious office, universities and NGOs. They are 
expected to contribute to avoiding crimes in the name of honour and custom. 
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year. These are located in 33 out of the 81 provinces in the country. Child Heavy criminal 
courts for handling more serious charges exist only in 7 provinces. 

However, the poverty rate of children under 15 years of age increased by 0.9% to 26.1% in 
2007. In rural areas the rate is as high as 42%. 

Regional disparities in primary school enrolment persist: there is a difference of more than 
10% between some western and eastern parts of the country. As regards continuation to 
secondary school, the net enrolment rate drops from 96.5 % at primary school33 to 58.5% at 
secondary school. 

No progress can be reported on combating child labour, as the capacity of the national 
institutions responsible remains weak. There is no effective inspection system. An integrated 
approach with well established structures and adequate resources to eradicate child labour has 
yet to be adopted. 

As regards juvenile justice, under the 2005 Law on Child Protection all Turkish citizens up to 
18 years of age are considered children and enjoy children’s rights. However, amendments to 
the 2006 Anti-Terror Law, in particular regarding Articles 220 and 314 of the Criminal Code, 
provide that children between fifteen and eighteen years of age can be tried as adults. In 
practice, the number of cases lodged against children in this age group on the basis of the 
amended Articles 220 and 314 of the Criminal Code has increased considerably. For instance, 
minors participating in demonstrations, particularly in the South-East, face charges of 
‘membership of a terrorist organisation’ and, hence, disproportionate, long prison sentences. 
Judgments are often based on statements by police officers and are not backed by firm 
evidence. Children have been allegedly ill-treated after their arrest and before being taken to 
the prosecutor and have been prevented from seeing their lawyer during that time. The 
absence of child prosecutors at the child courts and the conditions of imprisonment have also 
been criticised. Finally, the psychological assessments of children cannot be properly 
prepared due to the shortage of competent staff. 

There are concerns about imprisoned juveniles, the majority of whom are in pre-trial 
detention in adult prisons34, due to limited capacities of Juvenile Reformatories. The physical 
conditions and the quality of the services provided in juvenile detention centres need to be 
improved. More effective use of the probation system should reduce the number of children in 
prison. 

Overall, efforts need to be further stepped up in all areas related to children’s rights, including 
administrative capacity, health, education, the juvenile justice system and child labour. Cases 
of juveniles tried as adults and facing disproportionate sentences raise serious concerns. 

As regards socially vulnerable persons and/or persons with disabilities, Turkey ratified the 
UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in December. Several publicly 
funded projects have been initiated to address the problems of persons with disabilities. 

However, mental health is an area of concern. The CPT stressed the need for legislative 
reforms to safeguard the rights of mentally ill patients, in particular to ensure that they are 

                                                 
33 This rate was approximately 97% last year. The difference is mainly due to a change of statistical 

methods used by the Ministry of National Education to collect data. 
34 On 10 July 2009, there were 2,678 juveniles in prison, of whom 282 had been convicted. 
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given the opportunity to consent to or refuse treatment, either personally or via a guardian. 
Courts and mental health institutions are not adequately applying the provisions in the Civil 
Code on involuntary placement in mental health institutions. Further efforts are needed as 
regards treatment programmes, physical infrastructure and training. There is no independent 
body in Turkey to carry out inspections of mental health institutions. 

There are no comprehensive data on persons with a disability and on conditions of care for 
mentally ill persons. Community-based services, as an alternative to institutionalised services, 
are not sufficiently developed. People with physical disabilities have problems in gaining 
access to services, mainly due to physical barriers and lack of awareness. Disabled persons 
were not provided with adequate facilities during the local elections and the Supreme Board 
of Elections (YSK) took two decisions which had negative repercussions on the exercise of 
voting rights by the disabled.  

As regards labour rights and trade unions, the reinstatement of 1 May as ‘Labour and 
Solidarity Day’ and a public holiday and the decision to allow trade unions to demonstrate (in 
small numbers) on Taksim Square in Istanbul were two symbolic steps, as trade union rights 
had been curtailed in Turkey after the 1980 military coup.  

However, the efforts to reform trade union legislation did not bear fruit. The current legal 
framework – including the constitutional provisions on trade union rights – is not in line with 
EU standards and ILO Conventions, in particular as regards the right to organise, the right to 
strike and the right to bargain collectively, for either the private or public sectors (see chapter 
19 – Social policy and employment). There have been reports of restrictions on exercise of 
existing trade union rights (see the section on Freedom of association) and of dismissals due 
to trade union membership. Social dialogue in Turkey is weak. Overall, the percentage of 
workers benefiting from collective labour agreements is low.  

Members of the Confederation of Public Employees Trade Unions (KESK), which is an 
affiliate of the European Trade Unions Confederation, were arrested in the context of an anti-
terror operation (see the section on Situation in the East and South-East).  

The principle of anti-discrimination is enshrined in the Constitution and upheld in several 
laws. The Government raised public awareness on anti-discrimination and decided that the 
first lecture of the school year should c this issue.  

However, the legal framework is not adequately aligned with the EU acquis (see chapter 19 – 
Social policy and employment). There have been several cases of discrimination at the 
workplace, where LGBT employees have been fired because of their sexual orientation. 
Provisions of the Turkish Criminal Code on ‘public exhibitionism’ and ‘offences against 
public morality’ are sometimes used to discriminate against LGBT people. The Law on 
Misdemeanours is often used to impose fines against transgender persons.  

Homophobia has resulted in cases of physical and sexual violence. The killing of several 
transsexuals and transvestites is a worrying development. Courts have applied the principle of 
‘unjust provocation’ in favour of perpetrators of crimes against transsexuals and transvestites.  

The Turkish armed forces have a health regulation which defines homosexuality as a 
‘psychosexual’ illness and identifies homosexuals as unfit for military service. Conscripts 
who declare their homosexuality have to provide photographic proof. A small number have 
had to undergo humiliating medical examinations.  
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With respect to property rights, implementation of the Law on Foundations continued 
smoothly throughout the reporting period. The deadline for submission of applications for the 
restitution of properties registered under figurative or fictitious names, or in the name of the 
Treasury or of the Directorate-General for Foundations to non-Muslim foundations was 
27 August 2009. Overall, 1,393 applications were submitted that are currently being evaluated 
by the Regional Directorates for Foundations. Under the Law on Foundations, a non-Muslim 
community foundation acquired two immovable properties through donation. Representatives 
of the Turkish authorities met members of non-Muslim community foundations and visited 
Mor Gabriel monastery to discuss property-related matters.  

However, neither the Law on Foundations nor other legal provisions address the issues of 
(a) properties seized and sold to third parties or (b) properties of foundations merged before 
the new legislation was adopted. 

Syriacs continue to face difficulties in relation to property. A number of court cases are in 
progress concerning both private individuals and religious institutions. In particular, the Mor 
Gabriel Syriac Orthodox monastery has faced problems with land ownership. A number of 
court cases continued throughout the reporting period related to: new administrative borders 
between the monastery and neighbouring villages following cadastre work; Treasury claims 
that land used by the monastery belongs to the State; and claims by the Forestry Department 
that public forest areas are enclosed within the monastery’s external walls. The local judicial 
authorities brought a criminal case against the monastery for ‘occupying’ this forest area. The 
monastery claims that the land belongs to it and that it has in its possession administrative and 
tax documents substantiating its claims. All cases are on-going. 

In March 2009 the ECtHR ruled that Turkey had violated the property rights of a Greek 
Orthodox church on the island of Bozcaada (Tenedos). It held unanimously that the refusal by 
the Turkish courts to register the immovable property of the applicant foundation in the land 
registry in its name was in violation of Article 1 of Protocol No 1 to the ECHR. In the same 
vein, the ECtHR found Turkey in violation of Article 1 of Protocol No 1 (property rights) in 
two Armenian Foundation cases. Turkey has executed the latter judgement of the ECtHR.  

Problems encountered by Greek nationals in inheriting and registering property continue to be 
reported, in particular as regards, inter alia, the application by the Turkish authorities of the 
amended Land Registry Law. With respect to that issue, the ECtHR held that there had been a 
violation of Article 1 of Protocol 1 (peaceful enjoyment of possessions) to the ECHR and 
ordered either the return of the property or the financial compensation of the applicants. 

Overall, the Law on Foundations has been implemented smoothly over the reporting period. 
However, it does not address the issues of properties seized and sold to third parties or of 
properties of foundations merged before the new legislation was adopted. Turkey needs to 
ensure full respect of the property rights of all non-Muslim religious communities. 

Minority rights, cultural rights and protection of minorities 

A debate on minority-related issues has developed in the country. Several reports by 
academics and NGOs have been published, in particular on education and discrimination in 
education. Work is under way to remove discriminatory language from textbooks. 

However, Turkey’s approach to minority rights remains restrictive. While Turkey is a party to 
the UN International Covenant on Civil and Political Rights, its reservations regarding the 
rights of minorities and its reservation concerning the UN Covenant on Economic, Social and 
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Cultural Rights regarding the right to education are causes for concern. Turkey has not signed 
the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities or the 
European Charter for Regional or Minority Languages.  

There is a need for a dialogue between Turkey and the OSCE High Commissioner on 
National Minorities including on the participation of minorities in public life and broadcasting 
in minority languages. This would facilitate Turkey's further alignment with international 
standards and best practice in EU Member States. 

The Greek minority continues to encounter problems with education and property rights, 
including on the islands of Gökçeada (Imvros) and Bozcaada (Tenedos). Management of 
minority schools, including the dual presidency35, remains an issue, pending an implementing 
regulation. 

The distribution in schools of the documentary ‘Sarı Gelin –Blonde Bride: the Truth behind 
the Armenian Issue’ was suspended by the Ministry of National Education following 
complaints by the Armenian community about what it considered discriminatory education 
offered to school children. However, the documentary was not withdrawn from schools and 
the decision whether to disseminate and show it was left to individual education authorities.  

Following the Israeli military intervention in Gaza in December 2008 there have been 
instances of hate speech against the Jewish community. After the latter expressed its concerns 
and complained about the inadequacy of the current legal provisions regarding hate speech, 
both the President and the Prime Minister publicly condemned anti-Semitism.  

Overall, full respect for and protection of language, culture and fundamental rights, in 
accordance with European standards have yet to be fully achieved. Turkey made limited 
efforts to enhance tolerance or promote inclusiveness vis-à-vis minorities. 

As regards cultural rights, in January 2009 TRT – the public service broadcaster – started 
operating channel TRT-6, broadcasting in Kurdish 24 hours a day. In September the Higher 
Education Board’s (YÖK) endorsed the application from a Turkish University (Artuklu 
University in Mardin) to establish a “Living Languages Institute” which would provide post 
graduate education in Kurdish and other languages spoken in the country. The public radio 
network started to broadcast in Armenian in March 2009.  

At the inauguration ceremony of TRT-6, the Prime Minister spoke a few words in Kurdish. 
During the local election campaign, politicians and political parties used Kurdish in political 
activities. Although the use of any language other than Turkish in political life is illegal under 
the Law on Elections and Political Parties, in most such cases no legal action was launched. 
Most court cases brought against Kurdish politicians for using the Kurdish language, for 
example for sending invitations or holiday greetings or for municipal activities, ended in 
acquittals, although the prosecutors have lodged appeals in most of the cases. Governorships 
in several cities in the Southeast have started offering public services in Kurdish. 

However, criminal convictions against DTP members for using the Kurdish language in 
political life are pending. In July 2009, the Deputy Chief Prosecutor of the Court of Cassation, 
who is in charge of political parties, applied for the removal of the parliamentary immunity of 

                                                 
35 (The deputy head of these schools is a Muslim representing the Ministry of Education and has more 

powers than the head) 
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several DTP members. The charges include using the Kurdish language in Parliament. 
Following his dismissal in 2007 for providing municipal services in Kurdish, the same mayor 
was elected in Sur (Central Diyarbakir). However, a criminal case is pending against him 
based on the same charges.  

Restrictions laid down in the Law on the Radio and Television Supreme Council (RTÜK) 
apply to private local and regional TV and radio programmes. Educational programmes 
teaching the Kurdish language are not allowed. Political debates or general entertainment 
programmes in Kurdish are virtually impossible on private television channels. Several court 
cases and investigations against GÜN TV – the only private TV channel currently 
broadcasting in Kurdish – are in progress, in connection with the wording of Kurdish songs, 
the coverage of the municipal election campaign and other programmes. 

Children whose mother tongue is not Turkish cannot learn their mother tongue in the Turkish 
State school system. As regards university education, the ECtHR ruled against Turkey 
regarding the application lodged by 18 university students, who were suspended from Afyon 
Kocatepe University for demanding elective courses in Kurdish. The court ruled that the 
students’ right to education had been violated. 

No measures have been taken to facilitate access to public services for non-speakers of 
Turkish. While interpretation is possible under the current legislation, it is not consistently 
applied in practice. Using the Kurdish language in prisons may be problematic, with the 
situation varying between prison administrations (see also sections on prisons).  

As regards Roma, no steps have been taken to amend the Law on the Movement and 
Residence of Aliens, which authorises the Ministry of the Interior to expel stateless and non-
Turkish gypsies and aliens that are not bound to the Turkish culture, thus promoting 
discrimination against Roma. Turkey has yet to establish a strategy to address the problems 
facing the Roma population and provide it with adequate legal protection. Turkey is not 
participating in the 2005-2015 international initiative "The Decade of Roma Inclusion", 
despite calls on the government to do so by the Roma community.  

Roma face social exclusion and marginalisation in access to education, discrimination in 
health services, exclusion from job opportunities, difficulties in gaining access to personal 
documentation and exclusion from participation in public affairs and public life. As regards 
housing, the Roma population continued to face demolition of Roma districts under urban 
renewal programmes in various towns. The findings of the inquiry by the Prime Ministry’s 
Human Rights Commission into the demolitions of the Roma neighbourhood in Istanbul’s 
Sulukule district, which started in spring 2008, have yet to be published. At the end of his 
visit to Turkey, the Council of Europe Commissioner for Human Rights acknowledged the 
efforts made by the Turkish authorities to upgrade the living standards in the historic area of 
Sulukule. However, he expressed concern at the process of relocation of the Roma, as some 
evictions had occurred without making alternative accommodation available for the families 
concerned, contrary to Council of Europe human rights standards. 

Overall, Turkey has made some progress on cultural rights, especially in the form of starting 
the Kurdish-language TV channel TRT 6. However, restrictions remain, particularly on use of 
languages other than Turkish in private TV and radio broadcasting, political life, education 
and contacts with public services. The legal framework on the use of languages other than 
Turkish is open to restrictive interpretations and implementation is inconsistent. There has 
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been no progress in the situation of the Roma, who frequently face discriminatory treatment. 
Demolitions of Roma districts without provision of alternative housing continue. 

Situation in the East and South-East 

During the reporting period Turkey faced continuous terrorist violence resulting in loss of life, 
despite a relative reduction of violence from the end of 2008. In December 2008 the European 
Union reaffirmed its support to Turkey in the fight against terrorism, which must be 
conducted with due regard for human rights, fundamental freedoms and international law.  

The visit of the President to Iraq and the Turkish rapprochement with the Kurdish Regional 
Government (KRG) contributed to creating a positive atmosphere around a possible solution 
to the Kurdish issue. A vibrant domestic debate developed on this subject, involving public 
and political authorities, including the opposition and civil society. In summer, the 
government launched a broad consultation with the view to solve the Kurdish issue through 
peaceful means and announced a comprehensive plan to this end, but did not reveal yet any 
detail on the substance. 

The government’s plan, announced in May 2008, to complete the South-East Anatolia project 
(GAP) and hence contribute to the socio-economic development of the region continued with 
the allocation of additional resources. According to official sources, the GAP’s share in total 
public investments increased to 12% in 2008 (7.2 in 2007). Investments on irrigation, road 
transport, health and education were given priority. The GAP Administration’s headquarters 
moved from Ankara to the South-eastern town of Şanliurfa. A monitoring, evaluation and 
reporting mechanism specific to the GAP was announced but not yet established. 

Contrary to previous years, the Newroz celebrations in March 2009 passed by peacefully 
overall. Governorates in the region gave permission for celebrations. There were no major 
confrontations between the police and demonstrators. 

In June parliament adopted a Law on the De-mining of the Turkish-Syrian Border whereby 
anti-personnel and anti-tank mines will be cleared in the next five years under the supervision 
of the Ministry of Defence, and if necessary following public procurement procedures. Under 
certain conditions, the law also introduces the possibility for private companies to carry out 
de-mining in return for the right to farm the land for up to 44 years after de-mining is 
completed. The opposition party CHP argued that this measure is contrary to Turkey’s 
national interests and referred the act to the Constitutional Court. In July, the Constitutional 
Court accepted the case and decided to suspend part of the law provisionally. This should 
however not affect de-mining operations. 

However, the use made of the anti-terror legislation, which provides a wide definition of 
terrorism, has resulted in undue restrictions on the exercise of fundamental freedoms, such as 
freedom of expression and freedom of association, in the region. In several instances, the law 
has been used to punish non-violent opinions, in particular on the Kurdish issue. Since April 
2009 the police arrested several hundreds DTP members and executives for alleged 
membership of the terrorist structure KCK. A similar anti-terror operation was carried out 
against members of trade unions KESK and Eğitimsen for alleged membership of PKK ; 22 
of them remain in pre-trial detention. In February, a criminal court in Diyarbakir sentenced a 
DTP Member of Parliament to 18 months in prison for several speeches. Other DTP Members 
of Parliament are charged with violating the Anti-terror Law and received a summons to 
appear before court.  
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Landmines remain a security concern for both military personnel and civilians. There were 
casualties among civilians and security forces caused by explosions of anti-personnel 
landmines. Under the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and 
Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (the ‘Ottawa Convention’), 
Turkey has undertaken to destroy all anti-personnel mines in mined areas as soon as possible, 
but not later than 1 March 2014. 

No steps have been taken to abolish the system of village guards. There have been reports of 
human rights violations by village guards during their fight against terrorism. There were 
reports that new village guards were recruited during the local election campaign.  

Overall, despite continuing terrorist violence, the government has opened a wide-ranging 
public debate -covering cultural, political and economic matters- on the Kurdish issue. It is 
crucial that this debate be followed by concrete measures. The Law on the de-mining of the 
Syrian Border is another positive step. However, the broad interpretation of anti-terror 
legislation has resulted in undue restrictions on the exercise of fundamental rights. The village 
guard system still needs to be phased out. 

Refugees and internally displaced persons (IDPs) 

The process of compensation of losses due to terrorism and the fight against terrorism 
continued to make progress. So far, about 50% of the total number of received applications 
(361 000) have been processed and completed. Of these, about two third have been accepted. 
Due to lack of resources and the heavy workload of the Damage Assessment Commissions, 
progress on assessment and payment of compensation has been slow. 

The situation of IDPs in urban areas remains a cause for concern. IDPs suffer from economic 
and social marginalisation and have little or no access to social, educational and health 
services. The return of IDPs is prevented by a number of factors, mainly the poor security 
situation and existing land mines, lack of basic infrastructure and of capital, limited job 
opportunities and the threat posed by the village guard system. 

The government’s efforts to establish a national strategy to address the situation of IDPs, 
based on a pilot action plan for the Van district, have yet to be finalised. In this context, the 
insufficient institutional capacity of the department responsible for IDPs in the Ministry of the 
Interior remains a challenge. There is a need to involve civil society further in the 
development of IDP policies. 

Asylum-seekers face a range of limitations on their access to procedural rights in detention. 
Key priorities in the field of asylum remain fair, equal and consistent access to asylum 
procedures for everyone (including in airport transit areas), access to legal aid and to UNHCR 
staff, reduction of the waiting time for asylum procedures and access to judicial review of 
decisions. Lack of access to asylum procedures has led to instances of illegal deportation or 
refusal of entry. 

Overall, compensation of internally displaced persons (IDPs) has continued. However, the 
government lacks an overall national strategy to address the IDP issue and needs to step up 
efforts to address IDPs' needs. 

2.3. Regional issues and international obligations 

Cyprus 
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Turkey continued to express public support for fully fledged negotiations between the leaders 
of the Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot communities under the good offices of the UN 
Secretary-General aimed at a fair, comprehensive and viable settlement of the Cyprus 
problem within the UN framework, in accordance with the relevant UN Security Council 
resolutions and in line with the principles on which the Union is founded. However, as 
underlined by the Council conclusions of 8 December 2008, and in line with the negotiating 
framework, Turkey is expected to support actively the ongoing negotiations and to take 
practical steps to contribute to creating a climate favourable to a fair, comprehensive and 
viable settlement of the Cyprus problem within the UN framework, in accordance with the 
relevant UN SC resolutions and in line with the principles on which the Union is founded. 

The EU will continue to follow up and review progress made on issues covered by the 
Declaration of 21 September 2005, in accordance with the Council Conclusions of 11 
December 2006. 

Since the Council's decision of December 2006, Turkey has made no progress towards fully 
implementing the Additional Protocol to the Association Agreement and has kept its ports 
closed to vessels from the Republic of Cyprus despite several calls by the EU36. As pointed 
out by the December 2008 Council conclusions it is now urgent that Turkey fulfils its 
obligation to ensure full, non-discriminatory implementation of the Additional Protocol.  

Turkey has made no progress on normalising bilateral relations with the Republic of Cyprus. 
It continues to veto Cyprus’s membership of several international organisations and 
arrangements such as the Wassenaar Agreement on the Code of Conduct on Arms Exports 
and on Dual-Use Goods. Civilian vessels prospecting for oil on behalf of the Republic of 
Cyprus were hindered by the Turkish navy on several occasions during the reporting period. 

Peaceful settlement of border disputes 

Turkey and Greece have continued their efforts to improve their bilateral relations. The 41st 
round of exploratory talks was held in December 2008 in Istanbul. Progress, however, has 
been limited. Exploratory talks have been continuing since 2002. 

The threat of casus belli in response to the possible extension of Greek territorial waters made 
in the resolution adopted by the Turkish Grand National Assembly in 1995 still remains. 
According to the Council conclusions of December 2008, ‘Turkey needs to commit 
unequivocally to good neighbourly relations and to the peaceful settlement of disputes in 
accordance with the United Nations Charter, having recourse, if necessary, to the International 
Court of Justice. In this context, the Union urges the avoidance of any kind of threat, source 
of friction or action which could damage good neighbourly relations and the peaceful 
settlement of disputes.’ 

A considerable number of formal complaints were made by Greece about continued violations 
of its airspace by Turkey, including flights over Greek islands. 

Regional cooperation 

                                                 
36 Declaration of 21 September 2005 by the EC, Council Conclusions of December 2006, 2007 and 2008. 
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Turkey remains actively involved in regional initiatives, including the South-East European 
Cooperation Process (SEECP) and the Regional Cooperation Council (RCC). Since June 2009 
Turkey has been holding the one-year rotating SEECP Chairmanship. 

Bilateral relations with other enlargement countries and other neighbouring Member 
States have been developing positively. Turkey continues to play a positive role in the 
Western Balkans. Relations with Bulgaria remained positive. 

As regards the International Criminal Court (ICC), see Chapter 31 – Common Foreign and 
Security Policy.  

3. ECONOMIC CRITERIA 

In examining the economic developments in Turkey, the Commission’s approach was guided 
by the conclusions of the European Council in Copenhagen in June 1993, which stated that 
membership of the Union requires the existence of a functioning market economy and the 
capacity to cope with competitive pressure and market forces within the Union. 

3.1. The existence of a functioning market economy 

Economic policy essentials 

The government submitted both the Pre-accession Economic Programme (PEP, 2009-2011) 
and the Medium-Term Plan (MTP, 2010-2012) after a delay of several months, thus 
maintaining the fiscal path uncertain. The government’s MTP, which was announced in mid-
September 2009, has taken into consideration both the current global crisis conditions and the 
improvements that are yet to come. The effectiveness of the various stimulus packages 
introduced in late 2008 and the first half of 2009 could benefit from a stronger fiscal anchor, a 
more credible framework and better communication and coordination. This will be even more 
important when growth resumes, and Turkey needs to present a credible and timely exit 
strategy from the current fiscal stimulus. Overall, under challenging circumstances consensus 
on economic policy essentials has been preserved; however, confidence in the government’s 
economic policy stance could benefit from better planning, coordination and communication. 

