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A. Giriş
a) Önsöz
Haziran 1998’de Cardiff’te toplanan AB Zirvesinde, Komisyonun Türkiye hakkõnda, TürkiyeAT Ortaklõk Anlaşmasõnõn 28’inci maddesi ve Lüksemburg Zirvesi sonuçlarõna dayanan bir
rapor sunacağõ açõklanmõştõr.
Komisyon, Türkiye’ye ilişkin ilk İlerleme Raporunu, diğer aday ülkelerin İlerleme Raporlarõ
ile birlikte, Ekim 1998 tarihli Viyana Zirvesine; ikinci raporunu ise Ekim 1999 tarihli
Helsinki Zirvesine sunulmak üzere hazõrlamõştõr.
Helsinki Zirvesinde, “Türkiye, diğer aday ülkelere uygulanan kriterler temelinde, Birliğe
katõlma amacõ taşõyan bir aday devlet olarak mütalâa edilmektedir. Mevcut Avrupa stratejisine
göre, Türkiye de diğer aday ülkeler gibi, reformlarõnõ hõzlandõran ve destekleyen bir katõlõm
öncesi stratejiden yararlanacaktõr” kararõ alõnmõştõr.
Komisyon, üyeliğe hazõrlanan aday ülkelerin kaydettikleri gelişmeleri, katõlõm öncesi
stratejinin bir parçasõ olarak, düzenli bir şekilde AB Konseyine rapor etmektedir. Türkiye ile
ilgili ilk kapsamlõ Rapor, Aralõk 2000’de toplanan Nice Zirvesine sunulmuştur. İkinci
İlerleme Raporu, Aralõk 2001’de yapõlan Laeken Zirvesine sunulmuştur. Komisyon, işbu
İlerleme Raporunu ise, 2002 sonbaharõnda yapõlacak Brüksel Zirvesini dikkate alarak
hazõrlamõştõr.
Bu Raporun yapõsõ, 2000 ve 2001 yõllarõ İlerleme Raporlarõyla büyük ölçüde aynõdõr. Önceki
raporlarda olduğu gibi, mevcut bu Rapor da:
•

Türkiye ile Birlik arasõndaki ilişkileri, özellikle AT-Türkiye Ortaklõk Anlaşmasõ
çerçevesinde ele alõr;

•

1993 Kopenhag Zirvesinde belirlenmiş olan siyasi kriterler (demokrasi, hukuk devleti,
insan haklarõ, azõnlõk haklarõnõn korunmasõ) açõsõndan mevcut durumu inceler;

•

Kopenhag Zirvesinde tanõmlanmõş olan ekonomik kriterler (işleyen bir piyasa ekonomisi
varlõğõ ve Birlik içindeki rekabet baskõsõ ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesi)
açõsõndan Türkiye’nin mevcut durumunu ve kaydettiği ilerlemeyi değerlendirir;

•

Türkiye’nin, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Birlik politikalarõnda ortaya konulan
müktesebatõ üstlenebilme kapasitesini inceler; diğer bir ifadeyle, üyelik yükümlülüklerini
değerlendirir. Bu bölümde, Köln ve Helsinki Zirvelerinde vurgulanan nükleer güvenlik
standartlarõna özellikle dikkat çekilmektedir. Bu bölüm, sadece mevzuatõn
uyumlaştõrõlmasõnõ değil, müktesebatõn etkili biçimde uygulanmasõ için gerekli hukuki ve
idari kapasitenin geliştirilmesini içermektedir. Avrupa Konseyi, bu ikinci hususun
önemini 1995 Madrid Zirvesinde ve müteakip vesilelerle ve son olarak da Haziran 2002
tarihinde yapõlan Seville Zirvesinde vurgulamõştõr. Madrid Zirvesinde, aday ülkelerin,
uyumlu bir bütünleşme için gerekli koşullarõn yaratõlabilmesi bakõmõndan, idari
yapõlarõnda gerekli düzenlemeleri yapmalarõnõn gereği vurgulanmõştõr. Seville Zirvesinde
de, aday ülkelerce müktesebatõn etkili bir şekilde uygulanmasõnda ilerlemeler
kaydedilmesine devam edilmesinin ne kadar önemli olduğu vurgulanmõş ve aday ülkelerin
idari ve hukuki kapasitelerini gereken seviyeye getirmek için tüm tedbirleri almak zorunda
olduklarõ ifade edilmiştir.