Macroeconomic stability 

The negative effects of the global crisis on Turkey have gradually become evident. However, 
almost all economic indicators as of mid-2009 show that the economic contraction is 
bottoming out after it peaked in the first quarter of 2009. In 2008, the Turkish economy grew 
by 0.9% year-on-year, down from 4.7% in 2007. The contraction was particularly sharp in the 
last quarter of 2008 and in the first quarter of 2009, as GDP shrank by respectively 6.5% and 
14.3% year-on-year. The pace of decline slowed sharply in the second quarter of 2009, to 7% 
year-on-year, and consequently the economy contracted by 10.6% in the year to the first half 
of 2009. The crisis affected adversely almost all sectors of the economy. The industry was 
particularly hit by a large fall in domestic and mainly in external demand, including for cars 
and electrical appliances. The downward trend in industrial production began to slow down as 
of March 2009. Consumer and business confidence, as well as capacity utilisation in industry 
started to show some positive signals since the end of the first quarter. On the demand side, 
private consumption and particularly private investment were affected severely by the crisis. 
In 2008, private consumption rose by a meagre 0.3% year-on-year, while private investment 
fell by 4% year-on-year. In the first half of 2009, the slowdown in investment accelerated 
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sharply, and private investment fell by as much as 32.5%. Public consumption was supported 
by the fiscal stimulus packages and rose from 1.9% in 2008 to 2.7% in the first half of 2009. 
Private consumption started to respond to the fiscal expansion as it recovered strongly in the 
second quarter of 2009 and declined by 1.2% year-on-year compared with a 10.2% fall in the 
first quarter. Exports fell by 10.6% in the first half of 2009 following a 2.3% rise in 2008. 
Imports fell further, from -3.8% in 2008 to -25.9% year-on-year in the first half of this year. 
Stocks showed a sharp depletion and fell by 5% in the year to the first half of 2009. Overall, 
following the outbreak of the global economic crisis the Turkish economy has contracted 
sharply, in particular in the first semester of 2009, as a result of a combined and severe drop 
in domestic and mainly in external demand. 

The current account went through a major adjustment as a result of a sharp drop in energy 
prices and very weak imports, due to lower domestic demand. Once considered as the main 
risk to the economy, given the implicit high financing needs, the current account deficit has 
become less of a concern. In the year to July 2009 the current account deficit stood at about 
1.5% of GDP, and shows an improvement of some €18 billion from the level of €23 billion in 
the year to July 2008. However, a continuation of the recent increase in oil prices in US dollar 
terms may put pressure on the current account in the coming months. In spite of the fall in 
global liquidity, Turkey continued to have sufficient access to international capital markets, 
and was able to comfortably service its external obligations. During the reporting period, 
portfolio inflows virtually dried up and FDI was almost halved although they remained 
sizeable at roughly 1% of GDP. Despite the decline in economic activity rollover ratios of 
private sector external debt remained satisfactory and outperformed all market expectations in 
the year to September 2009. Furthermore, net errors and omissions, which is the balancing 
item of the balance of payments that is traditionally used for unaccounted flows in foreign 
currency, reached a cumulative €10 billion and covered a large part of the external financing 
needs. These errors and omissions apparently mainly reflect capital repatriation by residents, 
which was facilitated by a law adopted by the Turkish government at the end of 2008. 
Turkey’s external debt declined by about 5% in nominal terms from the last quarter of 2008 
until the first quarter of 2009 and currently amounts to about 40% of GDP. Private external 
debt represents two thirds of the total debt and is also on a declining trend. International 
reserves fell by about 5% to €50 billion, and still cover about 5 months of imports. Overall, 
external imbalances were reduced significantly, and access to external finance remained open 
for both the public and private sectors. 

Due to the economic slowdown, the unemployment rate rose sharply from about 9.5% in mid-
2008 to 13% by mid-2009. Unemployment was much higher among the young (about 24% of 
the age group 15-24). Long-term unemployed accounted for more than half of job-seekers. 
The employment rate went down by about 1 percentage point to about 42.5% by June 2009. 
Female employment also started to rise in 2008, but remains particularly low at less than 24% 
of total working-age population in June 2009. The agricultural sector is characterised by many 
unpaid family workers. This leads to a statistically lower rate of unemployment, but suggests 
large pockets of underemployment in this sector and in the economy at large. The working 
age population is growing by about 600,000 people every year, which implies significant 
challenges to the labour market absorption capacity, in particular in the current crisis context. 
In spite of recent initiatives, job creation remains difficult partly due to labour market 
rigidities and the skills mismatch between labour demand and supply. Overall, labour market 
conditions became increasingly challenging and the unemployment rate increased sharply in 
tandem with the sharp contraction in economic activity. 
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Annual inflation fell to 5.3% in August 2009 from 11.8% a year earlier, broadly in line with 
the inflation targets, and partly due to lower energy prices and shrinking domestic demand. 
Excluding unprocessed food and energy, underlying core inflation fell to 2% by August 2009. 
In addition, the foreign exchange pass-through has so far been minimal even though the 
Turkish lira depreciated considerably – by about 15% vis-à-vis the euro – in the first quarter 
of 2009. The Central Bank of Turkey (CBT) maintained the formal inflation targeting regime, 
which was adopted in January 2006, and appears to better anchor inflationary expectations 
than in previous years, largely helped by the domestic environment. The CBT acted in a 
timely and appropriate way by easing the policy rate by a cumulative 950 base points to 
7.25% (in the period November 2009-September 2009) - which brought interest rates to 
unprecedented low levels - and by adding liquidity in the financial system. Credit to the 
private sector remained almost flat at around 28% of GDP, and is therefore not seen as a 
significant threat to price stability. Overall, price stability improved significantly, despite the 
considerable depreciation of the Turkish lira, mainly because pressures stemming from energy 
inputs and previously buoyant economic activity eased drastically. 

The fiscal stance was loosened significantly, and the budget deficit amounted to 2.2% of GDP 
in 2008 (ESA95, April 2009 fiscal notification), thereby missing the 2008 fiscal target by over 
1 percentage point. In the first eight months of 2009, revenues in the central budget were 
almost flat year-on-year, and spending was up 21% year-on-year, as the government 
introduced various fiscal stimulus packages. Part of the stimulus measures was outright 
current spending (i.e. around the date of local elections) in the form of increased transfers to 
households and local administrations, while others such as the tax relief and the investment 
schemes were better targeted at combating the crisis effects. Essentially, the tax relief 
consisted of lower or zero taxes for vehicles, white goods, furniture and IT equipment for a 
period of three months ending in June (which was subsequently extended until the end of 
September 2009). The cash deficit reached about 3% of the projected GDP in the period from 
January to August 2009, compared to a small surplus in the same period of 2008. Public debt 
(ESA95 definition) which had dramatically decreased in previous years as a result of the 
drastic fiscal consolidation pursued since the 2001 crisis remained broadly stable at 39.5% of 
GDP in the year to December 2008, but went up by almost 10% in nominal terms in the first 
half of 2009. The budget of 2009, as announced in the September 2009 medium-term 
programme, foresees a widening of the cash deficit to 6.6% of GDP. Moreover, the 
government increased the Treasury’s borrowing limit by almost five times. Overall, although 
the anti-crisis measures may have cushioned the economic downturn, they could put benefits 
from previous years of fiscal consolidation and overall medium-term fiscal sustainability at 
risk.  

Some key elements to enhance the accountability, efficiency and transparency of the 
budgeting process are still lacking. In particular, the earlier announced unification of all tax 
administration functions under the Revenue Administration has not been implemented. This 
unification would strengthen audit capacity and would facilitate increased use of standard 
risk-based audit techniques thereby enhancing transparency and providing significant support 
towards reducing informality. In addition, an off-budget fund has been created to finance 
losses in the agriculture sector. Overall, measures to increase fiscal transparency were put on 
hold and even reversed.  

Over the past several years, Turkey had successfully implemented a strong stabilisation 
programme and the resilience of the Turkish economy benefited from in-depth structural 
reforms in many key areas, including banking, enterprise restructuring and privatisation, 
education and energy. Although the ongoing financial crisis has severely hit the Turkish real 
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economy, the earlier regulatory and supervisory reforms are paying off and a full-fledged 
financial crisis has been avoided so far. However, the lack of more solid and credible fiscal 
anchors, in combination with the spending increases introduced since early 2009 to address 
the consequences of the crisis have increased uncertainty and may adversely affect the 
economic recovery. Fiscal consolidation has been reversed due to the ongoing crisis and the 
fiscal stimulus measures. Overall, although the current policy mix has proven broadly 
effective in the past months, macroeconomic stability remains vulnerable in the absence of 
stronger fiscal anchors. 

Interplay of market forces 

The private sector’s share of GDP remained virtually constant at almost 89% in mid-2009. 
The Privatisation Administration completed the tender process for the privatisation of four 
regional electricity distribution networks, whereas one of them was suspended by the Council 
of State and another one failed due to the inability of contractors to secure financing. No 
progress can be reported in the privatisation of state-owned banks. The total volume of 
privatisation revenue reached €4.92 billion in 2008 (about 1.5% of GDP). In the first half of 
2009, the privatisation revenue fell by about 42% and amounted to €1.6 billion. Overall, some 
progress has been made in improving the interplay of market forces. Privatisation has 
advanced, albeit at a slower pace due to the worsening external environment. 

Market entry and exit 

In 2008, the number of newly established firms decreased by 6%. During the same period, the 
number of firms which were closed down increased by 40%. Market entry in banking and 
capital markets remained restricted to mergers and acquisitions as new licenses have not been 
issued. Sectoral restrictions on foreign ownership continued to exist in various areas, 
including maritime transport, civil aviation, ground handling, road transport, radio and TV 
broadcasting, energy, accountancy and education. In the field of business environment, there 
was some improvement with regard to procedures to start up new business. A regulation was 
also published in order to accelerate customs procedures in some areas. However, licensing 
procedures, market exit, and the efficiency of bankruptcy proceedings are still cumbersome. 
Licensing procedures are relatively lengthy. For example 25 different procedures are needed 
in order to build a warehouse including getting licences and permits, completing necessary 
notifications and inspections and obtaining utility connections. Market exit is difficult as 
closing a business takes 3.3 years on average. The efficiency of bankruptcy proceedings is 
low: claimants recover only 20.2% of their claims from insolvent firms. Overall, market entry 
has benefited from the adoption of new legislation, while there are still obstacles in market 
exit. Restrictions on foreign ownership persist in some sectors. 

Legal system 

A reasonably well functioning legal system, including in the area of property rights, has been 
in place for several years. However, real estate acquisition by foreigners is still subject to 
some restrictions. No major progress has been made over the last year. However, a draft 
Judicial Reform Strategy Action Plan has been disclosed by the government in mid-2009 and 
sets clear priorities about the scope and targets of the ongoing reform. Registering a property 
requires six procedures and takes six days in Turkey. Enforcing commercial contracts remains 
a lengthy process, which needs 35 procedures and takes 420 days on average. The 
specialisation of commercial court judges appears insufficient, leading to lengthy court 
proceedings. The expert witness system continues to function as a parallel judiciary system, 



EN 37   EN 

without improving overall quality. Use of out-of-court dispute-settlement mechanisms 
remains low. Overall the legal environment, and in particular court procedures, pose practical 
challenges and create obstacles to a better business environment. 

Financial sector development 

The banking sector has shown remarkable resilience to the global financial crisis, largely due 
to major improvements in the regulatory and supervisory framework made in previous 
years. The financial sector's risk ratios remained robust. The sector benefited from the 
central bank’s liquidity measures and some easing of regulations governing loan 
classification and provisioning requirements. The capital adequacy ratio stood at a 
solid 18% by mid-2009, substantially higher than the EU legal requirement of 12%. 
Non-performing loans increased marginally to about 4.9% by mid-2009 from 3.0% a 
year earlier, and stress tests by the regulator show that the sector is sound and adapts 
well to the new challenges, in part through a wide-scale purchasing of debt 
instruments offered by the Treasury. The banking sector, by far the largest part of the 
financial sector, increased its share from 70% to 77%. The relative size of the 
insurance sector decreased slightly to 2.6%, about the same size as that of the mutual 
funds. Domestic private banks had a 34.5% share in total assets, whereas the share of 
foreign banks reached 37.4% taking into account foreigners’ investments in the stock 
exchange, which corresponds to 17.5% of banking sector assets. Financial 
intermediation improved in 2008, in particular in the banking sector, but weakened 
substantially in the first half of 2009. Since the Istanbul Stock Exchange fell 
considerably during 2008, total stock market capitalisation decreased from €195.3 
billion (39.6% of GDP) to € 84.6 billion (19.1% of GDP). Concentration in the 
banking sector remained broadly stable, as the share of top-five and top-ten banks in 
the banking sector were 60% and 83%, respectively. Overall, under difficult crisis 
circumstances, the financial sector has shown remarkable resilience thanks to earlier 
reforms. 

3.2. The capacity to cope with competitive pressure and market forces within the 
Union 

Existence of a functioning market economy 

Macroeconomic stability has been tested and has been broadly preserved during the reporting 
period, in spite of the harsh economic recession. Financial markets stress and the absence of 
fiscal anchors added some uncertainty to the business environment but at the same time 
underlined the economy’s improved shock resilience. The investment climate has been 
adversely affected by the global economic and financial crisis, in particular in the absence of a 
consistent and coherent medium-term policy framework. Overall, the unfolding of the crisis 
did not jeopardise the functioning of market mechanisms and Turkey continues to be a 
functioning market economy. 

Human and physical capital  

The quality of education remains an important problem in Turkey, although the results are 
improving. The net enrolment rate in compulsory education (8 years) increased by almost 
10% to over 97%. The net enrolment rate in secondary education also increased, from 56% to 
58%. The net enrolment rate in universities increased from 19% to 20% but remains low by 
international standards. Little progress has been made in correcting the mismatch between 



EN 38   EN 

supply and demand of skills on the labour markets, which largely stem from inadequate 
education and training.  

Total investment slightly increased as a share of GDP from 21.5% in 2007 to 22.1% in 2008, 
but has declined significantly in the reporting period as private investment collapsed due to 
the crisis. On the other hand, as a result of the fiscal stimulus package, public investment has 
increased by around 25% in annual terms in the first quarter of 2009. FDI inflows held out 
relatively well in the first four months of 2009 helped by privatisation of the electricity grid 
and declined by about 40% compared to a year earlier. At the same time, their composition 
improved as more than two thirds went into utilities and manufacturing. The domestic savings 
rate increased from 15.6% of GDP in 2007 to 16.4% in 2008, in particular because of the 
positive impact of the change in stocks (1.8% of GDP). For many years infrastructure 
investment has been hampered by the need to consolidate public finances and the failure to 
cut lower-priority spending. Inadequate infrastructure is increasingly affecting economic 
activity. However, in 2007 and 2008 some, albeit modest, progress can be reported for 
infrastructure, in particular in the area of roads and oil pipelines. Most importantly, the 
Nabucco intergovernmental agreement was signed in July. Nabucco is a natural gas pipeline 
project which will bring natural gas from the Caspian region and the Middle East to Turkey 
and Europe, and is of strategic importance for the energy security of both Turkey and the EU. 
A high-speed rail line between Ankara and Eskisehir became operational during the reporting 
period. Implementation of the National Development Plan (2007-2013), and in particular of 
the South-eastern Anatolia Project, suffered from falling investor interest due to the current 
exceptional crisis circumstances. Overall, some progress was made in upgrading the country’s 
human and physical capital, although the economic crisis represents a new challenge to this 
process. The signature of the Nabucco natural gas intergovernmental agreement represents an 
important economic and strategic development. 

Sectoral and enterprise structure 

The independence of regulatory and surveillance agencies has been largely preserved. Market 
liberalisation has not been advanced in agriculture, whereas some progress has been made in 
energy. The sectoral shift from agriculture to the services and industry sectors appears to have 
been temporarily reversed due to the slowdown in economic activity. The share of agriculture 
in overall employment increased from 24.0% to 24.6% between December 2007 and 
December 2008. The share of services also increased from 49.5% to 50.2%. On the other 
hand, both the industry (from 21.0% to 19.7%) and construction (from 5.5% to 5.4%) sectors 
experienced a decline in their relative shares of total employment.  

The quality and publication frequency of data on small and medium-sized enterprises (SME) 
remained poor. Various new initiatives have been launched to improve the access of SME to 
finance. However, the share of SME in total banking sector loans decreased from 27.7% in 
December 2007 to 22.8% in February 2009. Informality remains widespread throughout all 
corporate sectors, particularly amongst SME. Turkey adopted a comprehensive action plan to 
combat the informal economy. The authorities approved new legislation in May 2009, which 
allows the SME support organisation KOSGEB to provide assistance not only to 
manufacturing SME but also to enterprises that are active in trade and services, while a new 
guarantee fund for SME was part of the stimulus packages and aimed at alleviating the impact 
of the current crisis on SME finances. Overall, in spite of various new initiatives by the 
Turkish government, the economic crisis is complicating the access of SME to finance and 
slowing down the sectoral transformation of the Turkish economy. 
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State influence on competitiveness 

There has been no tangible progress in the field of state aid. As transparency in the decision 
making process remains low, it is difficult to assess the rationale and consistency of the 
individual decisions taken. In addition, the size of state aid and its importance in some key 
sectors increased substantially following the introduction of the various fiscal stimulus 
packages. Transparency in the corporate sector has improved and accounting standards have 
been upgraded, although the adoption of the Commercial Code has again been postponed. The 
absence of transparent monitoring of state aid and of supporting policies to reduce distortion 
continued to have an adverse effect on competition and competitiveness in the economy. 
Public procurement policies continued to be undermined by exceptions to the regulatory 
framework. Overall, state intervention continued to lack transparency, which may have 
negatively affected competition and competitiveness. 

Economic integration with the EU 

The openness of the Turkish economy, as measured by the total value of exports of goods and 
services as a percentage of GDP, amounted to about 48% of GDP in 2008, almost unchanged 
from 2007. Exports to the EU rose by only 5% in 2008, whereas exports to other countries, 
mainly Turkey’s neighbours in the east and the south, rose by 49%. Only 48% of Turkey’s 
exports went to the EU, compared to 56% a year earlier. Imports from the European Union 
rose by only 9% in 2008 whereas imports from other countries rose by 25%. EU share in 
Turkey’s trade varies slightly from year to year, depending on numerous factors, including 
commodity price trends and exchange rate movements. Nevertheless, the decline in the EU 
share in 2008 is probably related to the relatively more drastic impact of the global crisis on 
demand in EU markets. As a result, Turkey became less dependent on European Union 
markets and diversified parts of its trade towards other neighbouring countries. FDI inflows to 
Turkey originating from EU member states remained very significant, and proportionally 
grew from 75% of the total in 2008 to 88% in the first five months of 2009, thus illustrating 
the strong economic interdependence between the EU and Turkey. Overall, trade and 
economic integration with the EU remained high. Turkey showed remarkable flexibility and 
diversified its trade towards new markets, thereby partly alleviating the impact of the crisis.  

Based on the scant information on real wage developments, it appears that unit labour costs 
have increased broadly at a similar pace as labour productivity. Indicators of export price 
competitiveness have improved significantly as the Turkish lira weakened considerably vis-à-
vis the euro and the US dollar. In the year to September 2009, the exchange rate of the lira 
depreciated by 15% against a basket of 50% US dollar and 50% euro in nominal terms. In real 
effective terms, corrected for both, producer and consumer price developments, the lira 
weakened by 13%. Overall, Turkey made significant gains to price and cost competitiveness 
vis-à-vis its main trading partners. 

4. ABILITY TO ASSUME THE OBLIGATIONS OF MEMBERSHIP 

This section examines Turkey’s ability to assume the obligations of membership – that is, the 
acquis as expressed in the Treaties, the secondary legislation, and the policies of the Union. It 
also analyses Turkey’s administrative capacity to implement the acquis. The analysis is 
structured in accordance with the list of 33 acquis chapters. In each sector, Commission's 
assessment covers progress achieved during the reporting period, and summarises the 
country's overall level of preparations. 



EN 40   EN 

4.1. Chapter 1: Free movement of goods 

Limited progress can be reported towards alignment on general principles. The legislation on 
standardisation in foreign trade, adopted in 2009, further reduced the list of items subject to 
conformity assessment upon import. However, the new legislation introduced without any 
prior notification restrictions on goods from third countries in free circulation in the EU and 
created barriers to trade. Such goods are subject to conformity assessment procedures based 
on documentation, and if necessary on physical checks at the customs, thus delaying and 
sometimes inhibiting access to the Turkish market. 

Technical barriers to trade persist, both in the old approach area, such as on pharmaceuticals, 
chemicals, foodstuffs and textiles, and in the non-harmonised area, since Turkey has yet to 
introduce the mutual recognition principle into its legal order. Licences remain necessary for 
goods considered old, renovated or faulty and for second-hand motor vehicles. Licences are 
sometimes refused without justification. This creates a de-facto ban of imports of these goods 
which violates the EU-Turkey Customs Union.  

In the case of horizontal measures, some progress can be reported. On standardisation, 
adoption of European standards by the Turkish Standards Institute (TSE) has continued. So 
far the TSE has adopted a total of 15,406 standards of the European Committee for 
Standardisation (CEN) and the European Committee for Electrotechnical Standardisation 
(CENELEC). It has also adopted 350 standards of the European Telecommunication 
Standards Institute (ETSI). The overall rate of harmonisation with European standards rose to 
98.79% from 97.4% last year. The TSE is running 86 operational committees. However, the 
revised law reflecting the new structure of the TSE meeting the requirements for full 
membership of CEN/CENELEC has not yet been adopted. 

As regards conformity assessment, further progress was made on notified bodies. Turkey now 
has twelve notified bodies, compared with six in 2008, covering lifts, appliances burning 
gaseous fuels, construction products (cement), pressure vessels, recreational craft, toys, 
personal protective equipment and machinery. 

Some progress can be reported on accreditation. TURKAK (the Turkish Accreditation 
Agency) is a member of European Accreditation Cooperation (EA) and a signatory of seven 
EA multilateral agreements. It is also a member of the International Accreditation Forum 
(IAF) and has a mutual recognition agreement with International Laboratory Accreditation 
Cooperation (ILAC). The number of TURKAK accreditations rose to 397, a significant 
increase of 61% since last year. TURKAK is the authority for monitoring good laboratory 
practice. The revised law aiming at further harmonising TURKAK’s structure with the 
European accreditation system has not yet been adopted. 

Some progress can be reported in the area of legal metrology. For instruments outside the 
scope of the measuring instruments regulation, legislation on the type-approval of measures 
and measuring instruments was issued. The body for implementing the instruments regulation 
is not yet in place. 

Limited progress can be reported on market surveillance. A common method for accurate and 
consistent data gathering is not yet in place. Considering the size of the country, higher 
operational budgets and more extensive surveillance activities are required, taking into 
account risk analysis. The visibility of surveillance actions remains low. Continuous training 
is needed, including on the legal aspects of surveillance actions and on the testing of a number 
of product categories. Coordination between the central and local offices of individual 
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surveillance agencies often remains problematic. Coordination between agencies is also 
insufficient, notably as regards databases. 

Overall, alignment of horizontal measures is advanced. However, further efforts are needed to 
ensure effective market surveillance and additional alignment on standardisation and 
accreditation. 

Further progress was made with regard to the old approach acquis. Further alignment was 
achieved in the areas of motor vehicles and emissions from motor vehicles, licensing and 
pricing of pharmaceuticals, pre-packaging and labelling of pharmaceuticals for human use, 
packaging waste, dangerous substances and the inventory of chemicals and cosmetics. 
However, Turkey has not addressed the problem of regulatory data protection and the 
authorisation system for generic medicines for which marketing authorisation was applied 
before 1 January 2005. Despite maintaining a moratorium on so-called pending generics 
applications37, Turkey's rules, including the amended regulation on the licensing of medicinal 
products for human use, adopted in April 2009, have not provided legal certainty with regard 
to regulatory data exclusivity. Turkey is violating Customs Union obligations in this area. The 
control certificate and obligatory sampling requirements imposed by the Ministry of 
Agriculture on imported alcoholic beverages remain in force. Alignment with the old 
approach acquis is advanced, but further efforts are needed to complete it. 

Limited progress has been made on the new approach product legislation, as alignment in 
this area was already advanced. The Ministry of Industry and Trade adopted measures 
transposing the revised Machinery Directive, which will enter into force in December 2009, 
and amended its electromagnetic compatibility regulation. The ministry issued a regulation on 
maintenance and operation of lifts. The Information and Communication Technologies 
Authority (ex-Telecommunications Authority) issued an amending regulation on radio and 
telecommunication terminal equipment and a communiqué regarding publication of technical 
characteristics for interfaces. Harmonised standards on the same subject were also published. 
The Ministry of Health updated technical specifications on toys containing magnets and the 
Ministry of Public Works and Settlement updated technical specifications on construction 
products. 

Regarding procedural measures, no progress can be reported.  

The Under-Secretariat of Foreign Trade has been applying Regulation 339/93/EC in practice, 
by means of communiqués, even though it has not yet been transposed into Turkey’s national 
legislation.  

There has been no progress in the non-harmonised area. The mutual recognition principle 
has yet to be introduced into the Turkish trade regulations. The Ministry of Public Works and 
Settlement issued a regulation in June 2009 on criteria for affixing the G mark applying to 
construction products in the non-harmonised area, already introduced in the legislation 
adopted in December 2006. As of 1 July 2010, all construction products that are in the non-
harmonised area such as pipes, door coverings, sockets etc. will have to enter Turkey with the 
G mark affixed next to any probable national markings. Products coming from the EU are 
subject to the same requirement. Products originating from third countries, including those put 
into free circulation in the EU and re-exported to Turkey, would need to go through 

                                                 
37 Generic applications submitted until 1 January 2005 and referring to original reference products 

registered in the Customs Union during the period from 1 January 2001 to 1 January 2005. 
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conformity assessment checks in Turkey. The Turkish G mark introduces a new technical 
barrier to trade which is contrary to the Customs Union provisions. 

‘Free movement of goods’ is one of the eight chapters covered by the conclusions on Turkey 
adopted by the Council (General Affairs and External Relations) on 11 December 2006 and 
endorsed by the European Council on 14/15 December 2006. As long as restrictions remain in 
place on the free movement of goods carried by vessels and aircraft registered in Cyprus or 
whose last port of call was in Cyprus, Turkey will not be in a position fully to implement the 
acquis relating to this chapter. 

Conclusion 

Limited progress can be reported in this chapter. Legislative alignment is quite advanced, but 
further efforts are required in a number of areas. Moreover, trade has been increasingly 
hampered by technical barriers related to conformity assessment and standardisation. 
Significant shortcomings exist in market surveillance, including in inter-agency cooperation. 
Turkey needs fully to implement Decision 1/95 in the area of free movement of goods, in 
particular by abolishing the remaining import licences and the restrictions on imports of used 
motor vehicles, by introducing the mutual recognition principle into its national legislation 
and by harmonising the data protection provisions for pharmaceutical products. 

4.2. Chapter 2: Freedom of movement for workers 

With regard to access to the labour market, the legislation on work permits for foreigners 
has been pending in parliament since 2007, after former President Sezer vetoed the law.  

Turkey is not yet ready to participate in the EURES (European employment services) 
network due to the weak IT infrastructure and electronic job-matching services of the Turkish 
Employment Agency (İŞKUR). 

Some progress has been made with coordination of social security systems. The social 
security institution continued to improve its knowledge on and capacity for coordination of 
social security systems, with the aid of EU-funded projects.  

There are no developments as regards the European health insurance card.  

Conclusion 

Little progress has been made in the area of freedom of movement for workers. Alignment is 
at an early stage. 

4.3. Chapter 3: Right of establishment and freedom to provide services 

Limited progress can be reported on the right of establishment and freedom to provide 
services. 

No developments can be reported in connection with the right of establishment. The detailed 
alignment strategy required by the Accession Partnership has not yet been prepared. Firms 
already established in a Member State are still subject to registration, licence or authorisation 
requirements. Other requirements incompatible with the acquis are still in place, such as 
gender, nationality, residence and disproportionate language requirements along with the 
‘one-office’ rule for pharmacists.  
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There have been no new developments as regards freedom to provide cross-border services. 
Registration, licence or authorisation requirements incompatible with the acquis still exist. 
Service-providers already established in a Member State are subject to such requirements 
before they can obtain work and residence permits. No steps have been taken to align with the 
Services Directive. A new regulation has introduced a nationality requirement for 
environmental engineers combined with compulsory membership of the Union of Chambers 
of Engineers and Architects, which is not in line with the acquis. 

Obstacles to exercising the right of establishment and freedom to provide services have not 
been identified and no structure for identifying such obstacles has been set up. Alignment in 
the areas of establishment and services is at an early stage. 

No progress can be reported on postal services. A draft Postal Law, prepared in 2006 and 
amended recently, has not yet been adopted. The existing legal monopoly (reserved service, 
irrespective of weight limits) has not been phased out and no independent regulatory authority 
has been set up. 

In the absence of appropriate accounting methods for reserved and non-reserved services and 
of separation of accounts, the accounting system lacks transparency.  

No progress can be reported on mutual recognition of professional qualifications and its 
differentiation from the recognition of academic qualifications. The current administrative 
structures allow the recognition of academic qualifications only. Reciprocal recognition still 
applies to a number of regulated professions. Nationality and language requirements persist. 
A new regulation subjects the provision of consultancy services by geophysical engineers to a 
nationality requirement. Similarly, another regulation prevents chemical engineers from 
providing services to public authorities and courts unless they are Turkish citizens. A contact 
point for implementation of Directive 2005/36/EC on the recognition of professional 
qualifications has yet to be designated. 

No progress can be reported with implementation of the directives on lawyers, toxic products 
and commercial agents. 

‘The right of establishment and freedom to provide services’ is one of the eight chapters 
covered by the conclusions on Turkey adopted by the Council (General Affairs and External 
Relations) on 11 December 2006 and endorsed by the European Council on 14/15 December 
2006. As long as restrictions remain in place on the free movement of goods carried by 
vessels and aircraft registered in Cyprus or whose last port of call was in Cyprus, Turkey will 
not be in a position fully to implement the acquis relating to this chapter. 

Conclusion 

Overall, in the areas of services and establishment, alignment is at an early stage. No progress 
has been recorded in the field of postal services, nor on mutual recognition of professional 
qualifications. 

4.4. Chapter 4: Free movement of capital 

Some progress can be reported in capital movements and payments. The Council of 
Ministers amended the communiqué on protection of the Turkish lira and abolished the 
requirements for the Central Bank to identify convertible currencies and to regulate 
transactions in such currencies. This amendment has made it possible for financial institutions 
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to perform foreign exchange transactions and to open deposit accounts in all currencies, 
which was not the case before for some Member States’ currencies. Further relaxation 
followed in July 2008, this time as regards the rules on credit related to commercial 
transactions. In January 2009 measures were taken to ease the domestic asset-holding 
requirements applicable to the technical reserves of insurance companies. Turkey amended its 
legislation on foreign currency loans. As a result, companies are now allowed to take out 
foreign exchange loans with local banks without any restriction on maturity or amount. 
However, Turkey abolished the right of natural persons to conclude foreign-exchange-indexed 
loans.  

The Turkish legislation in the field of real estate acquisition by foreigners remains 
inconsistent with Article 56 of the Treaty establishing the European Community. Turkey 
adopted a new implementing regulation which introduced discriminatory measures and 
additional restrictions on acquisition of real estate by companies established in Turkey with 
foreign capital. There was no progress on real estate acquisition by foreign physical and legal 
persons (established in other countries). Following the opening of this chapter in the 
negotiations, Turkey has yet to present an action plan for gradual liberalisation of acquisition 
of real estate by foreigners in line with the acquis or to demonstrate that it has made 
significant progress towards gradual liberalisation, two key components for the accession 
negotiations on this chapter. 

There has been no progress towards removing restrictions affecting foreign direct investment 
originating from the EU, as provided for in the Accession Partnership. Sectoral investment 
restrictions are still in place, such as on radio and TV broadcasting, energy, transport and 
education. Little progress can be reported on the Accession Partnership priority requiring 
Turkey further to align its payment systems legislation with the acquis. The Central Bank 
adopted an implementing regulation which requires banks to use IBAN (international bank 
account numbers) for both national payments in Turkish lira and cross-border transfers in 
euros to accounts in the European Economic Area.  

Progress in the fight against money-laundering remains uneven. During the reporting period 
Turkey moved ahead with aligning its legislation with the acquis and with the 
recommendations made by the Financial Action Task Force (FATF). The Turkish authorities 
prepared an action plan to tighten up enforcement of the Law on the Prevention of Laundering 
Proceeds of Crime and adopted a number of regulations to implement this law. Turkey 
introduced a requirement to establish compliance programmes for banks, capital market 
brokerages, postal services, insurers and pension companies. Further implementing 
regulations have been introduced covering types of suspicious transactions and customer 
identification. The Financial Crimes Investigation Board (MASAK) issued supplementary 
guidelines. In February 2009 Turkey submitted to the FATF its first follow-up report after 
adoption of the FATF’s third-round mutual evaluation report (MER) in 2007. This report 
describes the measures taken by Turkey to address the deficiencies identified in the MER. 
Turkey signed memoranda of understanding on exchange of information with five more 
countries (Albania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Romania and 
Syria). 

The November 2008 Law on the Recovery of Certain Assets to the National Economy applied 
until 30 September 2009. This law caught the attention of the FATF, because of concerns that 
it might undermine existing measures to counter money-laundering and financing of 
terrorism. Turkey needs to introduce further measures to prevent money-laundering and 
financing of terrorism as a result of transactions under this law.  
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Turkey made some, albeit uneven, progress with regard to its administrative capacity to 
implement and enforce properly the relevant legislation in all areas related to anti-money-
laundering. The number of suspicious transactions reported to MASAK has increased 
considerably, from 2,946 in 2007 to 4,924 in 2008. Most of the reports stem from the banking 
sector, which remains the main source of money-laundering, although the non-banking sector 
is also important. As for the financing of terrorism, 228 suspicious transactions were reported 
in 2008, compared with 144 in 2007. Prosecutions were sought in 42 cases (43 in 2007), of 
which 34 were brought before courts (22 in 2007). MASAK issued guidelines for banks, 
capital market brokerages, insurers and pension companies on compliance with their 
obligations. MASAK also published guidelines for non-profit organisations on prevention of 
terrorist financing. 

MASAK continues to organise training for examiners, judges, prosecutors and obliged 
parties. Further efforts are needed to improve the anti-money-laundering skills of the judiciary 
and law enforcement bodies and the mechanisms to combat financing of terrorism. Turkey 
has signed, but not yet ratified, the Council of Europe Convention on Laundering, Search, 
Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism 
(CETS 198). 

Conclusion 

Overall, there has been some progress on free movement of capital. Turkey submitted to the 
Commission action plans on capital movements and payments and on anti-money-laundering 
which led to opening of this chapter of the negotiations. Turkey made progress on 
liberalisation of its insurance legislation. However, alignment with the acquis on capital 
movements and payments remains limited. There are still obstacles to acquisition of real 
estate by foreigners and a new implementing regulation has placed additional discriminatory 
restrictions on foreign capital companies. Sectoral restrictions are still affecting foreign direct 
investment from the EU. Progress was uneven on measures to counter money-laundering and 
financing of terrorism, where Turkey’s administrative and enforcement capacity is not up to 
the required level yet. 

4.5. Chapter 5: Public procurement 

There has been no progress on the general principles of public procurement. The 15% price 
advantage for domestic bidders remains in the legislation and was strengthened by a Prime 
Ministry circular issued in December 2008 which encouraged procuring entities to grant this 
advantage to tenderers offering Turkish goods and services. In 2008 the advantage clause was 
used in 10% of all tenders and 15% of tenders open to foreign bidders. Following the circular, 
this increased to 13.7% of all tenders in the first quarter of 2009 worth €1 billion, a substantial 
increase in financial terms. 

A number of additional derogations from the Public Procurement Law (PPL) concerning 
goods and services for public institutions have been adopted and all purchases for research 
and development projects are exempted from the law. The Public Procurement Authority 
published a report indicating that procurement under such exclusions increased by 31.8% in 
2008. The value of procurements covered by exclusions more than doubled in the first quarter 
of 2009 and state undertakings’ monopolies for supplying certain goods and services were 
confirmed. 

Limited progress has been made on the award of public contracts. Information on public 
tenders is widely available, including on the internet, ensuring a high response. A legislative 



EN 46   EN 

amendment in 2008 introduced the concepts of electronic auction, dynamic purchasing system 
and prior notice and extended the scope of framework agreements, as recommended by the 
EU directives. The amendment was followed by implementing regulations in March 2009. 
However, Turkey’s public procurement legislation is still not in line with the acquis in 
various respects. Utilities continue to be subject to the classical public procurement 
procedures without covering the private sector enjoying special or exclusive rights. There is 
no coherent legal framework for the award of concessions and public-private partnerships, 
although comprehensive draft laws were presented and discussed more than two years ago on 
these areas. The 2009 thresholds and financial limits for procurement remain above EC levels. 
An alignment strategy on public procurement has not yet been submitted. 

Good progress can be reported regarding administrative capacity. The Public Procurement 
Authority and the State Planning Organisation have adequate administrative capacity. Some 
institutional changes are currently underway. The Public Procurement Authority (PPA) has 
been reorganised to separate its advisory and review functions, to increase its independence 
and to reduce the risk of conflicts of interest. The Ministry of Finance has been appointed to 
steer public procurement policy and ensure its coherence, despite being short-staffed. A legal 
provision now confirms this responsibility for formulation procurement policies and ensuring 
coordination among state institutions in drafting related laws, thus meeting a key requirement 
of the accession negotiations.  

As regards other stakeholders (contracting entities and economic operators), market 
functionality and competitiveness are satisfactory in most sectors. 

Limited progress can be reported on alignment with the Remedies Directives. The 
amendment in 2008 marked the start of a standstill to facilitate operation of the complaints 
mechanism. However, contrary to EC case law, the amendment ruled out the possibility of 
appealing against tenders annulled by the procuring entity.  

Conclusion 

Some progress can be reported in this chapter, in particular with regards to the attribution of 
administrative responsibilities and alignment with the Remedies Directives. Some contracting 
authorities indicate good procurement practices. However, implementation needs to be 
enhanced. The comprehensive strategy for the reforms necessary to ensure legislative 
alignment and institutional capacity-building is still outstanding. Minor improvements have 
been made to the legislation. The increasing number of derogations from the general 
provisions and of domestic preferences are moving Turkey away from the acquis, thus 
reducing competition and efficiency in public tenders.  

4.6. Chapter 6: Company law 

Little progress can be reported on company law. The Turkish Commercial Code (TCC) and 
the Law on the Entry into Force and Implementation of the TCC have been pending in 
parliament for almost three years. Without adoption of the TCC, electronic disclosure of and 
access to company information is not possible, nor is electronic company registration 
operational. Adoption of other draft laws, including amendments to the Capital Markets Law 
concerning domestic mergers and divisions of public limited liability companies, the exercise 
of certain rights of shareholders in publicly held companies and takeover bids, is contingent 
on the entry into force of the TCC. 
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Little progress can be reported in the area of corporate accounting. The Turkish Accounting 
Standards Board (TASB) published several interpretations and revisions of a number of 
international accounting standards (IAS). The standards adopted apply to listed companies. 
The Capital Markets Board of Turkey imposes an obligation on listed companies to publish 
their yearly and quarterly financial statements in compliance with the IAS and the 
international financial reporting standards in the format applicable in the EU. The obligation 
applies only to listed companies. The majority of companies in Turkey are, however, non-
listed. 

The Banking Regulation and Supervision Agency adopted an updated circular on the 
consolidated financial tables for banking in order to align them with the EU acquis. In 
accordance with the circular, the financial tables of all subsidiaries, whether financial or not, 
will be presented in the parent bank’s consolidated financial table.  

The TASB has recruited five junior accounting standards experts. Nevertheless, its 
administrative capacity remains weak.  

No progress can be reported on auditing. The regulatory framework is still being prepared. A 
public oversight body for statutory auditors and audit firms has yet to be established. 

Conclusion 

Overall, no substantial progress can be noted in the reporting period. The new TCC has not 
yet been adopted.  

4.7. Chapter 7: Intellectual property law 

Little progress has been made in the area of copyright and neighbouring rights. The 
Directorate-General for Copyrights (DGCC) in the Ministry of Culture and Tourism (MoCT) 
conducted an inspection of the collecting societies. Following the signing of a cooperation 
protocol between four collecting societies in the music sector, licensing agreements have been 
signed with hotels and broadcasters. Coordination and cooperation between the IPR-related 
bodies has further improved. Piracy of books and other media, such as CDs and DVDs, as 
well as copyright and related rights infringements of non-tangible goods remains widespread. 
Turkey’s enforcement capacity is still lagging behind.  

Some progress can be reported concerning the legislative framework for industrial property 
rights. The Turkish Patent Institute (TPI) published several amendments to the regulations 
implementing the legislation on patents, geographical indications and industrial designs to 
follow up studies led by the Prime Ministry on administrative simplification and reduction of 
bureaucracy.  

Several members of the TPI staff have received specialised training on language and legal 
issues. No constructive dialogue could be established between the TPI and IPR holders and 
their representatives. Issues linked to bad faith and similar trademarks and industrial design 
remain unresolved. 

The Ministry of Health published an amending regulation on the licensing of pharmaceuticals 
for human use in April 2009. The regulation does not contribute to providing legal certainty 
on the issue of regulatory data exclusivity, because it codifies the requirements for 
combination products in a way which is not in line with the acquis on fixed combinations. 
The new regulation increases the number of documents that need to be submitted with the 
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application for market authorisation and makes market authorisation more cumbersome. In 
general, the regulation increases the margin of discretion of the Ministry of Health when it 
comes to issuing the market authorisation and regulatory data exclusivity.  

As regards enforcement, the high-level Intellectual and Industrial Property Coordination 
Board, co-chaired by the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Culture, met 
twice, in November 2008 and February 2009. Its purpose is to foster cooperation between 
relevant institutions in order to improve the level of IPR protection. However, the IPR-holders 
were not appropriately represented at the meetings. The Turkish police force, the body in 
charge of IPR enforcement, conducted successful operations to fight piracy during the 
reporting period. However, piracy and counterfeiting remain major challenges. The fact that 
enforcement bodies do not have the authority to conduct ex-officio investigations in the area 
of industrial property rights - currently proceedings are initiated solely upon complaint - is a 
serious weakness. Border controls are weak, in particular with regard to ex-officio seizures. 
The Turkish government needs to step up its efforts to address this issue in cooperation with 
the IPR society.  

In July 2008 the Turkish Constitutional Court annulled the criminal provisions of the 
trademarks decree, pointing out that trademarks infringements could not be punished under 
the existing legislation. The reason behind this court decision was that only parliamentary 
laws – not decrees – can regulate crimes and punishments. To fill the legal vacuum, the 
parliament adopted in January 2009 a new law proposed by the government.  

However, due to the time which it took to adopt the new law and the ensuing gap in the 
legislation, around 3,357 accused were acquitted in 2,861 counterfeiting cases before the 
specialised IPR criminal courts in Ankara, Istanbul and Izmir alone. Such legal vacuum 
constitutes a breach of article 61 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPs) which requires WTO members to adopt criminal enforcement 
provisions at least for cases of trademark violations. 

The above-mentioned gap in criminal sanctions for IPR crimes also affected criminal 
enforcement of other industrial property rights, like patents, industrial designs and 
geographical indications, which has been seriously weakened in Turkey. Sanctions for 
infringements of the above IPR were applicable only until 31 December 2008. As a 
consequence, since 1 January 2009, the courts have been granting acquittals. The new draft 
laws regulating criminal sanctions for infringements of patents, industrial designs and 
geographical indications were submitted to the parliament in April 2009 and are still pending 
there. 

So far Turkey has shown no willingness to move towards establishing a dialogue on IPR 
proposed by the Commission in April 2008. Establishment of an IPR dialogue with the 
Commission and successful engagement of Turkey in it is one of the benchmarks for closing 
this chapter of the accession negotiations. 

Conclusion 

Overall, alignment with the acquis is relatively advanced. Coordination and cooperation 
between the IPR-related public bodies and their specialisation have improved. However, 
enforcement remains insufficient. Adoption of the aligned and updated laws regulating 
intellectual and industrial property rights, including criminal sanctions, is crucial. Serious 
deficiencies persist in industrial property rights, in particular with implementation and 
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enforcement. Turkey needs to address these in close cooperation with the IPR-holders. 
Engaging in an IPR dialogue, as suggested by the Commission, is crucial. 

4.8. Chapter 8: Competition Policy 

Turkey made further progress in the field of anti-trust. In the case of State aid little progress 
can be reported.  

In February 2009 the Competition Authority adopted legislation on fines for cartels and on 
immunity from and reduction of fines in cartel cases where undertakings cooperate with the 
Competition Authority. A special unit was established within the authority to implement the 
leniency regulation and respond to requests for information from those wishing to benefit 
from it. Transposition of the acquis on horizontal cooperation agreements and the de minimis 
rules is still pending.  

The Competition Authority’s satisfactory level of administrative and operational 
independence, backed by its strong emphasis on staff training, contributes to its high 
administrative capacity. The authority has a clear track record on implementation of the 
competition rules. 

Regarding the enforcement record of the Competition Authority, in 2008 fines were imposed 
in 3 cases involving anti-competitive agreements or abuse of a dominant position. The total 
amount of fines imposed by the authority increased by 57% in 2008 compared with the 
previous year. The authority concluded 57 negative clearance and individual exemption cases 
(i.e. notified cases that were accepted) while 65 cases were opened. In the first half of 2009 
the authority has been active mainly in the sectors of chemicals and medicine, as well as in 
iron and steel and imposed fines in 2 cases. Establishment of a special chamber in the Council 
of State accelerated reviews of competition decisions. The number of appeals introduced 
decreased by 13.5%. 

No progress can be reported on alignment of the rules concerning public undertakings and 
undertakings holding exclusive and special rights. 

No State aid legislation was adopted nor was an operationally independent authority 
established to monitor State aid. Progress was made as regards State aid to the steel industry 
when Turkey submitted a revised "National Restructuring Plan" for the steel sector in June 
2009. 

Conclusion 

Overall, Turkey shows a high level of alignment in the field of anti-trust, including its merger 
control rules. Turkey continued to enforce the competition rules effectively. The Competition 
Authority has a satisfactory level of administrative and operational independence. No further 
legal alignment in the area of State aid can be reported and the long-awaited state aid law is 
still pending. There is still a need to implement the EU discipline on State aid in the steel 
sector, as part of Turkey’s commitment under the ECSC Free Trade Agreement. Alignment in 
this chapter is not complete. 

4.9. Chapter 9: Financial Services 

Little progress can be reported in the areas of banks and financial conglomerates. The 
Banking Regulatory and Supervisory Authority (BRSA) took some measures to counter the 
negative impact of the global financial crisis and asked banks to retain profits in order to 
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strengthen their capital base. The BRSA also introduced temporary provisions to make it 
easier for banks to restructure real-sector loans. Parliament adopted legislation requiring the 
Central Bank to delete the credit history of loan customers if they repay their debt to the 
banking sector after a default. Turkey introduced a target capital adequacy ratio (12%), 
liquidity regulations and changes in the accounting principles for securities. Operational risk 
was added to the calculation of capital requirements and draft credit risk-management 
standards were prepared. However, implementation of the Basel II Accord has not moved 
forward. 

The BRSA signed three new memoranda of understanding, one with the Luxembourg 
financial supervisory authority, one with the Central Bank of the United Arab Emirates and 
another with the Lebanese Banking Supervision Committee, bringing the total number signed 
to 19. The supervisory and enforcement capacity of the BRSA has been reinforced by means 
of a newly-developed information system-based tool and by improving the existing systems. 
With a view to coordination, the BRSA clarified the rules for consolidated supervision of 
financial institutions which are supervised by separate regulatory authorities. The 
organisational structure of the BRSA and the duties of individual departments have been 
reviewed and four new departments have been established. 

Turkey’s legislation is partially aligned with the acquis on banks and financial conglomerates.  

Some progress has been made in the fields of insurance and occupational pensions. A new 
Cabinet decree allowed ships and yachts registered in Turkey to take out insurance cover not 
only from Turkish but also from foreign insurance companies established abroad. The 
Treasury published an implementing regulation which clarified the minimum requirements for 
members of the insurance arbitration committee. Another implementing regulation laid down 
standards for provision of compulsory and optional insurance cover linked to retail loans. The 
Treasury adopted a new implementing regulation and started actuarial supervision of special 
pension schemes operated by foundations and associations. As for tariff liberalisation in the 
compulsory third party motor liability insurance, the Treasury increased the upper limit on 
approved tariffs from + 20% to +100%. Furthermore, the insurance arbitration committee has 
become operational and 37 insurance companies participated in the new arbitration 
mechanism for the non-court settlement of disputes between consumers and services 
providers. 

However, prudential and supervisory standards in both banking and the non-bank financial 
sector were not strengthened. There has been no progress towards establishing an independent 
regulatory and supervisory authority in the insurance and occupational pension sector, falling 
short of another priority of the Accession Partnership. Turkey largely fulfils the requirements 
on financial market infrastructure, but alignment remains partial in the case of insurance.  

There has been some progress on securities markets and investment services. The Capital 
Markets Board (CMB) published a communiqué on listing requirements for debt instruments, 
which consolidated seven existing communiqués and introduced exchangeable bonds as a new 
type of instrument. The CMB revised its communiqué on the disclosure of material events 
with a view to harmonising the legislative framework with the acquis. The communiqué 
enabled companies to postpone disclosure of material events. It also harmonised the rules for 
notification of acquisitions or disposals of major holdings in listed companies in accordance 
with the Transparency Directive. The CMB adopted a communiqué to regulate new 
instruments (warrants and shares without voting rights) that could be issued in the future. It 
also published a communiqué allowing establishment of listed companies for infrastructure 
investment, which are expected to help to finance public infrastructure investment projects. 
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Further communiqués have been issued relating to the internal auditing systems of 
brokerages, to documentation and recording in intermediary activities and in intermediation in 
the trading of derivative instruments, to investment trusts, mutual funds, infrastructure real-
estate investment trusts and venture-capital investment trusts, to utilisation of collateral 
deposited by brokerages and to the terms and conditions governing book-entry recording of 
dematerialised capital market instruments. 

No progress has been made as regards securities markets and investment services (the 
Markets in Financial Instruments Directive (MIFID), investor compensation schemes, 
prospectuses, market abuse and undertakings for collective investments in transferable 
securities (UCITS)). 