1
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Bu Rapor, 2001 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana kaydedilen gelişmeleri dikkate almaktadõr.
Rapor, 15 Eylül 2002 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadõr. Ancak, bazõ özel
durumlarda, söz konusu tarihten sonra alõnan tedbirlere de yer verilmektedir. Rapor, ayrõca,
2001 yõlõ İlerleme Raporunda yer alan reformlarõn ne derecede gerçekleştirilmiş olduğunu
değerlendirmekte ve yeni girişimleri incelemektedir. Rapor, ayrõca, ele alõnan konulara ilişkin
genel bir durum değerlendirmesi sunmakta ve Türkiye’nin katõlõm sürecinde atmasõ gereken
adõmlarõ belirlemektedir.
Ayrõca, 2002 yõlõ İlerleme Raporlarõ, hangi ülkelerin müzakerelere hazõr olduğu konusunda
Komisyonun, tavsiyeler geliştirmesine zemin teşkil edeceğinden dolayõ, bu Rapor,
Türkiye’nin 1998 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana kaydettiği gelişmelerin bir
değerlendirmesini kapsamaktadõr. Ekonomik kriterler açõsõndan ise, inceleme dönemi
1997’den itibaren başlatõlmõş ve Raporda, Türkiye’nin ekonomik performansõnõn dinamik ve
ileriye dönük bir değerlendirmesi yapõlmõştõr.
Raporda, Türkiye’nin Katõlõm Ortaklõğõ önceliklerinin ne ölçüde ele aldõğõnõ inceleyen ayrõ bir
bölüme de yer verilmektedir.
Daha önceki Raporlarda olduğu gibi, bu Raporda da ‘ilerleme’, fiilen alõnan kararlar, fiilen
kabul edilen mevzuat, fiilen onaylanan uluslararasõ sözleşmeler (bunlarõn uygulanmasõ da
dikkate alõnarak) ve fiilen uygulanan tedbirler temel alõnarak değerlendirilmiştir. İlke olarak,
hazõrlõk aşamasõ ya da TBMM onayõ aşamasõ gibi değişik aşamalarda bulunan mevzuat ya da
tedbirler dikkate alõnmamõştõr. Bu yaklaşõm, tüm aday ülkelere eşit muamelede bulunulmasõna
ve katõlõm süreci içindeki ülkelerin elde ettikleri somut ilerlemelerin tarafsõz bir şekilde
değerlendirilmesine olanak tanõmaktadõr.
Bu Rapor, çok sayõda bilgi kaynağõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr. Aday ülkeler, son
İlerleme Raporunun yayõmlanmasõndan itibaren, üyelik için yürüttükleri hazõrlõklar konusunda
kaydettikleri ilerlemelere ilişkin bilgi vermeye davet edilmiştir. Mevcut olduğu ölçüde,
Ortaklõk Anlaşmalarõ ve Müktesebatõn Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Programlar kapsamõnda
sağlanan bilgiler ve bazõ alanlarda aday ülkelerin idari kapasitelerinin değerlendirilmesi
kapsamõnda verilmiş çeşitli uzman görüşleri, aday ülkeler hakkõndaki bilgiler açõsõndan ilave
kaynaklarõ oluşturmuştur. Konsey görüşleri ile Avrupa Parlamentosunun raporlarõ1 ve ilke
kararlarõ da İlerleme Raporlarõnõn hazõrlanmasõnda dikkate alõnmõştõr. Komisyon, Avrupa
Konseyi, AGİT ve uluslararasõ mali kuruluşlar gibi çeşitli uluslararasõ örgütler ile sivil toplum
örgütlerinin değerlendirmelerinden de yararlanmõştõr.
b) Avrupa Birliği ile Türkiye Arasõndaki İlişkiler
Aralõk 2001 tarihli Laeken Zirvesinde şu değerlendirme yapõlmõştõr: “Türkiye, özellikle son
anayasa değişikliği ile, katõlõm için öngörülen siyasi kriterlere uyum sağlama yolunda ilerleme
kaydetmiştir. Bu durum, Türkiye ile katõlõm müzakerelerinin açõlmasõ ihtimalini ortaya
çõkarmõştõr. Türkiye, başta insan haklarõ olmak üzere, ekonomik ve siyasi kriterlere uyum
sağlama yönünde gösterdiği ilerlemeye devam etmesi yolunda teşvik edilmektedir. Türkiye
için Katõlõm Öncesi Strateji, Türkiye’nin müktesebata uyum konusunda hazõrlõk durumunun
incelenmesinde yeni bir aşamaya işaret edecektir.”
Haziran 2002 tarihindeki Seville Zirvesinde, “Türkiye’de son dönemde kabul edilen
reformlarõn memnuniyetle karşõlandõğõ” ifade edilerek, şu görüşe yer verilmiştir: “Konsey,
Katõlõm Ortaklõğõnda tanõmlanan önceliklerin yerine getirilmesi için Türkiye tarafõndan sarf

1

Türkiye Raportörü Alain Lamassoure’dir.

2
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edilen çabayõ desteklemekte ve teşvik etmektedir. Siyasi ve ekonomik reformlarõn
gerçekleştirilmesi ile, Türkiye’nin katõlõmõ da, diğer aday ülkelerle aynõ ilke ve kriterlere tabi
olarak gündeme gelecektir. Seville ve Kopenhag Zirveleri arasõndaki dönemde meydana
gelecek gelişmeler, Ekim 2002 tarihinde Komisyon tarafõndan sunulacak İlerleme Raporu ve
ayrõca Helsinki ve Laeken Zirve sonuçlarõ doğrultusunda, Kopenhag Zirvesinde Türkiye’nin
adaylõk statüsünün bir sonraki aşamasõna ilişkin yeni kararlar alõnabilecektir”.
2002 yõlõnda, Türkiye için Katõlõm Öncesi Stratejinin yeni aşamasõnõn uygulamaya
geçirilmesine ağõrlõk verilmiştir.
Özetle, Katõlõm Öncesi Strateji ile ilgili olarak 2002 yõlõnda ulaşõlan sonuçlar şunlardõr :
•

Güçlendirilmiş siyasi diyaloğun Belçika, İspanya ve Danimarka’nõn başkanlõk
dönemlerinde; Brüksel, Madrid ve Kopenhag’da yapõlan siyasi direktörler toplantõlarõ
çerçevesinde ve Nisan 2002 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklõk Konseyi kapsamõndaki
siyasi diyalog vasõtasõyla sürdürülmesi. Bu toplantõlarda, Türkiye’deki insan haklarõ,
Kõbrõs, sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl yollarla halli, Avrupa Güvenlik ve Savunma
Politikasõnõn (AGSP) yanõ sõra Kafkasya, Orta Doğu ve Balkanlardaki durumlar gibi daha
geniş kapsamlõ konularõ içine alan bir dizi önemli mesele tartõşõlmõştõr.

•

2002 yõlõnõn ilk yarõsõnda, Ortaklõk Komitesine bağlõ sekiz alt komitede ayrõntõlõ mevzuat
inceleme sürecinin başlatõlmasõ. Ortaklõk Komitesi, Ocak 2002’de, toplantõ tarihleri dahil
olmak üzere, çalõşmanõn odaklanacağõ konularõ tespit etmiştir. İlk toplantõlar Temmuz
2002’de tamamlanmõştõr. Bu süreç, Topluluk müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ ve
etkili bir şekilde uygulanmasõ için gerekli hususlar konusunda daha ayrõntõlõ bir diyaloğa
zemin hazõrlamõştõr. Çeşitli sektörlerde, Türk mevzuatõ ile müktesebat arasõndaki
farklõlõklar tespit edilmiştir. Alt komitelerde, Katõlõm Ortaklõğõ önceliklerinin Türkiye
tarafõndan uygulanmasõ izlenmiş ve ticaretle ilgili çeşitli konular tartõşõlmõştõr. Bunlara
ilaveten, Temmuz 2002’de adalet ve iç işleri konusundaki alt komite, yasadõşõ göç
konusunu tartõşmak üzere bir toplantõ yapmõştõr. Bu vesileyle, taraflar, müteakip Ortaklõk
Komitesi toplantõsõnda yasadõşõ göçe ilişkin bir Ortak Eylem Programõ kabul edilmesi
konusunda mutabakata varmõştõr.

•

Aralõk 2001’de, Türkiye’ye katõlõm öncesi mali yardõm yapõlmasõ konusunda bir tüzüğün
kabul edilmesi. Bu yeni düzenleyici çerçeve, AT-Türkiye ile mali işbirliğinde katõlõm
amaçlõ bir yaklaşõm sağlamaktadõr. Mali yardõm, diğer tüm aday ülkeler için olduğu gibi,
Katõlõm Ortaklõğõnda belirlenen önceliklere yoğunlaşmalõdõr.

•

2001 yõlõnda Türkiye’ye 194 milyon Euro tutarõnda hibe yardõmõ taahhüdü. Aynõ yõl için
Türkiye’ye açõlan AYB kredileri 375 milyon Euro tutarõndadõr. (bkz. aşağõ)

•

AT-Türkiye gümrük birliğinin hizmetlere de genişletilmesi ve kamu ihaleleri pazarõnõn
karşõlõklõ olarak açõlmasõna yönelik müzakerelerin sürdürülmesi. Bu müzakereler, Aralõk
2001’de yapõlmõştõr. Gümrük birliği halihazõrda sanayi mallarõ ve işlenmiş tarõm ürünleri
ticaretini kapsamaktadõr.