Turkey’s legislation is partially aligned with the acquis in the areas of securities markets and 
investment services.  

Conclusion 

Overall, some progress has been made in the area of financial services. Turkey’s legislation is 
partially aligned with the acquis in all three sub-areas of financial services. 

‘Financial Services’ is one of the eight chapters covered by the conclusions on Turkey 
adopted by the Council (General Affairs and External Relations) on 11 December 2006 and 
endorsed by the European Council on 14/15 December 2006. As long as restrictions remain in 
place on the free movement of goods carried by vessels and aircraft registered in Cyprus or 
whose last port of call was in Cyprus, Turkey will not be in a position fully to implement the 
acquis relating to this chapter. 

4.10. Chapter 10: Information society and media 

Progress can be reported in the field of electronic communications and information 
technologies. The penetration rate of mobile subscribers is 89%, as of August 2009. Further 
private investments were made in the fixed and mobile network infrastructure38. The number 
of broadband subscribers reached 6.2 million by the second quarter of 2009 but the share of 
alternative operators in the broadband and fixed telephony market remains low. 

The Electronic Communications Law n° 5809 was adopted in November 2008. This is a 
significant step towards aligning Turkey’s regulatory framework with the EU acquis, notably 
as regards the authorisation rules and the tasks of the regulator. Following the enactment of 
the Law, the Telecommunications Authority adopted By-Laws, which provide for further 
alignment with the electronic communications acquis. The amendments to the law have the 
potential to create the conditions for competition on the fixed telephony market.  

Progress can be reported as regards competitive safeguards in the mobile market. 
Interconnection charges on the mobile market were lowered by 30% during the reporting 
period. Furthermore, a total of 6.2 million numbers were ported by August 2009, after the 
introduction of number portability in November 2008. Number portability for the fixed 
telephony market was introduced in September 2009. Three mobile operators were granted 
3G service licences and started to provide services as of July 2009. 

                                                 
38 €628 million were invested in the fixed network infrastructure. € 1.190 million were invested in the 

mobile network infrastructure.  
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Tax on internet services was reduced from 15% to 5%. 

However, the Electronic Communications Law is not in line with the acquis, in particular the 
provisions on universal service obligations, and as regards the scope of authorisation rules, 
which does not apply to existing concession agreements. Furthermore, the Significant Market 
Player regime (SMP) and market analysis procedures lack a firm legal basis in the Electronic 
Communications Law. A detailed review of primary and secondary legislation against the 
requirements of the acquis would enable to identify remaining shortcomings in the legislation 
on electronic communications  

A number of issues remain to be tackled to unlock competition on the fixed telephony and 
internet broadband markets. Licensing conditions for local telephony are now operational but 
problems remain as regards numbering plans and interconnection rates. It is critical to 
improve interconnection conditions in voice and broadband markets and to stimulate 
competition in these strategic markets. Clarification of the distribution of tasks between the 
Telecommunications Authority and the Competition Authority is needed. The principles of 
cost-accounting and accounting separation are not fully applied by dominant operators on the 
mobile market. High taxation on communication services unrelated to administrative costs for 
regulating the sector remains a problem. 

As regards information society services, Turkey’s legal framework is well aligned with the 
acquis on network security obligations and cybercrime. However, Turkey is not a party to the 
European Convention on the Legal Protection of Services based on, or consisting of, 
Conditional Access. Turkey’s legislation on e-commerce and the Electronic Signature 
Directive is not in line with the acquis. Some websites are frequently blocked by court order, 
highlighting the need for stronger guarantees of respect of freedom of expression with regard 
to access to the internet (see the section on freedom of expression).  

As regards audiovisual policy, the public broadcaster (Turkish Radio Television, TRT) 
launched a 24-hour Kurdish TV channel (TRT 6) and radio station. TRT also started 
broadcasting for half an hour twice a day in Armenian (see the section on cultural rights 
under Section I of this report). The effectiveness of the Radio and Television Supreme 
Council (RTÜK) was strengthened. All decisions taken by RTÜK are published on its website 
and a forum for consultation with broadcasters has been established. A roadmap on digital 
switchover was adopted, in line with the objective set by the European Commission for the 
Member States. RTÜK allowed prospective internet protocol television operators to launch 
test transmissions. 

However, there has been no development in alignment with the acquis. The Law on the 
Establishment of Radio and Television Enterprises and their Broadcasts is still posing 
problems in terms of definitions, jurisdiction, freedom of reception and retransmission, non-
discrimination on the grounds of nationality, promotion of European and independent works, 
major events and restrictions on the share of foreign capital and television enterprises. As 
regards administration of the broadcasting sector, RTÜK has not reallocated frequencies, 
which is damaging the broadcasting industry. Moreover, more than a dozen TV channels were 
shut down for allegedly operating without licences, although their application had been 
pending for several years. Time and content limitations continue for private channels 
broadcasting in languages other than Turkish as does the translation requirement (see the 
sections on political criteria and cultural rights). According to the broadcasters the 
restrictions make broadcasting in Kurdish technically difficult and commercially non-viable. 
As a result in 2009, only one TV and two radio stations broadcasted in Kurdish although in 
total six private broadcasters have licences. 
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Conclusion  

Overall, in the area of electronic communications, progress can be reported towards aligning 
Turkey’s national legislation with the EU framework. However, the adoption and 
implementation of secondary legislation are key to ensure an effective impact of the primary 
law on the market. The competitive situation, notably in the fixed telephony and 
internet/broadband markets, has not improved and this highlights the need for effective 
implementation of regulatory obligations. This is primarily the tasks for an independent 
regulatory authority. There has been little progress in the area of audiovisual policy. 

4.11. Chapter 11: Agriculture 

Limited progress can be reported on legislative alignment with the common agricultural 
policy (CAP). No progress can be reported towards the announced restructuring of the 
Ministry of Agriculture and Rural Affairs, although an outline for its future organisational 
structure exists.  

There has been limited progress with horizontal issues. Good progress can be reported only 
on implementation of the Farm Accountancy Data Network (FADN). The legal framework for 
the FADN has been consolidated by corresponding implementing legislation which, together 
with successful testing of a pilot FADN system in nine provinces, creates the right conditions 
for setting up a comprehensive FADN system. Progress in the area of agricultural statistics, in 
particular in the preparation of the strategy paper, remains low. No recent progress can be 
reported towards preparing a strategy to develop a land identification system and farmers’ 
register in line with the EU requirements.  

The growing importance of agricultural support instruments linked to production remained a 
cause for concern. The government’s decision to scrap the direct income support system 
marked a major shift in Turkish agricultural policy away from the reformed CAP. Deficiency 
payments linked to specific sectors became since 2009 the main instrument of financial 
support to Turkish agriculture. A significant change in policy took place in the hazelnuts 
sector, with the elimination of intervention purchases by Turkish Grain Board (TMO). 
Support to producers is replaced by coupled payments, marking a move away from price 
support measures. Turkey persists with banning imports of beef, live bovine animals and 
derivate products originating in the EU. This is in breach of the bilateral obligations under the 
trade agreement for agricultural products. Removal of this and other technical barriers to trade 
remains a key component for the accession negotiations on this chapter.  

Concerning the common market organisation progress has been limited to the adoption of 
implementing legislations on the purchase and sales of cereals and on the purchase of 
rice/paddy rice. By this measure the TMO will have approximated to a certain extent the 
national legislation to Commission regulations on the matter.  

As regards rural development, Turkey has made further progress with IPARD (Instrument 
for Pre-Accession Assistance Rural Development) programming, as well as setting-up of a 
functioning monitoring and evaluation system for IPARD and related legislation has been 
adopted. The IPARD Agency has been established. The implementing legislation specifying 
the tasks of the service units and human resources policies of the IPARD Agency has been 
adopted. However, too limited efforts regarding recruitment and training of personnel have 
been observed so far. Further efforts are still needed to set up all the structures, necessary for 
implementing IPARD funds on the basis of decentralised management without ex-ante 
control, since the national accreditation of these structures has been delayed for more than one 
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year. As a consequence, this prevents the Commission from starting the procedures for 
conferral of management which can only be launched subsequent to national accreditation. No 
progress has been recorded on the preparation of a National Rural Development Plan, which 
should complement the EU's IPARD support to Turkey.  

No progress has been observed on quality policy and only limited progress took place on 
organic farming. As regards quality policy, Turkey has been working on revision of the Law 
on Geographical Indications. Current legislation in this area has some key differences with the 
relevant acquis and there is scope for further alignment. As regards organic farming, Turkey 
has submitted additional information to the Commission supporting its requests to be included 
in the equivalency list of the third countries for imports of organic products to the EU. 

‘Agriculture and rural development’ is one of the eight chapters covered by the conclusions 
on Turkey adopted by the Council (General Affairs and External Relations) on 11 December 
2006 and endorsed by the European Council on 14/15 December 2006. As long as restrictions 
remain in place on the free movement of goods carried by vessels and aircraft registered in 
Cyprus or whose last port of call was in Cyprus, Turkey will not be in a position fully to 
implement the acquis relating to this chapter.  

Conclusion 

Overall, alignment with the acquis remains limited. Current agricultural support policies and 
strategic policy-making are increasingly dissociated from the CAP, while the slipping 
timetable for accreditation of the IPARD structures reveals difficulties in setting-up 
functioning administrative and organisational structures and procedures for the management 
of rural development funds in line with EU standards. Technical barriers to trade in bovine 
products, in breach of bilateral commitments, remain an urgent issue. Progress in the 
preparation of strategies in the fields of agricultural statistics and land/farmer's registers 
remains slow. Overall, progress has been limited in this area. 

4.12. Chapter 12: Food safety, veterinary and phytosanitary policy 

Turkey’s progress on transposition and implementation of the food safety acquis remained 
limited. The Framework Law on food, veterinary, feed, hygiene and official controls, which is 
a key element for the accession negotiations on this chapter, has not yet been adopted. 

As regards veterinary policy, limited progress was observed on transposition and 
implementation of the acquis. However, legislative alignment on import control systems has 
yet to be completed. The border inspection post (BIP) at Sabiha Gokcen airport in Istanbul is 
not fully operational. Problems with directing consignments from Ataturk airport have not 
been solved. Construction of three land BIPs and two at seaports has been completed, but they 
are still not in operation. 

Turkey continued its efforts to bring the system for identification of bovines and registration 
of their movements fully into line with the acquis. The system has been strengthened in terms 
of the registry of holdings, animal markets and slaughterhouses and of control of movements. 
Implementing legislation on identification and registration of ovine and caprine animals has 
been published and will apply with effect from January 2010. However, implementation in the 
field has not yet started. An adequate identification and registration system for bovine, ovine 
and caprine animals is a key element in the accession negotiations on this chapter. No 
progress can be reported on control of commercial movements of pets.  
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Turkey continued its efforts to combat animal diseases. The main focus was on foot-and-
mouth disease (FMD). As a result of intensive vaccination and stricter control of animal 
movements between Thrace and Anatolia, there have been no FMD outbreaks in Thrace and 
the number in Anatolia has considerably decreased. There were no outbreaks of avian 
influenza in the reporting period. Nevertheless, Turkey continued its awareness campaigns. 
The Regulation to combat new castle disease and the Regulation on compartmentalisation for 
declaring disease-free status have entered into force. Turkey continued its efforts to secure 
brucellosis- and tuberculosis-free status in Thrace. Regulations to combat brucellosis and 
bovine tuberculosis have entered into force. However, no progress has been observed on the 
ground. Legislation on animal health controls has not yet been completed. No progress can be 
reported as regards transmissible spongiform encephalopathy (TSE). Turkey continued timely 
notification of animal diseases in line with its international obligations. 

Turkey introduced improved procedures to implement and follow up the national residue 
monitoring plan and to control veterinary medicinal products. Certain substances which have 
to be controlled in order to meet the requirements of the acquis have been added to the 
national legislation. Nevertheless, some important aspects are still missing, in particular as 
regards laboratories and the inclusion of all substances. 

No progress has been observed on financing veterinary inspections and controls. Import 
requirements for live animals and animal products are still not in line with EU practices. The 
de facto beef ban is still in place (see Chapter 11). Turkey has made no progress on animal 
welfare and zootechnical issues. 

Limited progress can be reported as regards the placing on the market of food and feed. The 
hygiene package, which is a key element of the accession negotiations on this chapter, has not 
yet been transposed. Hygiene guidelines have been prepared and have started to be applied in 
various sectors. A communiqué on microbiological criteria entered into force. However, 
further adjustments are needed to complete transposition in this field. The tasks of different 
departments and institutions are still unclear and lead to problems with official controls. 
Intensive training programmes have brought improvements in the administrative capacity. 
The current inspection system has been evaluated with a view to accreditation of the services. 
However, no significant progress has been observed in the field. The Regulation establishing 
the National Food Reference Laboratory has entered into force. Annual inspection and 
monitoring programmes have been implemented and their scope has been extended. The 
classification of agri-food establishments, which is a key element of the accession 
negotiations on this chapter, has been completed by Turkey. Its alignment with the acquis 
remains to be confirmed. No substantial action has been taken to bring agri-food 
establishments into compliance with the EU hygiene requirements. No progress has been 
observed on animal by-products. 

Further advances were made on alignment and implementation of the legislation on labelling, 
presentation and advertising, food additives and purity criteria, extraction solvents, quick-
frozen foodstuffs, food for particular nutritional uses, irradiated food and mineral waters. 

Transposition of the measures on flavourings, food supplements, novel food and genetically 
modified organisms (GMOs) has not been completed. Limited progress has been observed in 
the area of materials to come into contact with food. 

Concerning general food safety policy, Turkey’s national rapid alert system for food and feed 
has been improved to ensure effective follow-up of notifications. However, the number of 
notifications received, particularly on aflatoxin, remains significantly high. 
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No progress has been observed with regard to specific rules for feed and animal by-products. 

Progress on phytosanitary policy has remained limited. Alignment has progressed for plant 
protection products. A Regulation concerning the sale of plant protection products on 
prescription, a Regulation on recording and monitoring chemicals to be used for plant 
production and a Regulation concerning the placing of plant protection products on the market 
have entered into force. A communiqué regulating registration, import, production and use of 
biological agents has entered into force. Preparatory work has started on establishment of a 
pilot-scale plant passport system. 

Progress has been limited in the case of seed and propagating materials. Variety registration 
and seed certification software system has been established. No developments can be reported 
on implementation of international phytosanitary agreements. 

Conclusion 

Overall, limited progress has been observed in the area of food safety, veterinary and 
phytosanitary policy. Efforts continued, but transposition and implementation of the acquis in 
this area is still at an early stage. Strengthening administrative structures remains pivotal for 
continuing alignment under this chapter. 

4.13. Chapter 13: Fisheries 

No significant progress has been made with alignment with the fisheries acquis. The amended 
Law on Fisheries has still not been adopted. There has been no progress on reorganisation of 
the administrative structures necessary for consistent implementation of the common fisheries 
policy. Responsibility for fisheries is still spread between various ministries and different 
departments within the Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA). 

There has been some progress on resource and fleet management. Four new port offices 
were established, bringing the total up to 34. The Fisheries Information System (FIS) has been 
improved, but is not yet fully functional; further progress is needed with regard to the 
collection of catch and landing data. A fleet register number has been assigned to each vessel. 
All vessels have been registered with the FIS and all procedures related to vessels have been 
carried out via this system. Registration of logbooks in the FIS has started. Quota applications 
related to baby clam have been monitored by the FIS on a pilot scale. Alignment of the 
legislation regarding the tonnage measurement of vessels between 15m and 24m long and 
vessels smaller than 15m has been completed. However, a four-year transition period for 
vessels between 15m and 24m has been granted for implementation. No progress can be 
reported on stock assessment and data collection is still patchy and incomplete with regard to 
the major fish stocks in the Black Sea. 

No progress has been made on structural action, inspection and control, market policy 
and state aid. 

As regards international agreements, Turkey introduced an individual quota system for 
blue-fin tuna in order to distribute the total quota it had been given by the International 
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). Turkey has formally objected 
to the size of its quota, but it has nevertheless given a commitment to abide by it and other 
provisions of the multi-annual recovery plan for Eastern blue-fin tuna. Further measures to 
comply with ICCAT commitments are therefore needed. 
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‘Fisheries’ is one of the eight chapters covered by the conclusions on Turkey adopted by the 
Council (General Affairs and External Relations) on 11 December 2006 and endorsed by the 
European Council on 14/15 December 2006. As long as restrictions remain in place on the 
free movement of goods carried by vessels and aircraft registered in Cyprus or whose last port 
of call was in Cyprus, Turkey will not be in a position fully to implement the acquis relating 
to this chapter. 

Conclusion 

Overall, some progress has been made on resource and fleet management and implementation 
of international agreements. However, no progress has been made on legislative alignment in 
this chapter. Turkey has not yet established the administrative structures necessary to 
implement the common fisheries policy. 

4.14. Chapter 14: Transport policy 

Some progress has been made on road transport. Turkey has issued a second decree aiming 
at a more effective facilitation of the fleet renewal scheme and phasing out old vehicles. 
Turkey is close to becoming a party to the European Agreement on the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road (ADR). The Directorate-General for Land Transport (DGLT) 
has increased the capacity of the unit responsible for the implementing regulation. However, 
inspection capacity is still limited for the ADR. Turkey has completed the task of establishing 
inspection facilities for roadworthiness tests on motor vehicles. However, DGLT lacks the 
necessary monitoring and control capacity which calls for comprehensive technical training 
for the staff. Licensing and certification of professional competence have been completed for 
international road transport operators and are close to completion for domestic operators. 
Little progress was made towards meeting the EU technical requirements in the field of road 
transport, in particular for introduction of digital tachographs, which will be obligatory with 
effect from June 2010. Turkey has not yet designated the authority responsible for 
implementation of digital tachographs. Alignment in the road transport sector is generally 
advanced. 

No progress can be reported towards effective alignment with the acquis on rail transport. 
Although drafting of the railways reform package has been finalised, there is no progress 
regarding its adoption. Preparedness in this sector remains at a very early stage. 

Turkey has no inland waterways transport covered by the acquis. 

Limited progress was made on air transport. A new Regulation on carriage of liquids on 
aircraft was adopted. Implementation is still in the pilot phase, which started at Antalya 
international airport. In the light of the experience gained, the system will be extended to all 
airports in Turkey. The capacity of the Directorate-General for Civil Aviation (DGCA) in the 
field of aircraft maintenance has been improved. Based on its accreditation by the European 
Aviation Safety Agency (EASA), the DGCA is issuing approvals for maintenance 
organisations in line with EU standards. Relations with the EASA have been put on a formal 
footing by a working arrangement signed on 7 July 2009. Turkey became a party to the 
Montreal Convention.  

Further discussions on a horizontal aviation agreement took place in June 2009 and have to be 
pursued as a matter of priority in view of recognising Community designation, a fundamental 
requirement under Community law. In this respect, Turkey has yet to develop a clear strategy 
for the progressive alignment to the acquis on the Single European Sky, including aspects 
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related to civil-military coordination. The involvement of Turkey into the Pan-European 
dimension of SESAR is finally ensured. 

Air traffic management is suffering from a lack of regional cooperation. The lack of 
communications between air traffic control centres in Turkey and the Republic of Cyprus 
continues seriously to compromise air safety in the Nicosia flight information region. A 
technical solution has been submitted by the Commission and Eurocontrol and an agreement 
needs to be reached between the parties involved without delay. 

In the field of maritime transport, little progress can be reported. Despite years of 
consultation, the maritime safety framework law has not been adopted. Legislation on roll-
on/roll-off passenger ships has been amended to meet the voyage data recorders (VDR) 
requirements of the International Maritime Organisation (IMO). The Regulation on seafarers 
has been further amended. The technical capacity for education and training of the saefarer's 
is lagging behind. A new Regulation on tonnage measurement has been implemented. 
Preparations for improving the institutional capacity to prevent pollution from ships, along 
with emergency response capacity, have not yet been launched. 

There has been some progress on preparing regulations on SOLAS-78, SOLAS-88 and 
Marpol Annexes III and IV. Detention rates of Turkish vessels dropped further (to 5.7% in 
2008). Turkey has moved to the white list of the Paris Memorandum of Understanding No 
progress on maritime security can be reported. Alignment is advanced on maritime safety. 
The rules on market access and ship registration are not in line with the acquis. No particular 
development can be reported in the areas of combined transport and satellite navigation.  

No progress has been made on state aid. There is no established institution or legal framework 
in Turkey to regulate State aid.  

Transport policy’ is one of the eight chapters covered by the conclusions on Turkey adopted 
by the Council (General Affairs and External Relations) on 11 December 2006 and endorsed 
by the European Council on 14/15 December 2006. As long as restrictions remain in place on 
the free movement of goods carried by vessels and aircraft registered in Cyprus or whose last 
port of call was in Cyprus, Turkey will not be in a position fully to implement the acquis 
relating to this chapter. 

Conclusion 

Limited progress has been made on alignment in the transport sector. In the case of road 
transport, further alignment has been observed. However, the implementation capacity is still 
lagging behind and Turkey must give priority to implementation of the digital tachograph in 
particular. No progress can be reported in the rail sector. There has been limited progress on 
air transport. The lack of communications between air traffic control centres in Turkey and 
the Republic of Cyprus continues seriously to compromise air safety. Turkey remains outside 
the efforts to integrate European airspace. Progress in the maritime sector has been limited, 
the move of Turkey to the white list of the Paris MoU confirms Turkey's good performance as 
a flag state. The institutional capacity for prevention of pollution and emergency response 
should be improved. In both the air and maritime sectors, no progress has been made towards 
becoming a party to international conventions. 
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4.15. Chapter 15: Energy 

In the field of security of supply, some progress can be reported. An intergovernmental 
agreement on the Nabucco pipeline project was signed in July 2009. However, the agency 
which would facilitate oil stockholding arrangements has not been established. 

Regarding the internal energy market, significant progress can be reported on electricity. 
Turkey has successfully engaged in a comprehensive reform of its electricity market and in 
gradually opening it to competition. Turkey took a major step towards creating a sound 
economic and financial basis for the electricity sector by introducing a cost-based pricing 
mechanism for the State-owned energy companies by mid-2008. Implementing regulations on 
ancillary services and a new balancing and settlement regulation were adopted for the 
electricity market. A new balancing and settlement regulation was adopted, but is not yet 
implemented. Following adoption of the cost-based pricing mechanism last year, quarterly 
adjustments were applied to electricity retail prices. The threshold for eligible consumers was 
further reduced to 480,000 kWh, equivalent to opening 50% of the market. During the 
reporting period, eleven generation plants with a total installed capacity of 140 MW were 
privatised. Privatisation of distribution assets through a block sale by using the sale method of 
100% of shares continued and privatisation of two of the regional distribution facilities was 
completed. For two other regions the process is in its final stage. The electricity theft and loss 
rate is around 14%. 

Limited progress can be reported on the natural gas sector. Positive developments took place, 
in the form of concession of gas distribution to private companies in several regions. 
However, most issues concerning the market structure, the unbundling of the transmission 
activities from supply activities and the rules for access to the network remain pending. The 
procedure for transfer of a 4 bcm import contract from BOTAS to the private sector has 
proved inefficient to create wholesale gas trade activities and has mainly benefited the leading 
gas exporter. The increasing discrepancy between the Natural Gas Market Law and 
developments on the market calls for substantial revision of the law. Natural gas infrastructure 
was further expanded and now covers 80% of the country. Sixty-four cities are connected to 
the gas grid. Investments in gas storage are being prepared and should help to balance demand 
and supply. 

Negotiations started in September 2009 on Turkey's accession to the Energy Community 
Treaty. Both for the internal market in electricity and gas, renewable energy sources and 
energy efficiency, but also as regards energy related environmental issues, the accession of 
Turkey to Energy Community will be of particular relevance. 

There have been no developments in the field of state aid. A number of draft laws with a 
view to establishing an authority for monitoring state aid were submitted to parliament but 
subsequently withdrawn. 

Good progress can be reported on renewable energy. Implementing regulations were adopted 
on wind energy (clarifying technical evaluation of applications for licences for wind-based 
power) and on use of geothermal resources. In the reporting period, six geothermal fields 
suitable for electricity generation were privatised. By the end of 2008 Turkey was producing 
17% of its electricity from renewable energy sources. The revised strategy paper for the 
electricity sector set a target of producing 25% of the country’s electricity from renewable 
sources by the end of 2020 and installing 20,000 MW of wind power capacity by the same 
year. Considering that electricity consumption is expected to double by the same date, this 
objective will require significant efforts. 
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In the case of energy efficiency, some progress can be reported. Implementing regulations on 
the energy performance and insulation of buildings were adopted. Further implementing 
regulations were also adopted on efficient use of energy and energy resources and on the 
energy efficiency of small and medium-sized enterprises. Efforts to raise public awareness of 
energy efficiency as a means to enhance energy security and combat climate change need to 
be continued and framework legislation must still be brought into line with acquis 
requirements. 