İkili ticaret de dahil olmak üzere, Ortaklõk Anlaşmasõ kapsamõndaki son gelişmeler
Ortaklõk Komitesi, Ocak 2002’de Brüksel’de toplanmõştõr. Toplantõ, Türkiye’nin Kopenhag
kriterlerine uyum düzeyini ele almak ve Türkiye’nin Katõlõm Öncesi Stratejisinin ve Ortaklõk
Anlaşmasõnõn uygulanmasõna ilişkin durumun tartõşõlmasõ için bir fõrsat teşkil etmiştir. Söz
konusu Toplantõ, Ortaklõk Konseyi toplantõsõna bir hazõrlõk teşkil etmiştir.
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Ortaklõk Konseyi toplantõsõ, Nisan 2002 tarihinde Lüksemburg’da gerçekleştirilmiştir.
Tartõşõlan konular arasõnda, Türkiye’nin özellikle insan haklarõ ve temel özgürlükler alanõnda
Kopenhag siyasi kriterlerini karşõlama yönünde kaydettiği ilerleme yer almõştõr. Kõbrõs, sõnõr
anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl yollarla halli ve terörizmle mücadele gibi diğer önemli konularda
da görüş alõşverişinde bulunulmuştur. Ayrõca, katõlõm öncesi strateji ve özellikle gümrük
birliğinin işleyişi çerçevesinde ikili ilişkilerin durumu tartõşõlmõştõr.
Aday ülkeler için belirlenen politika çerçevesinde, Türk hükümeti temsilcileri teknik
komitelere katõlmaya başlamõştõr.
AT-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu, biri Kasõm 2001’de İstanbul’da, diğeri Haziran
2002’de Brüksel’de olmak üzere iki kez toplanmõştõr. Bu toplantõlarda, AB-Türkiye ilişkileri,
insan haklarõ, Kõbrõs, AGSP ve terörizmle mücadele gibi bir çok konu tartõşõlmõştõr. ATTürkiye mali işbirliği konusu da derinlemesine ele alõnmõştõr.
Ekonomik ve Sosyal Komiteye bağlõ Ortak Danõşma Komitesi de, ilki Kasõm 2001’de
Brüksel’de, ikincisi Temmuz 2002’de Erzurum’da olmak üzere iki toplantõ yapmõştõr.
Gümrük Birliği Ortak Komitesi ise, Kasõm 2001’de Brüksel’de toplanmõştõr. Gümrük birliği
ile ilgili alanlarda düzenli olarak istişari toplantõlar yapõlmaktadõr. Gümrük İşbirliği Komitesi,
Aralõk 2001 ve Eylül 2002’de toplanmõştõr.
Gümrük birliği kapsamõndaki bir çok geçici düzenlemenin süresi Aralõk 2000’de dolmuştur.
Ticarette teknik engellerin kaldõrõlmasõ, rekabet ile ilgili uygulama kurallarõnõn getirilmesi,
fikri mülkiyet haklarõnõn uygulanmasõnõn güçlendirilmesi ve ticari nitelikli devlet tekellerinin
AT ve Türk firmalarõnõn piyasaya girişleri bakõmõndan ayrõmcõlõk yaratmayacak şekilde
yapõlandõrõlmasõ acilen gerekmektedir.
Genel olarak, sanayi ürünleri, gümrük birliği çerçevesinde serbest dolaşõmda bulunmaktadõr.
Ancak, tarõm ve sanayi ürünlerinin ticaretine ilişkin bazõ sorunlar çözüme
kavuşturulamamõştõr. Alkollü içkilerin ve kullanõlmõş mallarõn Türk piyasasõna girişinde
kõsõtlamalar bulunmaktadõr. Türkiye, gümrük birliği taahhütlerini sõklõkla yerine
getirmemektedir. Eczacõlõk ürünleri, kozmetikler, enerji içecekleri, seramik ve yedek parçalar
gibi diğer bazõ ürünlerin çeşitli nedenlerle Türk pazarõna girişinde çeşitli güçlüklerle
karşõlaşõlmaktadõr. İthalat lisansõ verilmesinde yaşanan gecikmeler, cezalandõrõcõ nitelikteki
ithalat koşullarõ ve benzeri nedenlerle çeşitli tarõmsal ürünler için de aynõ güçlükler söz
konusudur.
Aralõk 2001’de, Türkiye’den gerçekleştirilen (diğer ülkelerle birlikte) sõcak haddelenmiş
demir-çelik ürünleri ithalatõna yeni bir anti-damping soruşturmasõ açõlmõştõr. Dikişli boru
(demir ve alaşõmsõz çelik) ithalatõ soruşturmasõ sonucunda, Mart 2002 tarihinde geçici vergi
uygulamasõna başlanmõştõr.
Yatõrõm ortamõnõn kapsamlõ bir iyileştirmeye tabi tutulmasõ gerekmektedir. Mevcut idari
işlemler, uzun ve zahmetlidir. Bazõ AT ürünleri için istenen testler aşõrõ düzeyde ve başka
yerlerde daha önce yapõlmõş testlerin tekrarõndan ibaret olduğu için lüzumsuzdur.
Komisyon, tarõm sektöründe, bir Ortaklõk Konseyi Kararõyla Topluluktan yapõlan büyük baş
hayvan ve sõğõr eti ithalatõna sağlanan tavizlerin, Türkiye tarafõndan askõya alõnmasõnõn
tazminine yönelik bir paket hazõrlanmasõ konusunda Türkiye ile istişareyi sürdürmüştür.
Türkiye, Gümrük Birliği Kararõnda öngörüldüğü üzere, AT ile görüşmeler yapmaya hazõrdõr.
AB’de kamu sağlõğõnõn korunmasõ amacõyla, fõndõk dahil olmak üzere, Türkiye’den AT’ye
yapõlan kurutulmuş meyve ihracatõnda uygulanmak üzere bir lisans sistemi oluşturulmuştur.
Bu ürünler, çok yüksek düzeylerde zararlõ madde ihtiva etmektedir.
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Türkiye’nin AT’ye ihracatõ toplam ihracatõnõn % 51,6’sõnõ oluşturmakta olup, 20,1 milyar
Euro’dur. AT’den yapõlan ithalat ise toplam ithalatõn % 44,6’sõna tekabül etmekte olup, 20
milyar Euro’dur.
ABD’nin kendi pazarõna girişi büyük ölçüde kõsõtlayan ve ciddi bir ticaret sapmasõ riski
yaratan korumacõ önlemlerine karşõ AB, Mart 2002’de, bazõ demir-çelik ürünleri ithalatõnda
geçici korunma önlemleri uygulamaya başlamõştõr. Bu önlemler, Eylül 2002’de kõsmen teyit
edilmiştir.
Katõlõm Ortaklõğõ
Katõlõm Ortaklõğõnõn birinci yõlõ -kõsa vadeli önceliklerin yerine getirilme dönemi- Mart
2002’de dolmuştur. Bu konudaki değerlendirme, Raporun D bölümünde yer almaktadõr.
Müktesebatõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program
Türkiye, Mart 2001’de Müktesebatõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programõ kabul etmiştir.
Program, çeşitli konularda yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yoluyla uygulanmaktadõr.
2002 yõlõnda Ulusal Programda herhangi bir değişiklik yapõlmamõştõr.
Topluluk Yardõmõ
Türkiye’ye sağlanacak katõlõm öncesi mali yardõmlara ilişkin yeni bir yönetmelik Aralõk
2001'de yürürlüğe girmiştir. Bu çerçeve Yönetmeligin amacõ, Türkiye’ye yapõlacak mali
yardimlarda, katõlõma yönelik bir yaklaşõm sağlamak ve usulü basitleştirmektir. Bu
bu Yönetmelik ile katilim öncesi mali yardõm programõnõn programlama ve uygulama
usulleri PHARE usulleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Bir başka deyişle, mali yardõmlar
için yerinden yönetim sistemi Türk Hükümetine daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Önceki
yillarla karsilastirildiginda bu yeni sistem 2002 yõlõndaki ihale ve sözleşme oranlarõnda bir
simdiden bir artisa neden olmustur. Önceden programlamasõ yapõlan 200 milyon Euro’yu
askin yardimin, 2002 yili sonuna kadar sözleşmeye bağlanmasõ beklenmektedir.
Tüzük, mevcut mali perspektif kapsamõnda, 1993-1999 döneminde Türkiye’ye yapõlan katõlõm
öncesi mali yardõmõn iki katõna çõkarõlmasõ yönündeki Komisyon hedefini yansõtmaktadõr.
Bunun yanõsõra, Türkiye’de merkezî olmayan bir uygulama sisteminin 2002 yõlõ sonuna kadar
kurulmasõna ilişkin kararõ takiben, Hükümet, söz konusu sistemin ayrõlmaz bir parçasõ olan
gerekli yapõlanmayõ (Ulusal Yardõm Koordinatörü, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ulusal
Fon) oluşturmaya başlamõştõr.
2002 yõlõnda Türkiye’ye tahsis edilen toplam miktar 149 milyon Euro’dur. Söz konusu
kaynak, bu yõl için aşağõdaki öncelikli alanlara tahsis edilecektir:
•

Siyasi kriterler. Aşağõdaki alanlara teknik yardõm ve yatõrõm desteği sağlanmaktadõr:
Kolluk birimlerince uygulanacak modern sorgulama tekniklerinin geliştirilmesi ve örgütlü
suçlar, uyuşturucu ve sahtecilikle mücadele. Sivil toplumun geliştirilmesine yönelik
girişimler, çoğulculuk ve kültürel farklõlõktan, kadõnlarõn sağlõk haklarõ konularõna kadar
çeşitlilik göstermektedir. Türkiye, aynõ zamanda, Avrupa İnsan Haklarõ ve Demokrasi
Girişimi (EIHRD) çerçevesinde “odak ülke”dir. Bu durum Türkiye’nin, ifade özgürlüğü
ve bağõmsõz medya, etkili yönetim, yargõya erişimin iyileştirilmesi, işkencenin önlenmesi
ve işkence mağdurlarõnõn rehabilitasyonu için destek sağlanmasõ, ayrõmcõlõğa ve õrkçõlõğa
karşõ mücadeleye yönelik projelerden yararlanmasõna olanak sağlamaktadõr. Bu tür
projelerin büyük bir kõsmõ, sivil toplum kuruluşlarõ tarafõndan yürütülecektir.
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•

Ekonomik kriterler. Türkiye’deki ekonomik krizlerin ardõndan, özellikle KOBİ’ler için
destek sağlanmaktadõr.

•

Müktesebat yükümlüklerinin karşõlanmasõ. Adalet ve içişleri, iç pazar, tarõm, enerji,
telekomünikasyon, istihdam ve aktif işgücü piyasasõ politikasõ, iş sağlõğõ ve güvenliği,
çevre, rekabet ve devlet yardõmlarõ ve deniz güvenliği gibi alanlarda teknik yardõm ve
yatõrõm desteği sağlanmaktadõr.

•

Ekonomik ve sosyal kaynaşma. Bu alandaki destek, daha çok, devam etmekte olan 2002
öncesi programlara verilmiştir. Güneydoğu Bölgesi için iki büyük proje geliştirilmiştir.
Bölgedeki istihdamõn artõrõlmasõ bu programlarõn temel bir unsurudur. Sõnõr ötesi
programlarõn geliştirilmesi için fizibilite çalõşmalarõna mali destek sağlanmõştõr.