Limited progress can be reported on nuclear energy, nuclear safety and radiation 
protection. Turkey has not finalised the tender procedure for selection of the contractor to 
build its first nuclear power plant, which will have an installed capacity of 4,800 MW. The 
single offer is being assessed and will be submitted to the Council of Ministers for approval. 
Implementing regulations on special principles and design principles for the safety of nuclear 
power plants were adopted. Regarding research reactors, implementing regulations on special 
principles for safety, notification and reporting of extraordinary incidents, registration and 
reporting were adopted. Based on Turkish declarations, it is supposed that the acquis on 
control of high-activity sealed radioactive sources and orphan sources has been transposed. 
An implementing regulation on nuclear power plant sites was also adopted. However, the 
Turkish Atomic Energy Agency (TAEK) continues to perform both the regulatory functions 
and its operational tasks. Turkey is not participating in the Community programme on nuclear 
safety and radiation protection. Nor has it acceded to the Joint Convention on the Safety of 
Spent Fuel Management and Radioactive Waste Management. 

Conclusion 

There has been some, but uneven, progress in the energy sector. Developments on renewable 
energy, energy efficiency and the electricity market have been encouraging. However, in the 
cases of natural gas, nuclear energy, nuclear safety and radiation protection Turkey needs to 
implement its legislation and strategies. 

4.16. Chapter 16: Taxation 

There has been uneven progress on indirect taxation. Turkey’s value-added tax legislation is 
partially aligned with the acquis. Further alignment of the structure, exemptions, special 
schemes and application of reduced rates is needed, with particular regard to the application 
of different VAT rates on wholesale and retail sales.  

As regards excise duties, some progress can be reported, in the form of adoption of an action 
plan on 18 May 2009 setting clear milestones with a view to gradual full elimination of 
discriminatory taxation on alcoholic beverages and imported tobacco. However, the 
discrepancies between the Turkish legislation and the acquis on the structure of excise duty 
on tobacco and tobacco products remain unchanged. Turkey applies ad valorem rates and has 
no element of specific excise duties. The Tobacco Fund remains discriminatory. It sets a 
special duty on imported tobacco and cigarettes only, which is not applied to domestic 
products. As regards alcoholic beverages, significant progress can be reported. In connection 
with the action plan of 18 May 2009, the proportional taxation was fully eliminated by a 
government decree adopted on 6 April 2009 with effect from 14 April 2009 and new specific 
duty rates were set within clear milestones mutually accepted in view of full elimination of 
remaining discriminatory taxation. Turkey has not yet introduced any duty-suspension 
arrangement for domestic movements and fiscal warehouses.  
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There has been some progress on direct taxation. The tax burden on the minimum wage was 
reduced and the income tax brackets were increased. The Income Tax Law is being revised. 
Turkey will need to avoid introducing any measures contrary to the principles of the Code of 
Conduct for Business Taxation. 

Further progress can be reported in the field of administrative cooperation and mutual 
assistance. The taxpayer call centre, taxpayer service centre and large taxpayer office 
established in the revenue administration are fully operational. Positive developments can be 
reported in the fight against the informal economy. An action plan for combating the 
unregistered economy was enacted, with action to be taken by 2010. It includes a VAT refund 
risk-analysis project and an e-customs system for cross-checks on people involved in VAT 
fraud. The revenue administration is responsible for monitoring and assessing the activities 
set out in this action plan. 

Turkey has made further progress on operational capacity and computerisation. 
Computerisation of the provincial tax offices was completed and the tax administration is 
developing IT systems with a view to interconnectivity between the Turkish IT systems and 
those of the EU and its Member States. 

Conclusion 

There has been progress towards legislative alignment in this chapter, in particular towards 
reducing the discriminatory taxation on alcoholic beverages. Turkey’s tax system largely 
follows the structure of the EU acquis in the fields of VAT, excise duties and direct taxation. 
However, several discrepancies need to be addressed before achieving full alignment. 
Modernisation of the tax administration has continued, improving the service to taxpayers and 
increasing revenue. There have been positive developments in the fight against the informal 
economy. 

4.17. Chapter 17: Economic and Monetary Union 

There has been some progress on monetary policy. The Under-Secretariat of the Treasury 
published an implementing regulation which allows insurance, reinsurance and private 
companies to present not only domestic but also foreign securities as collateral to fulfil their 
technical reserve requirements. This was a positive development in the direction of 
prohibition of privileged access for the public sector to financial markets. The Central Bank 
adopted several measures to ensure liquidity on the financial markets. Turkey’s legislation is 
not yet sufficiently aligned with the acquis in this area. The statute of the Central Bank does 
not yet ensure its full independence. The government and the Central Bank continue to set the 
inflation target jointly. The national currency was renamed, reverting to Turkish lira, and new 
banknotes and coins were introduced with effect from 1 January 2009. This follows a 
transition period after introduction of the new Turkish lira in January 2005. 

Some progress can be reported on economic policy. Turkey submitted the pre-accession 
economic programme for 2009-2011 to the Commission, albeit after a delay due to the 
ongoing negotiations with the IMF on a new stand-by arrangement. Macroeconomic stability 
was broadly preserved in spite of the global economic and financial crisis. The swift response 
of the authorities, which relaxed both the monetary and fiscal policies, helped mitigate some 
of the negative effects of the downturn. To address the global financial and economic crisis, 
the government adopted several fiscal and stimulus measures, mainly consisting of 
consumption tax cuts, tax incentives for large investments and investments in certain regions 
and sectors, zero-interest loans to SMEs, inducements for Turks to repatriate savings held 
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abroad and incentives to increase employment. The parliament adopted a law allowing the use 
of the Unemployment Insurance Fund for infrastructure investments, in particular in the 
South-East Anatolia region, while introducing some measures to encourage job creation. At 
the same time, the fiscal relaxation may put at risk benefits of fiscal consolidation from 
previous years, if they are not withdrawn in timely fashion. The absence of credible fiscal 
plans added some uncertainty to the investment climate. Structural reforms continued, in 
particular privatisation in the energy sector, albeit at a slower pace due to the challenging 
environment. Formulation and implementation of economic policy remained fragmented until 
the Cabinet reshuffle, which centralised a significant number of institutions and functions 
under a single Deputy Prime Minister. 

Conclusion 

Some progress has been made on economic and monetary policy. The macroeconomic policy 
framework reflected the changing global economic conditions. Alignment with the acquis in 
the field of monetary policy remains incomplete. There are still shortcomings in the legal 
framework, for instance as regards the full independence of the Central Bank, prohibition of 
monetary financing of the public sector and prohibition of privileged access for the public 
sector to financial markets. 

4.18. Chapter 18: Statistics 

Good progress has been made on statistical infrastructure. The official statistics programme 
for 2007-2011 was further updated. Progress can be reported on the coordination role of the 
Turkish Statistical Institute (Turkstat) and on improving its administrative capacity. The 
Turkish Statistical Law was revised. It now requires all statistical stakeholders to provide data 
to Turkstat, introducing a new provision of administrative fines for non-compliance with this 
obligation. Another provision introduced the passive confidentiality principle for the 
dissemination of foreign trade data. Furthermore Turkstat signed co-operation protocols with 
the Council of Higher Education and the Ministry of Health. Some progress has been made on 
classifications and registers. Activities started on business demography. The changeover to 
NACE Rev. 2 (Statistical Classification of Economic Activities in the European 
Communities) is under way. However, Turkey has not yet submitted a detailed description on 
progress made in setting up the statistical farm register, which is a key element for the 
accession negotiations in this chapter.  

Good progress has been made on sector statistics. A working group on government accounts 
was established. It aims at compiling harmonised tables on general government accounts and 
fiscal notification. Turkey also made further progress on timely production of key national 
accounts indicators in accordance with the European System of Accounts (ESA95). However, 
Turkey has not yet submitted a detailed description of the methodology used for compiling 
national accounts, which is a key element for the accession negotiations in this chapter. As 
regards agricultural statistics, Turkey published the results of three new surveys on farm 
structure, crop production and animal production. Some progress has been made regarding the 
accession partnership priority which requires Turkey to align the methodology and 
organisational set-up for providing agriculture statistics in line with EU requirements. As for 
population and migration statistics, Turkey started to publish population data on a yearly basis 
and established a national education database. In the case of public health statistics, Turkey 
adopted a new death certificate to improve the quality of causes of death statistics. In the area 
of business statistics Turkstat further improved short-term statistics. 

Conclusion 
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Good progress has been made in the area of statistics. The Statistics Law was revised and 
Turkstat took further steps to improve coordination of the statistical system. Good progress 
has been achieved on sector statistics, in particular on social and business statistics. Further 
efforts are needed on national accounts and agricultural statistics and on the statistical farm 
register. 

4.19. Chapter 19: Social Policy and Employment 

There is no progress to report regarding transposition of the acquis on labour law. The 
limited scope of the Labour Law39 and transposition of a number of directives remain to be 
addressed. The administrative capacity of the Ministry of Labour and Social Security and its 
affiliated institutions is not yet sufficient. Some efforts were made to combat child labour, but 
further resources are needed to address this persisting problem. In the area of labour law, 
Turkey is not yet sufficiently prepared. 

Some progress has been made in the area of health and safety at work. Expertise on the 
acquis improved as a result of training and awareness-raising activities. However, the lack of 
legislation to transpose Framework Directive on the safety and health of workers at work is a 
major shortcoming. Amongst other issues, employees in the public sector are still not covered 
by the health and safety legislation. The system for collecting data on occupational diseases 
and accidents needs to be further strengthened. According to the latest official statistics, 
80,602 occupational accidents occurred in 200740. Accidents in the informal sector go 
unreported. As regards administrative capacity, the Labour Inspection Board was 
strengthened, including by means of training and recruitment of extra staff. However, the 
inspector per employee ratio is inadequate to guarantee effective monitoring of 
implementation of the legislation41. Preparations in this area are ongoing. 

There has been little progress in the social dialogue. The reinstitution of 1 May as ‘Labour 
and Solidarity Day’ after 28 years was an encouraging step. The reform of trade union 
legislation is pending for several years. Full trade union rights have not yet been established 
in Turkey. The current legal framework is not in line with EU standards and ILO 
Conventions, in particular as regards the right to organise, the right to strike and the right to 
bargain collectively, for both the private and public sectors. The ILO Committee of experts 
called upon Turkey to adopt these reforms and suggested the organisation of a high-level 
bipartite mission to assist the government. Social dialogue, at cross-industry, sector and 
corporate level, remains generally weak. Overall, the percentage of workers benefiting from 
collective labour agreements is low42. The channels for tripartite social dialogue, in particular 
the Economic and Social Council, need to be strengthened. In the area of social dialogue, 
Turkey is not yet sufficiently prepared.  

                                                 
39 The Labour Law does not apply, inter alia, to businesses or enterprises in agriculture and forestry 

which employ fewer than 50 workers, to apprentices and to trades and crafts businesses employing 
fewer than three persons. 

40 The incidence of accidents is highest in manufacturing of metal products (except machinery). Fatal 
cases of silicosis caused by poor working conditions in jeans sandblasting workshops continued to 
occur. 

41 There are 591 labour inspectors, of whom 306 are social inspectors and 285 are health and safety 
inspectors. The number of employees is around 19,500,000 (excluding civil servants). That gives a ratio 
of around one inspector for every 32,994 workers. The ILO standard is one inspector for every 20,000 
workers in transition economies.  

42 The collective agreements concluded in 2007 and 2008 cover a total of 694,474 workers out of 
21,194,000 in employment (i.e. 3%). 
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There has been some progress on employment policy, in particular to reduce the negative 
effects of the economic and financial crisis. A number of individual measures to stimulate 
employment, among other the extension of short-term work duration by six months, was 
adopted in August 2009. This complements the incentives for employment creation already 
adopted in 2008 under the "Employment package". In the absence of an overall employment 
strategy, the impact has to be seen. The fight against the informal economy has been given a 
higher profile. The government adopted an action plan which combines a series of incentives 
and legal sanctions. However, the action plan lacks measurable targets and indicators and the 
method of measuring undeclared work still has to be further developed. The employment rate 
and labour force participation remain low, although the latter increased for the first time in 
years43 (see Economic criteria). The labour market deteriorated, against the background of the 
economic and financial crisis. The unemployment rate rose rapidly to 13.6% in the second 
quarter of 2009, especially youth unemployment. The latter reached 24.9% for the second 
quarter of 2009. As a result, demand for the services of the Turkish Employment Agency 
(ISKUR) increased rapidly. However, this was not met by a proportionate increase in human 
resources. The law on Turkey’s participation in the PROGRESS Community Programme has 
entered into force. No progress can be reported towards finalisation of the Joint Assessment 
Paper on Employment Priority Policies (JAP). Preparations in this area are at an early stage.  

There has been good progress on the preparations for the European Social Fund (ESF). The 
operating structure established under the Ministry of Labour and Social Security, which is 
responsible for management of the IPA operational programme on human resources 
development, has recruited additional personnel and provided training. The process to confer 
powers on Turkish authorities for decentralised management of the IPA management and 
control system has been finalised and a related financing agreement has been signed. Actions 
on promotion of female, youth and registered employment, on lifelong learning activities and 
on increasing girls’ school enrolment rates will be supported in the framework of the IPA 
operational programme on human resources development. Preparations in this area are on 
track. 

There has been little progress in the field of social inclusion. The percentage of the 
population at risk of poverty is very high. According to the latest (2007) Poverty Survey, 
18.56% of Turkey’s population live below the poverty line, a slight increase since 2006. 
People living in rural areas are at considerably greater risk of poverty than urban dwellers. 
Poverty is also high among the working population, especially among casual/ seasonal 
workers, unpaid family workers, the self-employed and those in subsistence agriculture. 
Because social transfers are lacking, children are at disproportionate risk of poverty. The 
national mechanisms for monitoring poverty and social inclusion are weak. No progress can 
be reported towards the finalisation of the Joint Social Protection and Social Inclusion 
Memorandum (JIM). Preparations in this area are at an early stage. 

There has been no progress in the field of social protection. The percentage of people 
covered by social security is slightly below 80% and has been declining. Efficient planning, 
coordination and provision of social protection, social assistance and social services are still 
lacking. Often this results in arbitrary delivery of services and benefits, without objective and 
transparent criteria44. The draft law on social assistance and payments without premiums is 

                                                 
43 41.7% and 46.39% respectively. 
44 The report of the State Supervision Board (DDK) acknowledges these problems, and recommends a 

better definition of types and amounts of social assistance, together with a definition of poverty; and 
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expected to address these issues, but has still not been adopted. The impact of the recent 
social security reform on the socially excluded is not yet clear. Preparations in this area are at 
an early stage. 

There has been no progress on anti-discrimination. There is no definition in law of direct 
and indirect discrimination. The acquis concerning discrimination on grounds of racial or 
ethnic origin, religion or belief, disability, age and sexual orientation has not yet been 
transposed. There is still no Equality body in Turkey, as required by the acquis. Dialogue with 
non-governmental operators in this area needs to be improved. Preparations in this area are 
not very advanced. 

Some progress can be reported in the field of equal opportunities. A Parliamentary 
Commission on Equal Opportunities for Men and Women was established (see Political 
criteria – Economic and social rights). This will monitor developments in the field of gender 
equality, give opinions on draft laws and determine the legislative work needed to align with 
the international agreements to which Turkey is a party. It will also examine claims of 
violations of equality between women and men and gender-based discrimination, which are 
referred to it by the Presidency of parliament. Turkey adopted a national action plan for 
gender equality for 2008-2013, but it contains no information on human or financial 
resources. However, women’s participation in the labour market remains the lowest among 
EU Member States and OECD countries. The gender pay gap persists45. There is still no 
Equality body in Turkey, as required by the acquis. Preparations in this area are on track. 

Conclusion 

Overall, Turkey made limited progress in the field of social policy and employment. The 
establishment of a Parliamentary Commission on Equal Opportunities for Men and Women is 
a positive step. Preparations for participation in the European Social Fund have accelerated. 
However, the legislation on labour law, health and safety at work and on anti-discrimination 
is not in line with EU standards. There has been no progress towards achieving full trade 
union rights in line with EU standards and ILO Conventions. Women’s participation in the 
labour market is very low. Efforts to combat undeclared work need to be stepped up. A 
substantial proportion of the population is at risk of poverty, especially children. Due 
attention needs to be paid to the finalisation of the Joint Social Protection and Social Inclusion 
Memorandum and of the Joint Assessment Paper on Employment Priority Policies. The 
administrative capacity for effective implementation of the acquis in the area of social policy 
and employment needs to be improved. 

4.20. Chapter 20: Enterprise and Industrial Policy 

Turkey made further progress with regard to enterprise and industrial policy principles. It 
has prepared an industrial strategy document for 2009-2013 following EU policy principles. 
The process of preparation and reaching agreement on this document and its action plan needs 
to be completed allowing industrial policy subsequently to be implemented. The Ministry of 
Industry and Trade established an entrepreneur information system, including extensive data 
on companies and sectors and providing a solid basis for policy analysis and design. The 

                                                                                                                                                         
suggests the unification of various institutions in this field under one roof, and establishment of a 
common database. 

45 According to the ILO report entitled ‘Global Employment Trends for Women’ (March 2009), in Turkey 
men employed in manufacturing earn twice as much as women.  
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Coordination Council for Improvement of the Investment Environment (YOIKK), a key 
public-private initiative contributing to improving the business environment, continued its 
work and adopted its third action plan, now covering 2009. A government action plan to 
address the informal economy was adopted in February 2009. This includes specific measures 
and incentives in favour of registered companies operating in the formal economy. It also 
includes enforcement measures against unregistered activities and awareness-raising to build 
public and institutional consensus. There are some modest signs that Turkey is planning to 
improve the follow-up to and monitoring of policy strategies and action plans, e.g. by issuing 
quarterly progress reports on the YOIKK action plans and appointing additional dedicated 
staff to monitor implementation of the industrial strategy. 

There was some improvement in the business environment, including procedures for starting 
a business and a regulation to speed up customs procedures. However, licensing procedures, 
market exit and bankruptcy proceedings remain cumbersome. Various crisis-response 
packages have been adopted by the government, introducing different types of tax advantages 
for industry and SMEs. Furthermore, in response to the economic crisis, a regulation on short 
work was adopted to help companies to keep working during the crisis instead of closing 
down or laying off workers. 

Some progress was made with enterprise and industrial policy instruments. New loan 
programmes were extended by the Small and Medium-sized Industry Development 
Organisation (KOSGEB). KOSGEB’s mandate was extended to all enterprises, including the 
services sector, by an amendment to the law establishing the organisation. Ratification of the 
Competitiveness and Innovation Programme (CIP) was completed in January 2009. There has 
been a notable increase in R&D spending, with a rising share from the private sector. No 
further progress has been made towards completing alignment with Directive 2000/35 on 
combating late payment in commercial transactions. 

Some progress has been made in sector policies. The Ministry of Industry and Trade prepared 
a strategy for the automobile sector. Turkey revised its national restructuring plan for the steel 
industry. The revised plan focuses in particular on companies benefiting from State aid rather 
than the entire sector. 

Conclusion 

Turkey has made further progress on this chapter, in particular in preparing a new industrial 
strategy and new sectoral strategies, which now need to be completed and published. There is 
also wider availability of enterprise and industrial policy support instruments and some 
improvements in the business environment. The follow-up to and monitoring of policy 
strategies and action plans have improved modestly, but need further strengthening. Overall, 
Turkey has achieved a sufficient level of alignment with the acquis in the field of enterprise 
and industrial policy. 

4.21. Chapter 21: Trans European Networks 

Progress was made in the area of transport networks. The Ministry of Transport issued its 
strategic plan for 2009–2013. The priorities are in line with the recommendations made in the 
transport infrastructure needs assessment (TINA). Preparations are being made for projects 
and are well advanced for core network projects. However, a master plan for long-term 
investment has not yet been prepared. Substantial progress is awaited on development of a 
reliable system of transport data classified by type of transport infrastructure. 
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In the area of energy networks, the European Community is supporting preparations for 
projects to create a stronger competitive electricity and gas market in the EU and improve 
security of supply. In July 2009 Turkey signed the Intergovernmental Agreement on the 
Nabucco gas pipeline. This project is an important strategic step towards closer energy 
cooperation between the EU, Turkey and other States in the region as well as towards the 
diversification of energy sources. The timely completion of the Southern Gas corridor, 
through notably the swift implementation of the Nabucco Intergovernmental Agreement, 
remains one of the EU's highest energy security priorities. The objective of the agreement is 
to set a common regulatory framework and facilitate the necessary investment decisions.  

Technical preparations to bring into operation the Turkey-Greece-Italy interconnector natural 
gas pipeline are continuing. 

As regards electricity networks, links are in place with Bulgaria, Syria, Iraq, Iran, Azerbaijan 
and Georgia. Preparations for Turkey’s synchronisation with the UCTE (Union for the 
Coordination of Transmission of Electricity) European power network are at an advanced 
stage. Turkey is giving priority to a number of projects contributing to completion of priority 
links 4 (Greece-Balkan countries UCTE system) and 9 (Mediterranean electricity ring) in the 
EU projects of European interest. The Babaeski (Turkey) – Filippi (Greece) line is now fully 
operational. 

Some progress can be reported in the area of telecommunications networks. Turkey has 
become a participant in the information and communication technologies policy support 
programme under the Competitiveness and Innovation Framework Programme.  

Conclusion 

Turkey has made some progress in the area of trans-European networks. In particular, it has 
signed the inter-governmental agreement on the establishment of the Nabucco pipeline. 
However, further efforts are still needed for the clear definition of the core network priority 
projects and for the development of reliable transport data classified by type of transport 
infrastructure. 

4.22. Chapter 22: Regional Policy and Coordination of Structural Instruments 

Some progress was made with regard to the legislative framework. Turkey’s IPA 
Framework Agreement entered into force in December 2008, providing the legal basis for 
implementation of IPA assistance in Turkey (including the EU Cohesion Policy precursor 
components III and IV of IPA). A Prime Ministry circular on the official appointment of 
institutions under IPA including the formal appointment of the Strategic Coordinator under 
components III and IV needs to be completed. Implementing legislation on support for 
projects and activities from development agencies entered into force in November 2008. 

Progress was made with the institutional framework. Turkey finalised the institutional set-
up and procedures for implementation of components III and IV of IPA in a satisfactory way. 
This resulted in management of both components being conferred to Turkey in July 2009 on 
the basis of certain conditions that the Turkish authorities need to fulfil in a given time period. 
This allowed for the signing of financing agreements for all programmes but the Transport 
Operational Programme in August/September; the latter was delayed for lack of mature 
projects. The State Planning Organisation, as the IPA strategic coordinator, established a 
technical committee made up of representatives of the operating structures (OS) and the 
horizontal institutions involved in management of IPA funds (e.g. the national authorising 
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officer (NAO)/Treasury, the Central Finance and Contracts Unit (CFCU) and the national IPA 
coordinator). The committee meets every three months to ensure smooth implementation of 
all four operational programmes (on transport, the environment, regional competitiveness and 
human resources development).  

Development agencies (DA) are now established in all provisional NUTS II-type regions. A 
total budget of nearly €125 million has been earmarked for the development agencies in the 
2009 national budget. Relevant local and regional stakeholders are involved in establishing 
the budgets of individual DAs, but not in selecting the provinces to host the DAs. The 
selection criteria are unclear and the process is not sufficiently transparent.  

Limited progress was made as regards administrative capacity. Training and technical 
assistance to strengthen central institutions involved in IPA implementation has continued. 
The NAO office has been reorganised, in line with Commission recommendations, and new 
staff were hired. However, the key across-the-board risk threatening implementation of all 
operational programmes remains the need for more efficient cooperation between the CFCU 
and the ministries designated as operating structures, for further strengthening the institutional 
capacity of the institutions involved and for an acceleration of programme and project 
implementation including more rapid tendering and contracting. Administrative capacity at 
regional level remains weak. 

Some progress was made with regard to programming and programme implementation. A 
solid project pipeline has been built up for the environment OP. Also, calls for proposals 
under the regional competitiveness OP and the human resources development OP have 
created a good basis for absorbing the funds available under these programmes. Participation 
by regional and local stakeholders was significantly enhanced by the call for proposals 
procedures and by involving municipalities in developing environmental projects. The 
transport OP has seen little success in the preparation for implementation. Preparations for the 
single major high speed rail infrastructure project have been severely delayed. The Turkish 
authorities and the Commission are actively seeking alternative projects sufficiently mature 
and consistent with the programme strategy.  

In the cases of monitoring and evaluation, limited progress was made. Further work was 
done by the working group bringing together operating structures and the State Planning 
Organisation on development of the integrated management information system (MIS). Sector 
monitoring committees for all the OPs continued meeting on schedule. 

In the area of financial management and control, limited progress was made. Currently, 
these tasks are managed on a temporary basis by the CFCU. Appropriate units to deal with 
financial management and control aspects have been nominally established in each line 
Ministry, but the staff to be trained and appointed to them are currently working on other 
aspects of the project cycle (programming, preparation of terms of reference, etc). The 
processes for building capacity within the Operating Structures must be significantly 
accelerated with a view to capacitate these structures to take up responsibilities for tendering, 
contracting financial management and control from the CFCU by mid-2011 at the latest. 

Conclusion 

Turkey made some progress on this chapter. This took the form, in particular, of finalisation 
of the legislative and institutional framework for implementation of IPA components III and 
IV and of involvement of local and regional stakeholders in preparing the project pipeline and 
setting up further development agencies. Further strengthening of administrative capacity is 
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needed at all levels. Turkey has to strengthen the project pipeline further, notably in the 
transport sector, in order not to lose IPA funds. Establishment of the MIS to support 
management and supervision of IPA measures needs to be finalised. Overall, Turkey’s 
alignment with the acquis in this chapter remains limited. 

4.23. Chapter 23: Judiciary and fundamental rights 

There has been some progress on the judiciary (see also under political criteria – part I of 
the report). 

As regards the independence of the judiciary, concerns remain with regard to the procedure 
laid down in the Law on judges and prosecutors for the selection of candidate judges and 
prosecutors. The main feature of the criticism is that the criteria used for this selection are 
open to subjective interpretation. The case launched by two opposition parties with the 
Constitutional court for annulment of certain provisions of the legislation is still pending.  

There has been no progress on the composition of the High Council of Judges and 
Prosecutors46 or on the reporting lines of judicial inspectors47. The Semdinli case, transferred 
to the Van military court following a decision by the Court of Cassation, is still pending. In 
2006, the civilian prosecutor previously in charge of the case was dismissed from office by 
the High Council of Judges and Prosecutors. This disproportionate decision raised questions 
about the independence of the High Council48. 

On occasions senior members of the judiciary, of the military and of an association of judges 
and prosecutors made statements which are likely to be perceived as pressure on individual 
courts and members of the judiciary, putting thus the impartiality of the judiciary at risk in 
important cases. 

In relation to the professionalism and competence of the judiciary, training of judges and 
prosecutors49 and prison staff carried out by the Ministry of Justice and the Justice Academy 
continued. A new Director of the Justice Academy has been appointed. However, the Justice 
Academy has still not developed into a strong and independent training provider for the entire 
magistracy, including at regional level. 

As regards the efficiency of the judiciary, the national judicial network project (UYAP50) has 
had positive results on court proceedings. Lawyers are also reportedly using the system 
increasingly since March 2007; however, problems accessing the system are reported in small 
cities. Mediation as an alternative to resolve disputes is not used widely; this points to the 
need to raise awareness amongst the judicial actors and the public concerned. Provisions of 

                                                 
46 The composition of the High Council is not representative of the judiciary as a whole; only senior 

members of the Court of Cassation and of the Council of State are members of this Council. 
47 The judicial inspectors, who are responsible for evaluating the performance of judges and prosecutors, 

are attached to the ministry, not to the High Council. 
48 The Semdinli case concerns the bombing in November 2005 that killed one person and injured others in 

the town of Semdinli in Southeast Turkey. The civilian prosecutor in this case published the indictment 
in March 2006. It included accusations against high-ranking military commanders. The General Staff 
criticised the indictment and urged those bearing constitutional responsibility to take action. The High 
Council of Judges and Prosecutors took the dismissal decision in April 2006. 

49 This involves a two-year pre-service and continuous in-service training. 
50 UYAP is an information system, an e-justice system. 
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the Criminal Procedure Code such as return of the indictment and cross-examination have not 
been used sufficiently in practice. 

On 1 May 2009 there were a total of 7,081 judges (6,914 on 1 May 2008) and 4,040 
prosecutors (3,917 on 1 May 2008). On the same day, the total number of vacant posts for 
judges and prosecutors remained high: 3,875 as compared to 4,166 on 1 May 2008. In 2008, a 
total of 470 judges and prosecutors were appointed after completing their training at the 
Justice Academy. In the same year, after three competitions, 1,390 candidate civil judges and 
167 candidate administrative judges entered the Justice Academy. Another 200 followed in 
the first half of 2009. 2,000 auxiliary staff was recruited in 2008. Overall, despite progress 
made in hiring judicial staff, the number of vacancies within the judiciary remains significant. 

There have been no developments on the establishment of the regional courts of appeal. 
Under the law, these should have been operational by June 2007. A final decision on their 
number and seats and on the timely provision of the material and human resources necessary 
for their operations has yet to be taken. 

The government approved the judicial reform strategy in August 2009. This is a positive step 
ahead both in terms of the consultative process followed before its approval but also of its 
content that broadly provides for the right direction for reforms. The Ministry of Justice had 
presented a draft strategy in spring 2008, further to which consultations with stakeholders, 
including civil society, took place. Judges and prosecutors, including the High Courts, 
discussed the draft strategy on a number of occasions. The draft was also posted on the 
website of the ministry for comments. The strategy is comprehensive and covers issues 
related to the independence, impartiality, efficiency and effectiveness of the judiciary, 
enhancement of its professionalism, the management system and measures to enhance 
confidence in the judiciary, to facilitate access to justice and to improve the penitentiary 
system. An action plan to implement the strategy has also been approved. 

(See also 2.1. Democracy and the rule of law) 

Limited progress can be reported on anti-corruption (see also under political criteria – part I 
of the report). The new law amending the Criminal Code and the Code of Misdemeanours 
takes into account the GRECO recommendations, aligns Turkish legislation with international 
conventions and implements the requirements of the OECD Bribery Convention together with 
the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) concerning the prevention 
of money-laundering.  

The government, under the coordination of the Prime Ministry Inspection Board with the 
participation of other State institutions, carried out a broad consultation with stakeholders, 
including NGOs, with a view to preparing a national anti-corruption strategy.  

In the context of a fraud case against the charity association Deniz Feneri in Germany last 
year, the Turkish prosecution continued the investigation in Turkey. Assets of the main 
suspects have been frozen in Turkey. No indictment has been submitted to the courts. 

A seminar took place on “Methods to Combat and Prevent Corruption” bringing together 
local and international academics, experts and officials to discuss the methods and measures 
for the prevention of, and fight against corruption. Discussions focused on methods to combat 
corruption at both national and international level, investigation methods, awareness raising 
activities, financing of political parties and the role of the civil society, in particular the media 
and NGOs.  
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No progress has been made on adoption of legislation on the financing of political parties and 
election campaigns, which would increase transparency. There is no state body with the 
authority to audit election campaign financing. 

(See also 2.1: Democracy and the rule of law) 

As regards fundamental rights, there has been some progress (see also under political 
criteria and chapter 19: Social policy and employment)). 

Turkey expressed its formal intent to take part in the work of the EU Fundamental Rights 
Agency. There have been no developments on the institutions monitoring and promoting 
human rights, which lack independence and resources. As regards the establishment of the 
ombudsman, in December 2008 the Constitutional court ruled that the establishment of 
institutions not explicitly mentioned in the Constitution would distort the integrity of the 
administration and that parliament had no legislative power to establish such an institution. 
The necessary Constitutional amendment for the establishment of the ombudsman has yet to 
be adopted.  

As regards prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment, the 
government made limited efforts to ensure compliance with the legal safeguards to prevent 
torture and ill-treatment. Allegations of torture and ill-treatment and impunity of perpetrators 
remain causes of concern. Pending ratification of the Optional Protocol to the UN Convention 
against torture, there is no independent national preventive mechanism in place for monitoring 
places of detention. 

With regard to respect for private and family life and, in particular, the right to protection of 
personal data, Turkey needs to align its legislation with the data protection acquis, in 
particular Directive 95/46/EC, and, in that context, to set up a fully independent data 
protection supervisory authority. Turkey also needs to ratify both the CoE Convention for the 
protection of individuals with regard to automatic processing of personal data (CETS No 108) 
and the additional protocol to it on supervisory authorities and trans-border data flow (CETS 
No 181). Wiretapping has reportedly been used extensively and records of it published in the 
press. 

In the area of freedom of thought, conscience and religion, the government has undertaken a 
dialogue with both the Alevis and the non-Muslim religious communities. However, their 
specific problems still have to be addressed. A legal framework in line with the ECHR has yet 
to be established, which would enable the Alevis and the non-Muslim religious communities 
to function without undue constraints. 

Regarding freedom of expression, including freedom and pluralism of the media, article 301 
of the Turkish Criminal Code is no longer used systematically to restrict freedom of 
expression. However, there are prosecutions based on a number of other articles of the 
Criminal Code. There are insufficient guarantees in Turkish law to exercise freedom of 
expression in line with the ECHR and the ECtHR case law. Political pressures on the media 
and legal uncertainties affect freedom of the press in practice. 

As regards freedom of assembly and association, including the right to form political parties 
and the right to establish trade unions, the legal framework on associations is broadly in line 
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with European standards51. However, associations face disproportionate scrutiny of their 
activities which in some cases has led to judicial proceedings. There is no progress on 
amendments to the legal provisions on the closure of political parties. 

As regards treatment of socially vulnerable and disabled persons and the principle of non-
discrimination, in December 2008 Turkey ratified the UN Convention on the rights of persons 
with disabilities. However, people with physical disabilities have problems in accessing 
services mainly due to physical barriers and lack of awareness. Mental health is an area of 
concern and there is no independent body in Turkey to carry out inspections of mental health 
institutions. 

Anti-discrimination is enshrined in the Constitution and upheld in several laws. However the 
legal framework is not adequately aligned with the EU acquis (see chapter 19 – Social policy 
and employment). Provisions of the Turkish Criminal Code on "public exhibitionism" and 
"offence against public morality" are sometimes used to discriminate against the lesbian, gay, 
bi-sexual, transvestite and transgender (LGBTT) community. Homophobia has resulted in 
cases of physical and sexual violence while courts have on occasions applied the principle of 
"unjust provocation" in favour of perpetrators of crimes against transsexuals and transvestites. 

With regard to the right to education, the gender gap in primary education was halved from 
2.3% in 2007/2008 to approximately 1% in 2008/2009. The number of children in pre-school 
education increased by 14% from 2007 to 2008, taking the overall pre-school education rate 
up to 33%. The number of teachers in pre-school education also increased by 14% from 2007 
to 2008. The e-school system enables the Ministry of National Education to identify and reach 
children who are out of school at any given time. However, regional disparities in primary 
school enrolment persist: there is a difference of more than 10% between some western and 
eastern parts of the country. As regards continuation to secondary school, the net enrolment 
rate drops from 96.5 % at primary school52 to 58.5% at secondary school. 

On the right to property, the Law on Foundations of February 2008 has been implemented 
smoothly over the reporting period. However, this law does not address the issues of 
properties seized and sold to third parties or of properties of foundations merged before the 
new legislation was adopted. Syriacs continue to face difficulties in relation to property. A 
number of court cases are in progress concerning both private individuals and religious 
institutions. In particular, the Mor Gabriel Syriac Orthodox monastery has faced problems 
with land ownership. Turkey needs to ensure full respect of the property rights of all non-
Muslim religious communities. 

With regard to gender equality and women's rights, the legal framework is broadly in place 
(see chapter 19 – Social policy and employment). However, very limited progress has been 
made to date and further significant efforts are needed to turn the legal framework into reality 
and to narrow the gap between men and women in economic participation and opportunity, 
political empowerment and access to education. Domestic violence, honour killings and early 
and forced marriages remain serious problems in some areas of the country. There is a need 
for further training and awareness-raising on women’s rights and gender equality, for both 
men and women. 

                                                 
51 This does not refer to trade unions: the current Turkish legislation on the right to organise, to bargain 

collectively and to strike does not meet EU standards (see chapter 19 Social policy and employment). 
52 This rate was approximately 97% last year. The difference of approximately half a percentage point is 

mainly due to a change of statistical methods used by the Ministry of National Education to collect data. 
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As regards the rights of the child, efforts need to be further stepped up in all areas including 
administrative capacity, health indicators, education, the juvenile justice system and child 
labour. Cases of children between 15 and 18 years of age tried as adults and facing 
disproportionate sentences raise serious concerns. 

With regard to liberty and security and the right to a fair trial, access to justice was relatively 
easier in urban areas while there have been problems in rural areas, in particular in the South-
East. Children from 15 to 18 years of age detained under the anti-terror law for participating 
in demonstrations have not had access to a lawyer immediately after detention. Overall, 
effective legal assistance is limited and a number of criminal defendants remain 
unrepresented. Defendants' awareness of the availability of free legal assistance needs to be 
raised. 

As regards minority rights and cultural rights, Turkey has made some progress, especially in 
the form of launching the Kurdish-language TV channel TRT 6. However, restrictions remain, 
particularly on use of languages other than Turkish in private TV and radio broadcasting, in 
political life, in education and contacts with public services. The legal framework on the use 
of languages other than Turkish is open to restrictive interpretations and implementation is 
inconsistent. There has been no progress in the situation of the Roma, who frequently face 
discriminatory treatment, while demolitions of their districts without provision of alternative 
housing are continuing. 

Overall, there has been some progress as regards the judiciary. The adoption by the 
government of the judicial reform strategy following a process of consultation with all 
stakeholders is a positive step. The measures taken to increase staff and resources are also 
positive and need to be continued. However, concerns with particular regard to the 
independence, impartiality and effectiveness of the judiciary have yet to be addressed. With 
respect to anti-corruption, there has been limited progress on strengthening the legislation and 
institutional set-up to fight corruption that remains prevalent in many areas. The adoption of 
effective implementation of the national anti-corruption strategy will be crucial. With regard 
to fundamental rights, there has been some progress, in particular on cultural rights. On 
several areas the government has started to take the initiative, thus contributing to the creation 
of an atmosphere conducive to addressing issues. However, these efforts need to be 
continued, in order to ensure full respect of fundamental rights as guaranteed by the ECHR 
and the case law of the ECtHR. 

4.24. Chapter 24: Justice, Freedom and Security 

Limited progress can be reported in the field of migration and asylum. In October 2008 a 
Development and Implementation Office on Asylum and Migration Legislation and 
Administrative Capacity was set up. This office reports to the Under-Secretary of the Ministry 
of the Interior (MoI) and carries out studies, projects and needs analyses on the legislative and 
administrative structure for integrated border management (IBM) in line with the national 
action plan on asylum and migration and with the national action plan on adoption of the 
acquis (NPAA). The resources of this office are very limited compared with its tasks.  

The Task Force for Asylum and Migration plays a key role in ensuring uniform 
implementation of existing legislation. Under the coordination of the new bureau, the task 
force met for the first time since summer 2007 in May 2009.  

No major legislative developments can be reported in this area. As a result of adoption of the 
new Law on Social Insurance and General Health Insurance, access for asylum-seekers and 



EN 74   EN 

refugees to the Social Solidarity Fund has been limited. However, according to the MoI, the 
needs of asylum-seekers were met from the budget of the MoI’s Department for Aliens, 
Borders and Security. 

Turkey remains a very important transit and destination country for irregular migration. In 
2008, 65,737 illegal immigrants were apprehended by Turkish law enforcement agencies, 
followed by another 15,701 in the first six months of 2009. This figure shows a slight increase 
in comparison with 2007 (when the total was 64,290). The number of smugglers apprehended 
also increased, from 1,242 in 2007 to 1,305 in 2008, the vast majority (1,235) still being 
Turkish citizens. The capacity of the accommodation for illegal migrants remains low, 
although two new units were inaugurated with capacity for an additional 290 persons53, thus 
raising the total to 2,881.  

With 11,248 new asylum seekers in 2008 the number nearly doubled in comparison to 2007 
(5,831 new asylum seekers). Out of the 11,248 applicants 6,877 are Iraqis, 1,997 Iranians, 
1,571 Afghans, 396 Somalis and 407 citizens of other nations. In comparison to 2007 these 
figures show an increase of 210% for Afghans, 194% for Iraqis and 15% for Iranians while 
the figure for Somalis decreased by 145%. The Turkish government spent the equivalent of 
USD 1.1 million in 2008 to cover the basic needs of all asylum seekers – recognised refugees 
and “temporary asylum seekers” or “guests”. 

Work is progressing on setting up the country of origin information and asylum case-
management systems.  

The Turkish authorities have started screening apprehended illegal migrants, although not in a 
consistent manner, in order to identify persons in need of protection. 

High migration inflows are putting pressure on the Turkish asylum and migration system. 
Hence, reorganisation of this system and conclusion of readmission agreements with source 
countries remain of key importance. Turkey continued to negotiate readmission agreements 
with Pakistan, Iran and Libya. No further progress was made on the readmission agreement 
with Afghanistan during the reporting period. Concluding negotiations on an EC readmission 
agreement with Turkey is a priority for the EU. Turkey recently accepted to resume formal 
negotiations blocked since December 2006. Until the EC readmission agreement with Turkey 
is concluded, and in line with the conclusions of the European Council, already existing 
bilateral agreements should be implemented. 

Turkey maintains the geographical limitation on the 1951 Convention relating to the Status of 
Refugees and the related 1967 Protocol. High-quality preparatory studies and an adequate set-
up with sufficient capacity to cater for the large number of persons registered every year are 
lacking. Limited progress was made on establishing a network of six centres for reception, 
screening and accommodation of refugees and asylum-seekers, two centres for illegal 
migrants and a new set of procedures and management rules for these centres. Specific 
training curricula for asylum and migration staff and a mechanism to keep the trained staff in 
the system are missing. 

Key priorities in the field of asylum remain fair, equal and consistent access to asylum 
procedures for everyone (including in airport transit areas), access to legal aid and to UNHCR 
staff, reduction of the waiting time for asylum procedures and access to judicial review of 
decisions.  

                                                 
53 Bitlis with capacity for 150 on 5 December 2008 and Adana for 140 persons on 13 March 2009. 
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The continuing obligation to pay high residence permit fees (‘icamet’) every six months 
prevents refugees recognised by UNHCR from departing to a resettlement country unless the 
outstanding amounts and overstay fines since their arrival in Turkey are paid. The 
requirement to pay the fee might also apply to highly vulnerable individuals or 
unaccompanied minors, who have no legal means to obtain that sum.  

There has been little progress on visa policy. Turkey does not apply a uniform policy towards 
all EU citizens as regards the visa obligation. Currently, citizens of 15 EU Member States are 
required to hold a visa to enter Turkey. This visa can be obtained at the Turkish borders and, 
depending on the nationality of the applicant, will be valid for a duration of one to three 
months, and for one or several entries. Citizens of the other 12 Member States are exempted 
from the visa obligation for a short stay of up to 90 days.  

Turkey continues to voluntary align further with the positive and negative EU visa lists; in 
that regard, it has granted visa exemption to citizens of Brunei Darussalam in April 2009. In 
the interest of a regional approach, Turkey maintains a visa-free regime for citizens of some 
South-Eastern European countries. Recently, it concluded a bilateral visa exemption 
agreement with Kosovo.  

Sticker- and stamp-type visas are still issued at borders. Introduction of airport transit visas 
and of the new Turkish visa stickers with higher security features is still pending. Turkey 
needs to continue its efforts to improve the security features of visas, passports and travel 
documents to ultimately align them with the EU security features and standards. In particular, 
the introduction of biometric identifiers in these documents is important. Likewise, the 
improvement of security features of residence permits is crucial. 

Common training sessions have been organised on visa and passport procedures for current 
and would-be consular staff of the Ministry of Foreign Affairs, with the participation of 
relevant staff from the Ministry of the Interior. However, the training did not focus enough on 
document security issues. Since May 2009 most of the Turkish representations abroad have 
been connected to ‘Konsolosluk.net’, the Ministry of Foreign Affairs database on persons 
banned from entering Turkey. This is also interlinked with ‘Polnet’, the police database in 
order to share information with a view to more secure and faster processing of the 
applications. 

In the case of external borders and Schengen, limited progress has been achieved. 
Following establishment of the new bureau on asylum and migration, the Task Force on 
External Borders was restructured and, since January 2009, has been meeting every two 
months. Modernisation of the border crossing points (BCPs) continued. The specialised 
department on border security studies within the Police Academy started up with 48 students. 

Limited progress has been achieved in the implementation of the National Action Plan on 
IBM and in the definition of a clear roadmap. An official mechanism to monitor 
implementation of the plan is also missing. Efficient and coordinated risk analysis at the 
borders, along with quality management units at the border agencies, are important.  

Cooperation between the agencies involved in border management is weak, in particular 
between the police and the customs enforcement authorities. Further steps need to be taken to 
establish a new civilian, non-military, border law enforcement body under the Ministry of the 
Interior to perform border control tasks. In the light of the flows of illegal migration via 
Turkey, good border cooperation with neighbouring countries is essential. Turkey has shown 
efforts with a view to conclude a working arrangement with FRONTEX.  
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No progress can be reported on judicial cooperation in criminal and civil matters. During 
the reporting period 1,761 requests for mutual legal assistance on criminal matters were 
received by Turkey, of which 251 were processed. A further 1,898 requests falling within the 
ambit of judicial cooperation on civil matters were received in the same period and 662 of 
them were processed. The number of Turkish officials appointed as contact points increased 
from two to five. Turkey has not yet signed the Council of Europe Convention against 
Cybercrime. No steps have been taken to sign a cooperation agreement with EUROJUST.  

Turkey is party to all the main conventions on police cooperation and contributes actively to 
such cooperation at regional and international levels. The code of ethics adopted in line with 
international standards has now been introduced into the training programmes for law 
enforcement agents. A Regulation on reviewing and redrafting the mandate of the police and 
gendarmerie within the borders of provincial and district municipalities was published in 
March 2009. Turkey signed two additional bilateral agreements on police cooperation, one 
with Lebanon in November 2008 and one with Spain in April 2009. However, due to the lack 
of adequate legislation on personal data protection, international cooperation in this field and 
an operational agreement with Europol remain difficult.  

Limited progress has been made in the fight against organised crime. The Regulation 
implementing the Witness Protection Law was adopted in November 2008. The ratification of 
two implementing regulations is underway. Witness protection programmes are currently 
being implemented. A Department for Witness Protection was established within the Turkish 
police force in June 2008. The capacity of the special unit dealing with criminal proceedings 
within the Department for Combating Smuggling and Organised Crime has been enhanced. 

There has been progress on establishing of the legal framework for a nationwide DNA and 
fingerprint database and investment in forensics has increased. The strategy against organised 
crime, in line with EU best practice, needs to be updated and followed up by a specific action 
plan. The quality and reliability of statistics on law enforcement in this field are crucial.  

Some progress can be reported on combating human trafficking. Turkey signed the Council of 
Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings in March 2009. In 2008 a 
total of 253 traffickers were arrested and 120 victims identified, while as of August 2009, 258 
traffickers have been arrested and 67 victims identified. Following the 2005 amendment of 
the Penal Code introducing tougher penalties for human trafficking, the number of 
prosecutions against traffickers continued to increase. In 2008 a total of 273 suspected 
traffickers were prosecuted, a significant increase from 160 suspected traffickers prosecuted 
in 2007 Institutional capacity to combat human trafficking was further strengthened, in 
particular by means of training for judges, prosecutors and law enforcement officers. The 
National Task Force on Combating Human Trafficking, coordinated by the Ministry of 
Foreign Affairs (MoFA), continued to meet regularly. Voluntary return of victims is provided 
for in co-operation with IOM, NGOs, law enforcement bodies and relevant institutions in 
source countries (543 cases between 2005 – 2008, of which 78 in 2008). 

However, it is important to improve the task force's structure and powers. A coherent 
statistical system for monitoring human trafficking is not available. Furthermore, according to 
the available official statistics, there has been a decrease in identification and referral of 
trafficked persons to protection and support mechanisms.  

No major legislative developments took place in this area during the reporting period. 
Ratification of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human 
Beings is still pending. Adoption of the second National Action Plan on Combating Human 
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Trafficking has been pending for the last two years. The sustainability of the 157 free 
emergency helpline, currently operated by the International Organisation for Migration 
(IOM), and its transfer to relevant public authorities remain to be urgently addressed. 
Sustainable funding for the two centres for victims of trafficking in Ankara and Istanbul 
which are managed by civil society organisations is not guaranteed. Turkey also needs to step 
up efforts on the prevention side and as regards the protection of victims of trafficking. (For 
the fight against money laundering see Chapter 4). 

As regards the fight against terrorism, implementing legislation has been adopted to identify 
transactions suspected of being related to terrorist financing. The Financial Crimes 
Investigation Board (MASAK) received 228 reports of suspicious transactions in 2008 
compared with 144 in 2007. A Counter-terrorism Troika took place in September allowing for 
an an exchange of views and for a better mutual understanding of Turkey's and the EU's 
concerns. However, Turkey has not ratified the International Convention for the Suppression 
of Acts of Nuclear Terrorism and the Council of Europe Convention on the Prevention of 
Terrorism. Compliance with the nine special recommendations by the FATF (Financial 
Action Task Force) on financing of terrorism, particularly on freezing and confiscation of 
terrorist assets and on wire transfers, is limited. 

Some progress can be reported in the fight against drugs. The coordination board and 
scientific committee continued to meet on a quarterly basis. A number of action plans have 
been adopted at provincial level, in Aksaray, Edirne, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, 
Osmaniye, Sakarya, Sinop, Tunceli, Yozgat and Kastamonu. In November 2008, the 
parliamentary commission on the fight against drugs and on drug demand reduction published 
a report which made a set of recommendations concerning the institutional and legislative 
framework. In total eight seizures, including amongst others 39,191 kg of hashish and 15,447 
kg of heroin were made by Turkish law enforcement bodies and joint action on controlled 
delivery continued. 