Topluluk programlarõ ve ajanslarõna katõlõm yönündeki çalõşmalar hõzlandõrõlmõştõr. Avrupa
Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasõndaki Çerçeve Anlaşma, Haziran ayõnda TBMM
tarafõndan onaylanmõştõr. Söz konusu Anlaşma, üye ülkelere açõk olan tüm Topluluk
programlarõ ve ajanslarõna Türkiye’nin katõlõmõna olanak sağlamaktadõr. Türkiye halen,
Avrupa Çevre Ajansõ, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağõmlõlõğõnõ İzleme Merkezi, IDA,
Kamu Sağlõğõ, Ayrõmcõlõkla Mücadele, Kadõn-Erkek Eşitliği, Sosyal Dõşlanmayla Mücadele
ve İstihdam Alanõnda Teşvik Önlemleri ve Gümrükler 2007 programlarõna katõlmaktadõr.
Türkiye’nin, Gümrükler 2002, Çok Yõllõ KOBİ Programõ, e-Content ile Leonardo, Sokrates ve
Gençlik gibi Topluluk programlarõna katõlõmõ amacõyla 2002 yõlõ programõndan eş finansman
sağlanmasõna ilişkin hazõrlõklarda ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye’nin, eğitim programlarõna
katõlõmõnõn sağlanmasõ için bir Ulusal Ajans kurulmalõdõr. Söz konusu Ajansõn işlevsel
olabilmesi için ilave adõmlar atõlmasõ gerekmektedir.
Halihazõrda Türkiye, çok ülkeli TAIEX programõndan da faydalanmaktadõr.
Türkiye, aynõ zamanda, AYB yardõmlarõndan büyük oranda faydalanan bir ülkedir. Türkiye
halen, EuroMed II (Akdeniz Ülkelerine Kredi Görev Talimatõ), Akdeniz Ortaklõğõ Kolaylõğõ,
Türkiye için Özel Eylem Görev Talimatõ, Deprem Yeniden İnşa ve Rehabilitasyon Yardõmõ
Kolaylõğõ ve Katõlõm Öncesi Kolaylõğõ olmak üzere beş farklõ kolaylõk ve görev talimatõndan
faydalanmaktadõr. Türkiye, 1992 - 2000 yõllarõ arasõnda, toplam 1020 milyon Euro tutarõnda
kredi temin etmiştir. AYB tarafõndan 2001 yõlõnda, dört büyük yatõrõm projesi için yaklaşõk
375 milyon Euro tutarõnda bir kaynak sağlanmõştõr.
Ayrõntõlõ mevzuat incelemesi
Laeken Zirvesinde kararlaştõrõldõğõ üzere, Türkiye için Katõlõm Öncesi Stratejinin yeni bir
aşamasõ olarak, Ortaklõk Komitesine bağlõ alt komiteler ayrõntõlõ mevzuat incelemesini
sürdürmektedir. Ortaklõk Komitesi, Ocak 2002’de bir çalõşma programõ benimsemiş ve her bir
komitenin ele alacağõ konularõn listesini çõkarmõştõr.
Bu süreç, sektörel sorunlara yoğunlaşarak, müktesebatõn iç hukuka aktarõmõ ve etkili bir
şekilde uygulanmasõ için gerekli hususlarda daha kapsamlõ bir diyaloğa imkan vermiştir. Söz
konusu süreç, müktesebatõn etkili bir biçimde uygulanmasõ için gerekli Türk idari
kapasitesinin incelenmesini de içermiştir. Toplantõlarõn ilk turu, Temmuz 2002’de sona
ermiştir. Bunlara ilaveten, Temmuz 2002’de adalet ve iç işleri konusundaki alt komite,
yasadõşõ göç konusunu ele alan bir toplantõ daha gerçekleştirmiştir.
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Eşleştirme
Aday ülkelerin halen karşõ karşõya bulunduğu güçlüklerden biri de, müktesebatõn etkili bir
şekilde uygulanmasõna yönelik idari kapasitenin güçlendirilmesine duyulan ihtiyaçtõr. Avrupa
Komisyonu, 1998 yõlõ itibariyla, idarelerin eşleştirilmesi mekanizmasõnõ kullanarak, bu
süreçte aday ülkelere yardõmcõ olacak önemli miktarda beşeri ve mali kaynağõ, bu iş için
ayõrmaya başlamõştõr. Eşleştirme süreci, üye ülkelerin uzmanlõk kapasitesini, uzun dönemli
görevlendirme, kõsa dönemli uzman gönderilmesi ve eğitimi gibi yöntemlerle aday ülkelerin
kullanõmõna sunmaktadõr.
1998 ve 2001 yõllarõ arasõnda, toplam 503 eşleştirme projesi Topluluk tarafõndan finanse
edilmiştir. 1998 ve 2000 yõllarõ arasõndaki bu projeler, Katõlõm Ortaklõklarõnda öncelikli
sektörler olarak belirlenen tarõm, çevre, kamu maliyesi, adalet ve iç işleri ile yapõsal fonlarõn
yönetimi ile ilgilidir. 2000 yõlõndan bu yana, sosyal politika, uyuşturucu ile mücadele,
ulaştõrma ve telekomünikasyon mevzuatõ gibi müktesebatõn diğer önemli sektörlerinde de
eşleştirme yapõlmõştõr. Eşleştirme, halihazõrda müktesebatõn tüm alanlarõnõ kapsamaktadõr.
Türkiye bugüne kadar eşleştirmeden yararlanmamõştõr. Türk yetkilileri ile, 2001 ve 2002
yõllarõnda eşleştirme süreci konusunda iki önemli bilgilendirme toplantõsõ düzenlenmiştir.
Türkiye için 2002 yõlõ programõnda yaklaşõk 12 eşleştirme projesi yer almaktadõr.
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B. Üyelik Kriterleri
1. Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler
Giriş
Haziran 1993'de Kopenhag Zirvesinde kararlaştõrõlan ve aday ülkelerin üye olabilmeleri için
gerçekleştirmeleri gereken siyasi kriterler, aday ülkelerin, "demokrasiyi, hukukun
üstünlüğünü, insan haklarõnõ, azõnlõklarõn korunmasõnõ ve azõnlõklara saygõ gösterilmesini
teminat altõna alan kurumlarõn istikrarõnõ" sağlamalarõnõ şart koşmaktadõr.2
Türkiye hakkõndaki 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Komisyon şunlarõ ifade etmiştir:
“Siyasi açõdan, mevcut değerlendirme, kamu idaresinin işleyişindeki bazõ bozukluklara, insan
haklarõ ihlallerinin sürekliliğine ve azõnlõklara yönelik uygulamalardaki temel eksikliklere
dikkat çekmektedir. Ordu üzerinde sivil denetimin eksikliği endişeye neden olmaktadõr. Milli
Güvenlik Kurulu aracõlõğõyla ordunun siyasi yaşamda oynadõğõ önemli rol, bu hususu
yansõtmaktadõr. Ülkede gözlenen medeni ve siyasi hak ihlallerinin bir çoğunun, şu veya bu
şekilde bu konuyla bağlantõlõ olmasõ nedeniyle, Güneydoğudaki duruma, askeri olmayan, sivil
bir çözüm bulunmalõdõr. Komisyon, Türk hükümetinin ülkedeki insan haklarõ ihlalleriyle
mücadele konusundaki kararlõlõğõnõ takdir etmektedir; ancak, hükümetin bu tutumu, fiiliyatta
şu ana kadar kaydadeğer bir etki yaratmamõştõr. Türkiye'nin 1995 yõlõnda başlattõğõ
demokratik reform süreci devam etmelidir.”
“Bu sorunlarõn çözüme kavuşturulmasõ yanõnda, Türkiye, sõnõr komşularõyla tüm
ihtilaflarõnõn, uluslararasõ hukuka uygun, barõşçõl yollarla halli için yapõcõ katkõ
sağlamalõdõr.”
Komisyon 2001 yõlõ İlerleme Raporunda, şu hususlarõ tespit etmiştir:
“TBMM’nin 3 Ekim 2001 tarihinde kabul ettiği Anayasa değişiklikleri, insan haklarõ ve temel
özgürlükler alanõndaki güvenceleri sağlamlaştõran ve idam cezasõna sõnõrlama getiren önemli
bir adõmdõr. Değişiklikler, ifade ve düşünceyi yayma özgürlüğü, basõn özgürlüğü ve dernek
kurma özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin kõsõtlanmasõna ilişkin gerekçeleri daraltmaktadõr.
Şimdi dikkatler, bu önemli değişikliklerin etkili bir şekilde uygulanmasõna yoğunlaşmõştõr.
Türk Hükümeti, özellikle ifade ve düşünce özgürlüğüne ilişkin bir dizi Anayasa değişikliğinin
uygulanmasõnõ amaçlayan yeni bir mevzuat taslağõ paketini sonuçlandõrmak üzeredir. Bu
paket, Katõlõm Ortaklõğõnõn önceliklerini gerçekleştirmeye yönelik ilerlemeyi
kolaylaştõracaktõr.”
“Bu değişikliklere rağmen, temel özgürlüklerin uygulanmasõnda hâlâ bazõ kõsõtlamalar
varlõğõnõ sürdürmektedir. Türkiye’deki bireylerin, temel özgürlüklerin uygulanmasõndaki
gelişmelerden ne ölçüde yararlanacaklarõ, uygulama mevzuatõnõn ayrõntõlarõna ve kanunlarõn
fiiliyatta nasõl uygulandõğõna bağlõdõr. Ölçülülük ilkesi getirilerek, reformun genel amacõnõn,
insan haklarõna ve hukukun üstünlüğüne saygõyõ ön plana çõkarmak olarak belirtilmesi
cesaret vericidir.”