In October 2008 the National Reitox Focal Point was upgraded to a division attached directly 
to the Department for Combating Smuggling and Organised Crime of the Turkish police. 
However, its human resources capacity is relatively weak and it still lacks an autonomous 
budget. The agreement concerning the participation of Turkey in the European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) has not been ratified. A balanced approach 
between drugs supply reduction and demand reduction has not been achieved. Prevention, 
treatment and rehabilitation facilities need to be further developed.  

Some progress was made on customs cooperation. The Under-Secretariat for Customs made 
efforts to strengthen its administrative and operational capacity, but little progress was made 
towards substantially decreasing the rate of physical inspections, thus hampering 
implementation of a risk management system aligned with EU requirements. Efforts were 
made to achieve IT interconnectivity with the EU systems on transit (NCTS) and tariffs 
(TARIC and the quota and surveillance system), but the Under-Secretariat has not adopted an 
IT strategy. 

The efforts made to improve the training of customs officers in regional offices were 
insufficient to ensure uniform enforcement of the customs rules. Turkey has been one of the 
main suppliers of counterfeit products seized by EU customs authorities and lacks 
enforcement capacity for IPR controls on both imports and exports. 

For counterfeiting of the euro please see chapter 32. 
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Conclusion 

Some, but uneven progress was made in the area of justice, freedom and security. Turkey has 
achieved limited progress on external borders and Schengen. Limited progress can also be 
reported in the field of migration and asylum. In the face of a sharp increase in asylum seekers 
efforts need to continue to reorganise the system. As to the EC-Turkey readmission 
agreement, Turkey recently accepted to resume formal negotiations blocked since December 
2006. Turkey has shown efforts with a view to conclude a working arrangement with 
FRONTEX. There has been little progress on visa policy and none on judicial cooperation in 
criminal and civil matters. 

4.25. Chapter 25: Science and Research 

Good progress can be reported on science and research policy. Three Regulations on R&D 
support programmes were updated to increase the effectiveness of the existing support 
programmes for SMEs, entrepreneurs working in the fields of innovation and high 
technologies and international research cooperation activities by industry. 

A Minister of State has been appointed to coordinate all stakeholders involved in R&D 
policy-making and all the institutions under various ministries. The national level of R&D 
support has increased sharply over the last few years and has been maintained despite the 
economic crisis. In particular, an additional €100 million were allocated to the Scientific and 
Technological Research Council (Tübitak) in 2009, thus increasing its 2009 budget by 36%. 
The administrative capacity of the Scientific and Technological Research Council (Tübitak) 
has been reinforced by recruiting new staff, enabling Turkey to attend more frequently the 7th 
Framework Programme governance bodies. Turkey has also a very well functioning National 
Contact Point Network.  

A special issue of Tübitak’s magazine was devoted to Darwin and the evolution theory in 
June 2009, thus ending the controversy that followed the decision to postpone the publication 
of a special issue on this subject in March. 

Turkish participation in the 7th Framework Programme for research and technological 
development (FP7) improved. The most successful areas include information communication 
technologies, nano-materials, transport, food, biotechnology and security. The Action Plan 
established for 2007-2008 has proven to be very useful to improve information sharing on 
research opportunities under the FP7 and to increase awareness on the importance of engaging 
in research with the EU. The discussions with the Commission to update the Action Plan for 
2009-2010 started, after Turkey sent its draft proposal in August 2009. 

The procedure to associate Turkey to the Seventh Euratom Research Framework Programme 
(2007-2013) has been launched based on the authorisation from the Council on the draft 
Science & Technology (S&T) agreement, with the objective to make the association effective 
as from 2010.  

Active cooperation with the Joint Research Centre (JRC) continued in the form of 
participation by Turkish researchers in JRC workshops, high-level meetings, involvement in 
JRC projects and networks and secondment of Turkish researchers to JRC institutions. 

Concerning integration into the European Research Area (ERA), Turkey is an observer in 
the EU Scientific and Technical Research Committee (Crest) and has nominated observers in 
the other ERA governance bodies. Turkey has taken several measures at national level, in 
particular with mobility of researchers and investment in research, which contribute to the 
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objectives of the European Research Area. In addition, Turkey is actively participating in 
other European initiatives including Cooperation in the field of scientific and technical 
research (COST), the European Space Agency (ESA), the European Science Foundation 
(ESF), the Competitiveness and Innovation Programme (CIP), the European Molecular 
Biology Conference (EMBC) and EUREKA. In EUREKA, Turkey ranked 12th in 2008 out of 
the 38 member countries, up from 28th place in 2007. Turkey is well embedded in the EU’s 
international cooperation activities, such as research coordination with the Western Balkan 
countries, Eastern Europe, Central Asian countries, the Black Sea region and the 
Mediterranean countries. The success rate of Turkish students and scientists in obtaining 
Marie Curie grants has increased. 

Turkey is participating in the Eurostars Article 169 Initiative, which aims to support 
cooperative research and development projects by SMEs working in the fields of innovation 
and high technologies. 

As decided at the 18th meeting of the Supreme Council for Science and Technology in 
December 2008, a coordination committee was established to encourage and facilitate 
mobility of international researchers for long-term stays or permanent settlement in Turkey. 

Conclusion 

Overall, good progress has been achieved in terms of preparation for EU accession and 
integration into the European Research Area. The success rate for Turkey’s participation in 
the 7th Framework Programme is increasing. However, there is still room for improvement. 

4.26. Chapter 26: Education and Culture 

As regards education, training and youth, there was good progress over the reporting 
period. 

The Lifelong Learning and Youth in Action Programmes continued to attract grant 
applications far exceeding the available budget. For the decentralised actions alone, the 
Turkish National Agency received, under the last budgetary period, more than 7000 
applications for projects and individual mobilities and signed more than 2000 grant 
agreements with beneficiaries. Wide geographic coverage was once again achieved. The 
timely payment of Turkey's contribution enabled the programme so start smoothly. The law 
aiming at improving the administrative capacity of the National Agency was adopted by 
Parliament. Turkey continued progress in relation to the EU common benchmarks for the 
Education and Training 2010 work programme and improved its performance on all 
benchmarks, including the participation of adults in lifelong learning. Participation in early 
childhood education has also continued to increase. Turkey has already reached the EU 
benchmark as regards the cumulative growth since the year 2000 in the number of 
mathematics, science and technology graduates, which was above the EU average. In the 
other areas, Turkey performs far below EU average, but has made significant progress since 
2000.  

The government promotion of girls´ education through country-wide campaigns contributed 
to a significant reduction of the gender gap in primary and secondary education. Between 
2007 and 2008, the gender gap in primary education has been halved to 1% point and has 
decreased by a fifth to 4 percentage points in secondary education. However, high regional 
disparities remain in access to education, both for boys and - even more - for girls. 
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In the area of higher education, twenty-three new universities were established, although most 
of them need proper facilities and teaching staff. Turkey is at an advanced stage of 
implementing the Bologna process. However, no procedures for recognition of prior learning 
are in place either at the national or at the institutional/programme level. Future challenges 
include also the development of an external quality assurance system and widening the access 
to higher education. 

The Council of Higher Education decided to abolish the coefficient system, which was 
applied to the university entrance and placement exam scores for the graduates of vocational 
and technical secondary schools since 1998. The new system, to be in effect as from 2010, is 
expected to give graduates of vocational and technical secondary schools equal opportunities 
to enter higher education. This is likely to increase the enrolment rate in vocational secondary 
education. However, the quality of the vocational secondary education still needs to be 
improved despite the interventions in the last decade. 

The quality of the vocational secondary education still needs to be improved despite the 
interventions in the past decade. Under the coordination of the Vocational Qualifications 
Authority (VQA), centres for ‘sectoral occupational standards development, skill and 
knowledge testing and certification’ were established and started to develop occupational 
standards and infrastructure for knowledge and skills tests in cooperation with relevant NGOs 
and private-sector organisations. Turkey needs to continue its efforts to establish a national 
qualifications system applying to all types of education, training and qualifications and linked 
to the European Qualification Framework. 

There has also been limited progress in the area of culture. Turkey continued to participate in 
the Community’s Culture Programme. Preparations for Istanbul as the 2010 European Capital 
of Culture also continued, despite the resignations of key members of the executive 
committee. The schedule of events for 2010 has now been finalised.  

Turkey has signed, but not yet ratified, the UNESCO Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 

Conclusion 

There has been some progress, in particular in the area of education, where the gender gap 
decreased further and Turkey continued to improve its performance in relation to the EU 
common benchmarks. Turkey needs to sustain its efforts in the area of education and culture. 

4.27. Chapter 27: Environment 

Good progress can be reported on horizontal legislation. Turkey has ratified the Kyoto 
Protocol. The Environmental Impact Assessment (EIA) Directive has been transposed to a 
large degree. However, procedures for public and transboundary consultations have not been 
fully aligned. Some articles of the Environment Law, related to the exclusion of petroleum, 
geothermal resources and mine exploration from environmental impact assessment, has been 
cancelled by the Constitutional Court in order to improve environmental protection. Turkey is 
not a party to the Espoo and Aarhus Conventions. The Emissions Trading Directive has not 
been transposed. A greenhouse gas emission trading scheme has not yet been established. 
Transposition of the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive is at an early stage. 
There has been no progress on transposition of the acquis on environmental liability, public 
participation and public access to environmental information. Nor has Turkey yet started 
negotiations on the memorandum of understanding on its participation in the Community civil 
protection financial instrument. 
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Limited progress can be reported on air quality. Turkey has adopted legislation on the air 
quality framework legislation and daughter directives, but its alignment with the acquis 
remains to be confirmed. However, the administrative capacity for implementation of the 
directive on regional air quality is not sufficient. The clean air centre in Marmara has not yet 
been established. Some progress can be reported on the trade of ozone depleting substances 
and the legislation related to sulphur content of certain liquid fuels. No progress has been 
made legislation related to the acquis on emissions of volatile organic compounds and 
national emission ceilings. 

Limited progress can be reported in the field of waste management. New legislation on 
packaging waste was adopted. As regards implementation, there have been complaints by EU 
companies about the implications of the by-law, adopted last year, restricting use of certain 
hazardous substances in electrical and electronic equipment. They argue that the new 
legislation is creating difficulties for trade. No progress has been made regarding the 
directives on landfill and mining waste. 

There has been no progress in the area of water quality. The overall level of alignment 
remains low. The institutional framework for water management is not organised on a river 
basin basis. Transboundary consultations on water issues are at a very early stage. 

No progress can be reported on nature protection. The continuing loss of habitats is a cause 
for concern. The list of potential Natura 2000 sites has not yet been compiled. Adoption of a 
framework law on nature protection and implementing legislation on birds and habitats has 
again been postponed. A national biodiversity strategy and action plan remain to be adopted. 
Legislation in policy areas linked to nature protection requires particular attention. 

Limited progress can be reported regarding industrial pollution control and risk 
management. Turkey has aligned with some provisions of the Seveso II Directive and with 
the Large Combustion Plants and Waste Incineration Directives. However, the overall level of 
transposition and implementation capacity remain low. Introduction of an integrated permit 
system is at an early stage. 

There has been good progress in the field of chemicals. The legislation on signing the 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants has been adopted. By-laws were 
adopted on: the inventory and control of chemicals; compilation and distribution of safety 
data-sheets relating to dangerous substances and preparations; restriction of production, 
placing on the market and use of certain dangerous substances and preparations; and 
classification, packaging and labelling of dangerous substances and preparations. However, 
the overall level of transposition remains low. The capacity is insufficient for effective 
implementation. 

No progress can be reported on genetically modified organisms. 

Alignment in the field of noise is well advanced. Preparation of noise maps and action plans 
is at an early stage. 

Some progress has been made in the area of administrative capacity. A by-law was adopted 
to enhance environmental protection by defining procedures and principles for environmental 
inspectorates, environmental management departments and certified inspection companies to 
increase the effectiveness of the environmental inspection system. However, although the 
Directorate-General for State Hydraulic Works has now been attached to the Ministry of the 
Environment and Forestry, its objectives have still not been streamlined with those of the 
ministry. No progress has been made towards establishing a national environment agency. 
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Responsibility for nature protection is not clearly defined between the various competent 
institutions. Administrative capacity needs further strengthening, including coordination 
between the relevant authorities at all levels. Mainstreaming environmental protection into 
other policy areas and ensuring that new investments comply with the environmental acquis 
are at an early stage. Some of the existing legislation, such as the Mining Law, the Law 
establishing the Directorate-General for State Hydraulic Works and the tourism legislation, 
are still a major concern for natural areas. 

Conclusion 

Turkey has made progress in the field of chemicals and on horizontal legislation by signing 
the Kyoto Protocol. Some progress can be reported on waste, air quality, industrial pollution 
and risk management and chemicals. However, the overall level of alignment remains 
insufficient. Turkey has made no progress in the areas of water quality, nature protection and 
GMOs. Non-establishment of fully fledged EIA procedures is hampering further 
improvements in implementation and enforcement of the EIA Directive. 

4.28. Chapter 28: Consumer and Health Protection 

Turkey has made little progress in the field of consumer protection.  

The consumer movement continues to be weak. Cooperation and partnership between the 
existing NGOs are limited and NGOs suffer from lack of funds. Their relationship with State 
bodies is weak. They are not sufficiently taken into consideration by the government as a 
stakeholder. Preparations in this area are underway. 

Little progress has been made on product safety-related issues. The Regulation on market 
surveillance of products has been amended in order to harmonise the safety testing practices 
of different market surveillance authorities. However, preventing measures against unsafe 
products are applied at minimum. Effectiveness of market surveillance activities need to be 
increased and the concept of risky products need to be studied in the public opinion. The 
revision of the general product safety legislation is outstanding. This is a key element for the 
accession negotiations on this chapter. Preparations in this area are on track. 

In the area of non-safety-related issues, drafting of the consumer protection law has been 
finalised. This is a key element for the accession negotiations on this chapter. The Regulation 
on the principles and implementing rules for commercial advertisements and promotion was 
amended to prevent misleading and confusing advertisements and regulate campaigns to 
promote bank credits. However, the number of legally qualified staff in the Ministry of 
Industry and Trade continues to lag behind. There is no follow-up to decisions by the advisory 
Consumer Council. Courts and arbitration committees do not always interpret and 
comprehend consumer legislation consistently. Specialisation of the arbitration committees is 
still low. Overall, coordination and cooperation between related stakeholders is neither 
sufficient nor consistent. Nevertheless, preparations in this area are on track. 

In the field of public health, Turkey has made some progress.  

Good progress has been made in the area of tobacco. Legal alignment with the acquis 
concerning tobacco products, especially as regards tar yields and oral tobacco, was completed. 
This is a key element for the accession negotiations on this chapter. Complete alignment with 
the acquis on tobacco advertising will be achieved through a by-law. Implementation of the 
tobacco acquis is advanced and administrative capacity is being built up. Turkey has signed 
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on 29 May 2009 a licence agreement to use EU pictorial warnings on tobacco products. In 
addition, Turkey's efforts towards smoke-free environments resulted in a comprehensive 
smoking ban in bars, pubs, hotels, clubs, cafes and restaurants as of 19 July 2009. 
Preparations in this area are advanced. 

In the field of communicable diseases, Turkey has made some progress. With regard to 
enforcement of the legislation, the field epidemiologists were trained on early detection and 
control measures on specific diseases. Progress was made on establishment of an electronic 
network by providing technical training and installing equipment in clinical microbiology 
laboratories. An early warning and response system for intestinal diseases has been developed 
on a trial basis with a view to extension to the rest of the country. Some progress has been 
made on alignment by amending the national strategic plan for 2009-2013 on strengthening 
surveillance and control of communicable diseases, which lays down the principles and 
procedures for the administrative structures to that end. These include committees and 
commissions that will serve as planning, monitoring and evaluation bodies to ensure efficient 
coordination and implementation of control measures and surveillance. No progress can be 
reported on establishment of a National Institute of Public Health. A draft law on this subject 
has yet to be adopted. Preparations in this area are well on track. 

Turkey has made good progress as regards blood. A by-law laid down the standards and 
specifications for a quality system for blood collection, storage and transfusion units. Legal 
alignment in this field is advancing well, but the administrative capacity for implementation 
of the legislation needs further strengthening. Preparations in this area are on track. 

No progress can be reported in the field of tissues and cells. Preparations to make TÜRKÖK, 
the National Cell Coordination Centre, operational are underway. Preparations in this area 
have started. 

Little progress can be reported on mental health. A joint working group has been established 
together with the Ministry of Health and Social Services and the Child Protection Agency. 
The group is working with the WHO on a community-based service delivery model. 
However, Turkey still has limited resources in the field of mental health. Establishment of 
community-based services as an alternative to institutionalisation is crucial. Specific efforts 
are needed to provide for health care tailored to children and young people in this field. The 
mental health action plan has yet to be finalised. Preparations in this area are at an early stage. 

Some progress can be reported in the area of socio-economic determinants of health. The 
preliminary results of the 2008 Turkey Demographic and Health Survey revealed that the 
over-65 age group has reached its highest level ever. The fertility rate has dropped to 2.15 
from 4.33 between 1978 and2008. In terms of access to health services, 92% of mothers 
received some antenatal care during their last pregnancy and 90% of births were delivered in a 
hospital or health centre. Progress can be reported in cancer control. The national cancer 
control programme has set clear milestones for 2009-2015 on preventing and fighting breast 
and cervical cancers. It envisages screening 70% of the population by 2012. However, the age 
to start cervical cancer screening (as proposed in the national screening standards) does not 
match the age range advocated in the Council Recommendation on cancer screening. In 
addition to screening standards on breast and cervical cancer, national screening standards for 
colorectal cancer have also been published and community-based screening has started. The 
National Cancer Institute has not yet been established. Preparations in these areas are 
ongoing. 
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Conclusion 

Overall, some progress has been made on consumer and health protection. A satisfactory level 
of legal alignment has been reached. In the area of consumer protection, more efforts remain 
necessary, in particular on non-safety-related issues and to ensure due enforcement of 
consumer protection in general. In the area of public health, some progress can be reported, in 
particular on tobacco control and on strengthening the administrative capacity on 
communicable diseases. Preparations are underway to complete alignment with the acquis on 
blood and blood components, and tissues and cells. However, the institutional capacity 
necessary for legislative approximation and implementation in the field of public health is not 
fully in place. 

4.29. Chapter 29: Customs Union 

Some progress can be reported in the field of customs legislation. Turkey adopted a new 
customs law and aligned its legislation further with the modernised EC Customs Code. The 
Turkish Customs Administration now needs to adopt implementing rules in order to make the 
law applicable. The legislation on IPR has been improved although it is not yet fully aligned 
with the acquis. The law on free zones was amended to include free-trade zones in Turkey’s 
customs territory. Nevertheless, alignment with the acquis is still incomplete, because 
operations in free-trade zones are not fully subject to customs procedures and the new law 
stipulates exemptions that do not exist in the acquis for goods that can be consumed or used 
in the free zones. No progress can be reported on Turkey’s duty relief legislation, which 
provides for duty-free shops at entry points and is not fully in line with Turkey’s Customs 
Union obligations. Implementing provisions have been issued on post-clearance examination 
and control of risky procedures. The inward processing arrangements were aligned with the 
EU acquis, by prohibiting drawback in connection with importation of materials originating 
from third countries for production of processed agricultural products to be exported to the 
EU. 

Some progress was made on administrative and operational capacity. Turkey’s 
enforcement capacity was strengthened by purchasing equipment (scanners) and recruiting 
officers. Nevertheless, use of the risk-analysis system could be further improved and physical 
checks are still performed too often. Particular efforts are necessary to enforce intellectual 
property rights for imports and exports, since Turkey remains one of the main sources of 
counterfeit products seized by EU customs authorities.  

The import and export declarations procedure is fully automated. Progress has been made 
towards IT interconnectivity with EU systems, as projects to develop the new computerised 
transit system and tariff-related systems (TARIC and the quota and surveillance systems) 
have been advancing. Turkey has continued to increase the level of automation of the customs 
administration, despite the absence of a formal IT strategy.  

A protocol on exchanges of pre-shipment information was signed between Turkey and 
Russia. Customs cooperation agreements with Syria and South Africa were ratified. 

‘Customs Union’ is one of the eight chapters covered by the conclusions on Turkey adopted 
by the Council (General Affairs and External Relations) on 11 December 2006 and endorsed 
by the European Council on 14/15 December 2006. As long as restrictions remain in place on 
the free movement of goods carried by vessels and aircraft registered in Cyprus or whose last 
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port of call was in Cyprus, Turkey will not be in a position fully to implement the acquis 
relating to this chapter.  

Conclusion 

Turkey has achieved a high level of alignment in the field of customs legislation, thanks to its 
Customs Union with the EU. Nevertheless, further alignment with the EU acquis is still 
needed in some areas, such as free-trade zones, intellectual property rights and customs duty 
relief. Duty-free sales of products covered by the Customs Union at entry points have to be 
abolished. Turkey has made progress on administrative capacity, but efforts would be 
required to make greater use of simplified procedures and risk-based controls in order to 
reduce the number of physical controls and release human resources whilst facilitating 
legitimate trade. The fight against counterfeit goods remains a cause for concern. Particular 
efforts to enforce intellectual, industrial and commercial property rights are important. 

4.30. Chapter 30: External Relations 

Limited progress can be reported in the field of the common commercial policy. 

Turkey’s alignment with the EC’s common commercial policy is high. However, since 1 
January 2009, the communiqués on standardisation in foreign trade as part of Turkey’s new 
import arrangements placed restrictions on goods originating from third countries but in free 
circulation in the EU and which are exported to Turkey under ATR certificates. Such goods 
are subject to conformity assessment procedures based on documentation or physical checks 
at customs posts, hence delaying and inhibiting access to the Turkish market. Furthermore, 
Turkey adopted legislation requiring imported textile and clothing products to obtain a 
certificate from the Turkish Textile Exporters Association. These two measures have distorted 
bilateral trade relations, in addition to the unresolved infringements of the Customs Union 
legislation. Moreover, the increased use of the erga-omnes safeguard instrument over the last 
years negatively affects trade relations with the EU. Very limited progress can be reported on 
alignment of the Turkish general system of preferences (GSP). The geographic and product 
coverage of the Turkish system still needs to be aligned with the EU’s GSP. 

The level of coordination with the EU within the World Trade Organisation has, by and large, 
been satisfactory, although there is still room for improvement in some areas of the Doha 
Development Agenda, notably the agriculture negotiations and trade facilitation. To a certain 
extent, the same applies to Turkey’s positions in the OECD.  

There has been some progress with medium- and long-term export credits to companies. No 
progress has been made on dual-use goods controls. 

No further progress can be reported on bilateral agreements with third countries. The level 
of alignment with the EC’s bilateral agreements remained satisfactory. Turkey signed free-
trade agreements with Montenegro, Serbia and Chile. 

Turkey made some progress in the fields of development policy and humanitarian aid. The 
amount of official development aid granted by Turkey totalled some €557 million in 2008, 
which is 0.1 % of GDP. The level of alignment has remained satisfactory in this field. 

‘External relations’ is one of the eight chapters covered by the conclusions on Turkey adopted 
by the Council (General Affairs and External Relations) on 11 December 2006 and endorsed 
by the European Council on 14/15 December 2006. As long as restrictions remain in place on 
the free movement of goods carried by vessels and aircraft registered in Cyprus or whose last 
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port of call was in Cyprus, Turkey will not be in a position fully to implement the acquis 
relating to this chapter. 

Conclusion 

Although Turkey has achieved a high level of alignment in this area, owing to the Customs 
Union, it has not completed alignment, particularly with regard to coordination of positions in 
the WTO. A number of longstanding trade irritants remain unresolved and continue to disrupt 
proper functioning of the Customs Union. 

4.31. Chapter 31: Foreign, security and defence policy 

The regular political dialogue between the EU and Turkey continued to cover international 
issues of common interest, including Iraq, Iran, the South Caucasus, Pakistan, Afghanistan, 
the Middle-East peace process and the Balkans. (Concerning neighbourly relations with other 
enlargement countries and Member States, see the section on the political criteria.) 

Concerning relations with Iraq, the cross-border terrorist activities of the PKK, listed on the 
EU list of terrorist organisations, continue to pose a security challenge to Turkey. Turkey 
maintained close official contacts with Iraqi authorities, including with the Kurdistan regional 
government. Overall, bilateral relations continued to improve. High-level bilateral meetings 
intensified. The Iraqi President attended the 5th World Water Forum in Istanbul in March 
2009. The Turkish President paid an official visit to Iraq in March, the first of its kind for 33 
years. Turkey played an important role in efforts to ease tensions between Iraq and Syria. 

As for relations with Iran, Turkey sees Iran as an important partner in the region, not only 
bilaterally, but also with respect to regional stability. Turkey supports the EU position on 
Iran’s nuclear programme. During a meeting with his Iranian counterpart in Tehran in March, 
the Turkish President called for Iran to play a constructive role in the region and – on the 
nuclear dispute – to seize the opportunities offered by the international community. 