2

Mayõs 1999’da Amsterdam Antlaşmasõnõn yürürlüğe girmesi ile birlikte, Kopenhag Zirvesinde tanõmlanan siyasi
kriterler, Avrupa Birliği Antlaşmasõnõn temel bir ilkesi haline gelmiştir. Avrupa Birliği Antlaşmasõnõn 6(1) maddesine
göre: “Birlik, özgürlük, demokrasi, insan haklarõna ve temel özgürlüklere saygõ ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üstüne
kurulmuştur”. Bu çerçevede, Antlaşmanõn 49’uncu maddesine göre: “Antlaşmanõn 6(1) maddesinde öngörülen
ilkelere saygõlõ herhangi bir Avrupa ülkesi, Birliğe üye olmak için başvuruda bulunabilir”. Daha sonra ise, bu ilkeler,
Aralõk 2000’de Nice Zirvesinde beyan edilen Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartõnda vurgulanmõştõr.
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“İdam cezasõndaki moratoryum muhafaza edilmektedir. Anayasanõn değiştirilen 38’inci
maddesi, idam cezasõnõ, terör suçlarõ, savaş zamanõ ve yakõn savaş tehlikesi durumlarõyla
sõnõrlamaktadõr. Terör suçlarõna getirilen istisna, herhangi bir ihtirazi kayõt getirilmesine izin
vermeyen Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No.lu Protokolü ile uyumlu değildir. Buna
karşõlõk, savaş suçlarõ istisnasõna 6 No.lu Protokolde izin verilmektedir. Değiştirilen bu
maddenin uygulanabilmesi için, Ceza Kanununda değişiklikler yapõlmasõ gereklidir. Bu husus
da, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No.lu Protokolü imzalayõp
onaylayacak konumda olup olmadõğõnõn değerlendirilmesine imkan sağlayacaktõr.”
“Ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili reformlar bir dizi olumlu unsur içermektedir.
Kanunla yasaklanan dillerin kullanõlmasõna yasak getiren 26 ve 28’inci maddelerdeki
hükümler artõk kaldõrõlmõştõr. Bu durum, Türkçe dõşõndaki dillerin kullanõmõna olanak
sağlayabilecek olumlu bir gelişmedir. Türk yetkililerin de kabul ettiği üzere, bu anayasal
reformu uygulamak için, mevcut kõsõtlayõcõ mevzuat ve uygulamalarõn değiştirilmesi
gerekmektedir. Etnik kökenden bağõmsõz olarak, bütün Türklerin kültürel haklardan gerçek
anlamda yararlanmalarõ konusunda hiç bir gelişme kaydedilmemiştir.”
“Cezaevlerine ilişkin bir dizi önemli reform gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bu reformlarõn tam
anlamõyla uygulanmasõnõn temin edilmesi konusunda desteklenmektedir. Cezaevi
protestolarõna müdahale edilmesi sõrasõnda ölçüsüz güç kullanõlmõş olmasõ esefle
karşõlanmaktadõr. Açlõk grevlerinin sonucu olarak insanlarõn hayatlarõnõ kaybetmeye devam
etmesi, insani açõdan kabul edilemezdir. Açlõk grevlerine katõlanlarõn siyasi amaçlarõ dikkate
alõnmaksõzõn, daha fazla insanõn ölümünü engellemek için önlemler alõnmalõdõr. Bu konularõn
serbestçe tartõşõlmasõna izin verilmelidir.”
“Yargõ sistemi reformuna başlanmõştõr. Yargõ bağõmsõzlõğõ, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
ve askeri mahkemelerin yetkileri ve Avrupa insan Haklarõ Mahkemesi (AİHM)’nin
kararlarõna uyma konularõ, kaygõ verici olmaya devam etmektedir.”
“Kolluk kuvvetlerinin ve adli personelin insan haklarõ konusundaki bilincini artõrmak üzere
bir dizi girişimde bulunulmuştur. Ancak, bunlarõn uygulamadaki etkilerini değerlendirebilmek
için henüz çok erkendir.”
“Kamu hayatõnda şeffaflõğõ artõrmak için başlatõlan girişimlere rağmen, yolsuzluk hâlâ ciddi
bir sorun olmaya devam etmektedir. Yolsuzluk ve karaparanõn aklanmasõ ile ilgili önemli
Avrupa Konseyi sözleşmelerinin kõsa bir süre önce imzalanmasõ olumlu bir gelişmedir.”
“Bölgesel farklõlõklarõ azaltmak ve tüm vatandaşlar için, ekonomik, sosyal ve kültürel
fõrsatlarõ artõrmak amacõyla, Güneydoğudaki ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik daha
fazla girişimde bulunulmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Ülkenin bu bölgesindeki dört ilde hâlâ
olağanüstü hal uygulamasõ sürmektedir.”
“Türkiye’de demokratik bir sistemin temel özellikleri mevcuttur, ancak, sivillerin ordu
üzerindeki denetimi gibi bazõ temel konular üzerinde durulmalõdõr.”
“Bir dizi anayasal, yasal ve idari değişikliğe rağmen, bireyleri etkilediği ölçüde, insan