As regards relations with the Southern Caucasus, following the visit by the Turkish President 
to Armenia in September 2008, the two countries increased the number of working and high-
level bilateral meetings and moved significantly towards normalising their bilateral relations. 
In August, the two parties agreed to complete domestic political consultations within six 
weeks with a view to preparing the signature and ratification of two protocols addressing the 
establishment of diplomatic relations and the development of bilateral relations. During the 
reporting period Turkey kept its land border with Armenia closed.  

Turkey continued its constructive role in the Middle-East peace process. Until December 
2008, Turkey mediated indirect talks between Israel and Syria, which halted following the 
Gaza conflict in January 2009. Turkey, has expressed its willingness to continue mediation 
efforts, but the parties have not agreed to resume talks. During the Gaza conflict Turkey 
expressed strong concerns on Israel's military operations, and played an active role to reach a 
ceasefire. Turkey continues to contribute to stabilisation in Lebanon, through diplomatic 
activities and its participation in UNIFIL. 

Turkey continued its valuable efforts to bring Afghanistan and Pakistan closer. Turkey 
remains engaged in NATO’s International Security Assistance Force (ISAF) and is 
contributing to civil and military capacity-building. Turkey convened a number of trilateral 
summits with Afghanistan and Pakistan, which have sometimes also included other 
neighbouring countries, and has offered to host the fourth Regional Conference on 
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Afghanistan (RECCA) next year. Furthermore, Turkey has been a regular participant in the 
Special Envoys’ meetings (with US and European envoys to the region).  

Turkey is continuing to intensify its relations with African countries, including the process of 
opening 15 new embassies in Africa. Following Parliament's authorisation in February 2009, 
Turkey sent a vessel to the Gulf of Aden to join the UN-led international anti-piracy coalition. 

Turkey’s broad alignment with common foreign and security policy (CFSP) statements, 
declarations and démarches continued. Turkey aligned itself with 99 CFSP declarations from 
a total of 128 declarations adopted by the EU during the reporting period. Turkey did not 
follow the EU position expressed in statements concerning some Africa-related issues and in 
declarations concerning for example Uzbekistan, Syria, Iran and Yemen.  

No particular developments can be reported as regards restrictive measures. 

Concerning non-proliferation of weapons of mass destruction, Turkey is party to all the 
existing international arrangements. 

Turkey has not aligned itself with the EU position on membership of certain suppliers’ 
groups, such as the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and 
Dual-Use Goods and Technologies (for dual-use goods, see Chapter 30 – External relations). 

With regard to cooperation with international organisations, Turkey has not signed the statute 
of the International Criminal Court. Turkey will continue holding a non-permanent seat in the 
UN Security Council until 2010. The second forum of the UN-backed Alliance of 
Civilisations, a 2005 joint initiative by Turkey and Spain, was held in Istanbul in April. 

There have been no particular developments with regard to security measures (classified 
information). 

Within the framework of the European security and defence policy (ESDP), Turkey is 
continuing to contribute to the EU-led military mission in Bosnia and Herzegovina 
(EUFOR/ALTHEA). Turkey is also contributing to EUPM, the EU-led police mission in 
Bosnia and Herzegovina and to the EULEX mission in Kosovo. Turkey wishes to enhance 
cooperation on ESDP, while stressing its discontent with its status within this framework, due 
to the stalemate over conclusion of a bilateral security agreement with the EU and over the 
administrative arrangements with the European Defence Agency.  

However, in the area of EU-NATO relations beyond the ‘Berlin plus’ arrangements, Turkey 
continues to object to EU-NATO cooperation which would involve all EU Member States. 
This creates problems for EU-NATO cooperation, notably in the context of civilian ESDP 
missions. 

Conclusion 

Turkey’s alignment with the EU’s common foreign and security policy continued. Turkey has 
continued to develop a positive role contributing to stabilisation in regions such as the South 
Caucasus and the Middle East. Turkey has strengthened its diplomatic relations with Iraq, 
including contacts with the Kurdish regional government. Diplomatic efforts to normalise 
relations with Armenia have moved forward significantly. 



EN 88   EN 

Turkey is contributing substantially to ESDP and seeking greater involvement in ESDP 
activities. However, Turkey objects to EU-NATO cooperation which would involve all EU 
Member States. Turkey has not aligned with the EU position on membership of the 
Wassenaar Arrangement. 

4.32. Chapter 32: Financial Control 

Limited progress has been made in the area of public internal financial control (PIFC), 
where alignment with the acquis is advanced. The current primary and implementing 
legislation was amended in 2008 and now meets the basic requirements to implement PIFC. A 
number of pieces of implementing legislation were approved in the course of 200954. The 
Ministry of Finance has now registered 803 internal auditors in 209 administrations, all 
trained and certified. More financial officers have been employed in budget spending units 
and there are now 461 expert financial officers in the central government administration55.  

However, the 2002 PIFC policy paper and the related action plan remain to be updated, 
especially in relation to the roles of internal audit and inspection and of the Internal Audit 
Coordination Board and the central harmonisation unit (CHU) for internal audits. The 
location of the CHU still has to be decided to ensure optimum development of the public 
internal audit profession. Staffing of internal audit units needs to be addressed. The steering 
role of the Ministry of Finance in the reform process must still be strengthened. 

No progress can be reported on external audit. The Law on External Audit, extending the 
scope of the Turkish Court of Auditors (CoA) and aligning the CoA with the relevant 
international standards, was sent to parliament in 2005. It has yet to be adopted. 

There has been little progress on the protection of the EU’s financial interests. Concerning 
assessments and investigations of suspected fraud cases, cooperation between the European 
Anti-Fraud Office (OLAF) and the Prime Ministry Inspection Board (PMIB) can be regarded 
as good. However, a formal appointment of the PMIB as Anti-Fraud Cooperation Structure 
(AFCOS) is yet outstanding and its operational independence has to be further developed. A 
legal basis in national law for AFCOS is still required, involving not only the PMIB but also 
establishment of a network able to operate across the board to address prevention, detection 
and follow-up issues. 

There have been no developments with regard to the implementation of the Convention on the 
Protection of the European Communities’ Financial Interests (PIF Convention) and its 
Protocols. Monitoring by the Turkish authorities of actual application of the Convention 
remains insufficient.  

Significant progress can be reported on protection of the euro against counterfeiting. 
‘New’ was removed from ‘new Turkish lira’ with effect from 1 January 2009. As part of the 
re-minting exercise, Turkey redesigned Turkish coins to eliminate similarities with euro coins. 
However, institutions serving as the national analysis centre, national coin analysis centre and 
national central office have not yet been officially appointed to ensure institutionalisation and 

                                                 
54 Action plan guide for harmonisation with public internal control standards (4 February 2009); 

Principles and procedures for cancellation of public internal auditor certificates (13 January 2009); and 
communiqué on procedures and principles regarding selection of internal auditor candidates (5 April 
2009). 

55 Also 231 candidates who have passed the examination for positions as expert financial services 
assistants are entitled to be appointed in strategy development units (SDUs) of public administrations. 
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sustainable cooperation with EU institutions. Sanctions against credit institutions which fail to 
withdraw counterfeits from circulation and against medals and tokens similar to euro coins are 
missing from the legislation. 

Conclusion 

Overall, limited progress can be reported in the area of financial control, in which alignment 
is fairly advanced. Legislation implementing the public financial management and control 
(PFMC) law is in place, but a number of amendments relating to internal control are still 
missing and revision of the PIFC policy paper and action plan has not been completed. The 
External Audit Law, which would bring external audits into line with relevant international 
standards, has not yet been adopted. The anti-fraud cooperation structure remains to be 
developed. In a very significant development, Turkey has redesigned and re-minted Turkish 
coins in order to eliminate similarities with euro coins. 

4.33. Chapter 33: Financial and Budgetary Provisions 

Further progress was made in this chapter. The basic principles and institutions underlying 
Turkey's customs policy, VAT system and national accounts and GNI calculations are largely 
in line with the EU’s own resources system. Alignment with the relevant chapters of the 
acquis (on customs, taxation, statistics and financial control) has continued, in particular as 
regards the European System of Accounts (ESA 95).  

The own resources acquis is directly applicable upon membership and therefore does not 
require transposition. However, coordination structures and implementing rules need to be 
established to ensure correct calculation, collection, payment and control of own resources 
and reporting to the EU for implementation of the own resources rules. Stronger 
administrative capacity will also be needed, particularly in the areas of agriculture, customs, 
taxation, statistics and financial control. Effective instruments have to be established to fight 
customs duty and VAT fraud in order to protect the EU’s financial interests. 

Conclusion 

The acquis in this area is directly applicable upon accession. Turkey's alignment with the 
basic principles and institutions of the acquis is well advanced. In due course, however, 
effective coordination structures, administrative capacity and implementing rules will need to 
be established. Preparations in this area are at an early stage. 
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STATISTICAL ANNEX 
STATISTICAL DATA (as of 14 September 2009)            
Turkey            
            
Basic data Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Population (thousand)  65 787 66 889 67 896 68 838 69 770 70 692 71 610 72 520 69 689b 70 586 
Total area of the country (km²) 1) 783 562 783 562 783 562 783 562 783 562 783 562 783 562 783 562 783 562 783 562 
            
National accounts Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Gross domestic product (GDP) (million national currency)  104 596 166 658 240 224 350 476 454 781 559 033 648 932 758 391 843 178 950 098 
GDP (million euro)  233 424 289 446 219 816 243 570 269 322 314 304 387 655 419 013 472 879 501 109 
GDP (euro per capita)  3 684 4 504 3 375 3 690 4 027 4 640 5 652 6 036 6 731b 7 050 
GDP (in Purchasing Power Standards (PPS) per capita)  7 000.0 7 600.0 7 000.0 7 000.0 7 000.0 8 100.0 9 100.0 10 100.0e 11 100b 11 400.0e 
SI: GDP (in PPS per capita, EU-27=100)  39.1 39.9 35.5 34.3 33.9 37.3 40.4 42.5 44.7b 45.5e 
SI: Growth rate of GDP (national currency, at constant prices, % change on previous year)  -3.4 6.8 -5.7 6.2 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.9 
SI: Employment growth (national accounts, % change on previous year)  2.1  -0.4e  -1.0e  -1.8e  -1.0e 3.0e 1.4e 1.3e 1.1e 1.8e 
Labour productivity growth: GDP growth per person employed (% change on previous year)  -5.4 7.2e  -4.7e 8.1e 6.3e 6.1e 6.9e 5.5e 3.3e  -0.9e 
SI: Unit labour cost growth (national accounts, % change on previous year)  26.4 : : : : : : : : : 
SI: Labour productivity (GDP in PPS per person employed, EU-27=100)  48.8 53.1e 48.9e 48.9e 49.5e 53.8e 57.9e 61.8e 62.9e 64.0e 
Gross value added by main sectors (%)                      

Agriculture  10.7 10.8 9.4 11.4 11.1 10.7 10.6 9.4 8.5 8.5 
Industry  25.4 24.6 23.8 23.2 23.5 23.0 23.0 22.9 22.3 21.9 
Construction  5.6 5.4 4.7 4.6 4.5 5.0 5.0 5.4 5.4 5.2 
Services  58.3 59.2 62.1 60.8 60.8 61.3 61.3 62.4 63.7 64.4 

Final consumption expenditure, as a share of GDP (%)  80.7 82.2 80.8 80.8 83.5 83.2 83.5 82.9 83.7 82.6 
Gross fixed capital formation, as a share of GDP (%)  18.9 20.4 15.9 16.7 17.0 20.3 21.0 22.3 21.8 19.9 
Changes in inventories, as a share of GDP (%)  0.2 0.4 -0.9 0.9 0.6 -1.0 -1.0 -0.2 -0.4 1.9 
Exports of goods and services, relative to GDP (%)  19.4 20.1 27.4 25.2 23.0 23.6 21.9 22.7 22.3 23.9 
Imports of goods and services, relative to GDP (%)  19.3 23.1 23.3 23.6 24.0 26.2 25.4 27.6 27.5 28.4 
            
Industry Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Industrial production volume index (2000=100)  : 100.0 91.3 99.9 108.7 119.3 128.7 136.3 143.6 140.5 
            
Inflation rate Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SI: Consumer price index (CPI), (total, % change on previous year)  64.9 54.9 54.4 45.0 25.3 10.6 8.2 9.6 8.8 10.4 
            
Balance of payments Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Balance of payments: current account total (million euro)  -868 -10 741 4 198 -662 -6 643 -11 601 -17 794 -25 401 -27 547 -28 233 
Balance of payments current account: trade balance (million euro)  -9 168 -23 882 -3 755 -6 758 -11 925 -18 278 -26 516 -32 607 -34 079 -36 080 
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Balance of payments current account: net services (million euro)  7 039 12 316 10 201 8 339 9 292 10 288 12 276 11 015 10 112 11 906 
Balance of payments current account: net income (million euro)  -3 319 -4 333 -5 583 -4 816 -4 912 -4 509 -4 722 -5 329 -5 212 -5 423 
Balance of payments current account: net current transfers (million euro)  4 580 5 158 3 335 2 573 902 898 1 169 1 520 1 632 1 364 

of which government transfers (million euro)  330 221 224 526 257 252 485 495 590 495 
Net foreign direct investment (FDI) (million euro)  129 121 3 188 1 013 1 107 1 612 7 208 15 184 14 665 10 615 
Foreign direct investment (FDI) abroad (million euro)  -605 -942 -555 -185 -441 -627 -855 -736 -1 537 -1 758 

of which FDI of the reporting economy in EU-27 countries (million euro)  : : : : : : : : : 0 
Foreign direct investment (FDI) in the reporting economy (million euro)  735 1 063 3 743 1 198 1 548 2 239 8 063 15 920 16 202 12 373 

of which FDI of EU-27 countries in the reporting economy (million euro)  : : : : : : : : : 2 
            
Public finance Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
General government deficit/surplus, relative to GDP (%)  : : -33.0 -12.9 -11.3 -4.5 -0.6 -0.1 -1.2 : 
SI: General government debt, relative to GDP (%)  : 42.9 77.6 73.7 67.3 59.2 52.3 46.1 39.4 : 
            
Financial indicators Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Gross foreign debt of the whole economy, relative to GDP (%)  41.7 44.7 57.7 56.2 47.3 41.2 35.2 39.4 38.4 : 
Gross foreign debt of the whole economy, relative to total exports (%)  214.3 222.4 210.4 222.8 205.5 175.0 161.1 173.7 172.1 : 
Money supply: M1 (banknotes, coins, overnight deposits, million euro) 2) 8 635 12 205 8 965 9 291 13 188 15 762 38 978 38 616 44 644 39 927 
Money supply: M2 (M1 plus deposits with maturity up to two years, million euro) 3) 41 324 51 591 37 253 36 325 47 398 59 415 150 152 160 193 201 366 203 840 
Money supply: M3 (M2 plus marketable instruments, million euro) 4) 42 950 54 207 38 973 38 041 50 488 63 411 164 302 171 832 215 308 214 473 
Total credit by monetary financial institutions to residents (consolidated) (million euro)  30 856 44 492 26 977 20 035 29 025 43 328 83 772 100 358 140 157 138 301 
Interest rates: day-to-day money rate, per annum (%)  79.8 56.0 95.5 49.6 36.1 22.0 15.1 15.8 17.3 16.1 
Lending interest rate (one year), per annum (%) 5) 86.1 51.2 78.8 53.7 42.8 29.1 23.8 19.0 20.1 19.7 
Deposit interest rate (one year), per annum (%) 6) 85.5 38.2 62.2 53.9 40.3 23.6 19.9 21.5 22.3 22.9 
euro exchange rates: average of period - 1 euro = … national currency  0.447 0.575 1.102 1.440 1.695 1.777 1.677 1.809 1.789e 1.896 
Effective exchange rate index (2000=100)  121.4e 100.0 46.8e 40.1e 40.4e 39.3e 43.6e 39.1e 44.5e : 
Value of reserve assets (including gold) (million euro)  24 253 25 331 22 660 26 949 28 134 27 654 44 277 48 116 52 058 52 442 
            
External trade Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Value of imports: all goods, all partners (million euro)  38 351 59 444 46 256 54 478 60 163 78 528 93 410 111 096 123 959 136 438 
Value of exports: all goods, all partners (million euro)  24 964 30 182 35 062 38 137 41 679 50 891 58 849 68 020 78 126 89 522 
Trade balance: all goods, all partners (million euro)  -13 387 -29 263 -11 194 -16 341 -18 484 -27 637 -34 560 -43 076 -45 833 -46 917 
Terms of trade (export price index / import price index, 1998=100) 7) 112.6 103.0 100.7 100.1 100.0 102.0 99.3 96.0 103.5 96.9 
Share of exports to EU-27 countries in value of total exports (%)  58.0 56.4 56.0 56.6 58.0 57.9 56.4 56.1 56.3 47.9 
Share of imports from EU-27 countries in value of total imports (%)  55.4 52.4 47.9 49.8 50.6 49.3 45.2 42.6 40.3 37.0 
            
Demography Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Natural growth rate: natural change (births minus deaths) (per 1000 inhabitants)  15.4 14.1 13.7 13.5 13.2 12.9 12.6 12.6p 12.8 : 
Infant mortality rate: deaths of children under one year of age per 1000 live births  34.9 31.5 28.4 25.6 23.1 20.9 18.9 17.5 16.7 16.0 
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Life expectancy at birth: male (years)  68.7 69.0 69.4 69.8 70.1 70.5 70.9 71.1 71.2 71.4 
Life expectancy at birth: female (years)  72.8 73.1 73.5 73.9 74.3 74.6 75.0 75.3 75.6 75.8 
            
Labour market Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Economic activity rate (15-64): share of population aged 15-64 that is economically active (%)  55.2 52.4 52.3 52.3 51.1 51.5 51.3 51.1 49.8 50.6 
SI: Employment rate (15-64): share of population aged 15-64 that is in employment (%)  50.8 48.9 47.8 46.7 45.5 46.1 45.9 45.9 44.6 44.9 

Share of male population aged 15-64 that is in employment (%)  72.7 71.7 69.3 66.9 65.9 67.9 68.2 68.0 66.8 66.6 
Share of female population aged 15-64 that is in employment (%)  28.9 26.2 26.3 26.6 25.2 24.3 23.7 23.8 22.8 23.5 

SI: Employment rate of older workers (55-64): share of population aged 55-64 that is in 
employment (%)  39.3 36.4 35.9 35.3 32.7 33.1 30.8 30.1 27.1 27.4 
Employment by main sectors (%)                      

Agriculture  40.2 36.0 37.6 34.9 33.9 34.0 29.5 27.3 23.5 23.7 
Industry  17.2 17.7 17.5 18.5 18.2 18.3 19.4 19.7 20.8 21.0 
Construction  6.2 6.3 5.2 4.5 4.6 4.7 5.3 5.7 5.9 5.9 
Services  36.5 40.0 39.7 42.1 43.4 43.0 45.8 47.3 49.8 49.5 

SI: Unemployment rate: share of labour force that is unemployed (%)  7.7 6.5 8.4 10.3 10.5 10.3 10.3 9.9 10.3 11.0 
Share of male labour force that is unemployed (%)  7.7 6.6 8.7 10.7 10.7 10.5 10.3 9.7 10.0 10.7 
Share of female labour force that is unemployed (%)  7.6 6.3 7.5 9.4 10.1 9.7 10.3 10.3 11.0 11.6 

Unemployment rate of persons < 25 years: share of labour force aged <25 that is unemployed 
(%)  15.0 13.1 16.2 19.2 20.5 19.7 19.3 18.7 20.0 20.5 
SI: Long-term unemployment rate: share of labour force that is long-term unemployed (%)  2.1 1.3 1.7 2.9 2.5 4.0 4.1 3.5 3.1 2.9 
            
Social cohesion Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Average nominal monthly wages and salaries (national currency)  : : : 372.1 492.0 529.4 595.4 : : : 
Index of real wages and salaries (index of nominal wages and salaries divided by the CPI) 
(2000=100) 

 : : : : : : : : : : 

SI: Early school-leavers: share of population aged 18-24 having not completed upper 
secondary education and not currently in education or training (%)  : 58.8 57.3 54.8 53.0 54.6 51.3 50.0 47.8 46.1 
            
Standard of living Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Number of passenger cars per 1000 population 8) 61.9 66.1 66.8 66.8 67.4 76.4 80.6 84.7 92.9b 96.3 
Number of subscriptions to cellular mobile telephone services per 1000 population  116.8 225.2 269.5 338.8 399.7 491.0 609.0 726.2 889.3b 932.5 
            
Infrastructure Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Density of railway network (lines in operation, per 1000 km²)  11.1 11.1 11.1 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 
Length of motorways (thousand km)  1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 2.0 2.0 2.0 
            
Innovation and research Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SI: Spending on human resources (public expenditure on education) relative to GDP (%)  2.7 2.6 2.3 2.8 3.0 3.0 3.1 3.0 3.3 3.0 
SI: Gross domestic expenditure on research & development, relative to GDP (%)  0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 : 
SI: Percentage of households who have Internet access at home (%)  : : : : : 7.0 8.0 : 18.9 24.5 
            
Environment Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
SI: Total greenhouse gases emissions, CO2 equivalent (tons, 1990=100)  151.0 165.0 154.0 159.0 168.0 174.0 184.0 196.0 219.0 : 
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SI = Structural indicators 
: = not available 
p = provisional value 
e = estimated value 
b = break in series 
1) Including lakes. 
2) Before December 2005, M1 included currency in circulation and demand desposits (TRY). From December 2005 onwards, M1 includes currency in circulation and demand deposits (TRY, FX). 
3) Before December 2005, M2 included M1 and time deposits (TRY). From December 2005 onwards, M2 includes M1 and time deposits (TRY, FX). 
4) Before December 2005, M3 included M2 and official deposits (time/demand). From December 2005 onwards, M3 includes M2, funds received from repo transactions and money market funds (B 
type liquid funds). 
5) Averages of monthly data, lending to enterprises for more than one year.  
6) Averages of monthly data, up to one year or longer. 
7) Calculated on the basis of ISIC Rev.3, base year 2003 as Paasche index. 
8) From 2004 onwards, data source is the General Directorate of Public Security. 
9) Excluding the number of buffaloes. 

SI: Energy intensity of the economy (kg of oil equivalent per 1000 euro GDP 2004)  290.9 295.2 293.2 286.8 291.5 279.2 267.1 273.3 282.0 : 
SI: Share of renewable energy in electricity consumption (%)  29.5 24.3 19.1 25.6 25.2 30.9 24.7 25.5 19.1 17.3p 
SI: Road freight transport as a share of total inland freight transport (modal split of freight 
transport) (%)  94.8 94.3 95.3 95.5 94.6 94.4 94.4e 94.3 : : 
            
Energy Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Primary production of all energy products (thousand TOE)  27 659 26 047 24 576 24 281 23 783 24 332 24 549 26 580 27 453 : 

Primary production of crude oil (thousand TOE)  3 087 2 887 2 679 2 564 2 494 2 389 2 395 2 284 2 241 : 
Primary production of hard coal and lignite (thousand TOE)  13 284 12 487 12 282 11 360 10 777 10 532 11 213 13 087 14 797 : 
Primary production of natural gas (thousand TOE)  665 582 284 344 510 644 816 839 827 : 

Net imports of all energy products (thousand TOE)  46 028 54 291 49 536 54 234 60 505 63 232 67 266 73 256 80 596 : 
Gross inland energy consumption (thousand TOE)  74 275 80 500 75 402 78 331 83 826 87 818 91 074 99 642 107 625 : 
Electricity generation (thousand GWh)  116.4 124.9 122.7 129.4 140.6 150.7 162.0 176.3 191.6 198.6 
            
Agriculture Note 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Agricultural production volume index of goods and services (producer prices, previous 
year=100)  94.7 104.2 93.3 108.5 98.0 101.6 106.9 : : : 
Total utilised agricultural area (thousand hectare)  39 180 38 757 40 967 41 196 40 645 41 210 41 223 40 496 39 505 39 073 
Livestock: cattle (thousand heads, end of period) 9) 11 054 10 761 10 548 9 803 9 788 10 069 10 526 10 871 11 037 10 860 
Livestock: pigs (thousand heads, end of period)  3 3 3 4 7 4 2 1 2 2 
Livestock: sheep and goats (thousand heads, end of period)  38 030 35 693 33 994 31 954 32 203 31 811 31 822 32 260 31 749 29 568 
Production and utilisation of milk on the farm (total whole milk, thousand tonnes)  : : : : : : : : : : 
Crop production: cereals (including rice) (thousand tonnes, harvested production)  28 749 32 108 29 426 30 686 30 658 33 957 36 471 34 642 29 256 29 287 
Crop production: sugar beet (thousand tonnes, harvested production)  17 102 18 821 12 633 16 523 12 623 13 517 15 181 14 452 12 415 15 488 
Crop production: vegetables (thousand tonnes, harvested production)  22 083 22 357 21 930 23 698 24 018 23 215 24 320 24 017 25 676 27 214 
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