haklarõndaki mevcut durumun iyileştirilmesi gerekmektedir.”
“Bazõ alanlarda gelişme gösterilmeye başlanmasõna rağmen, Türkiye, henüz Kopenhag siyasi
kriterlerini yerine getirememektedir ve bu nedenle, ülke genelinde, tüm vatandaşlar için insan
haklarõ ve temel özgürlüklerin hukuken ve fiilen korunmasõnõ sağlayacak reform sürecinin
yoğunlaştõrõlmasõ ve hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir.”
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“Katõlõm Ortaklõğõnõn öncelikleri olan insan haklarõ, Kõbrõs ve sõnõr anlaşmazlõklarõnõn
barõşçõl yollarla halli gibi kilit konularda ilerleme sağlamak için, güçlendirilmiş siyasi
diyaloğun tam olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir.”
“Denktaş’õn BM uzlaşma görüşmelerinden çekilme ve BM Genel Sekreterinin New York’taki
görüşmelere yaptõğõ daveti reddetme kararõna Ankara’nõn verdiği destek göz önünde
bulundurulduğunda, Türkiye’nin, siyasi diyalog sõrasõnda BM Genel Sekreterinin Kõbrõs
sorununa kapsamlõ bir çözüm bulunabilmesi konusundaki çabalarõna verdiği destek, artõk,
Türkiye tarafõndan çözümü kolaylaştõrmak için atõlacak somut adõmlarla tamamlanmalõdõr.”
Aşağõdaki bölüm, ülkedeki yürütme ve yargõ sisteminin genel işleyişi dahil, Kopenhag siyasi
kriterleri perspektifinden bakarak, Türkiye’deki gelişmelerin bir değerlendirmesini
sunmaktadõr. Bu kapsamdaki gelişmeler, Türkiye’nin, pek çok açõdan, özellikle adalet ve
içişleri alanõnda olmak üzere, müktesebatõ uygulama yeteneğindeki gelişmeler ile
bağlantõlõdõr. Türkiye’nin adalet ve içişleri alanõndaki müktesebatõ uygulama yeteneğine özgü
bilgi, raporun B.3.1. bölümünde (Başlõk 24-Adalet ve içişleri alanõnda işbirliği) yer
almaktadõr.
Son Gelişmeler
Ekim 2001'de, insan haklarõ ve temel özgürlükler alanõndaki teminatlarõn güçlendirilmesini ve
ölüm cezasõnõn sõnõrlandõrõlmasõnõ amaçlayan önemli bir anayasal reform gerçekleştirilmiştir.
Kasõm 2001'de yeni bir Medeni Kanun kabul edilmiştir. 2002 yõlõnõn Şubat, Mart ve Ağustos
aylarõnda üç reform paketi kabul edilmiştir.
Söz konusu reformlarõn gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliğinin değer ve standartlarõ ile daha
ileri bir uyumlaştõrma yönünde, Türkiye'deki siyasi liderlerin büyük bir çoğunluğunun
kararlõlõğõnõ göstermektedir. Bu reformlar, siyasi ve ekonomik açõdan zor şartlar altõnda kabul
edilmiş olup, Türkler açõsõndan esaslõ bir değişimi temsil etmektedir. Geçtiğimiz yõl içinde,
Türkiye'de, siyasi partiler, sivil toplum, iş dünyasõ ve akademik çevrelerin iştiraki ile AB'ye
katõlõmõn yoğun bir şekilde tartõşõlmasõ, bu yasal değişikliklere ilişkin siyasi uzlaşõnõn
oluşmasõna katkõ sağlamõştõr.
Tartõşmalar, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi, özellikle ölüm cezasõnõn
kaldõrõlmasõ, radyo/TV yayõncõlõğõ ve Türkçe dõşõndaki dillerde eğitim konularõnda
yoğunlaşmõştõr. Türkiye'nin AB içindeki geleceği, Cumhurbaşkanõ Sezer başkanlõğõnda 7
Haziran 2002 tarihinde gerçekleştirilen ve TBMM’de temsil edilen çoğu siyasi parti liderinin
katõldõğõ bir toplantõya konu olmuştur. Toplantõ sonunda, toplantõya iştirak eden siyasi partiler
açõsõndan AB üyeliğinin ortak bir hedef olduğunu doğrulayan bir bildiri yayõmlanmõştõr.
TBMM’nin Ağustos 2002'de kabul ettiği reform paketinin kapsamõ özellikle önemlidir. Barõş
zamanõnda ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ, Kürtçe radyo ve TV yayõncõlõğõ yapma imkanõ
sağlanmasõ, ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve Müslüman olmayan dini azõnlõklara daha
fazla özgürlük verilmesi, kabul edilen değişiklikler arasõnda yer almaktadõr.
Milli Güvenlik Kurulu, 30 Mayõs 2002 tarihinde, Güneydoğudaki iki ilde olağanüstü halin
kaldõrõlmasõnõ tavsiye etmiştir. TBMM bu tavsiyeye uymuş ve 30 Temmuz 2002 tarihinde,
söz konusu iki ilde olağanüstü hal uygulamasõ sona erdirilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu, geri
kalan iki ildeki olağanüstü halin yõl sonu itibarõyla kaldõrõlmasõnõ da tavsiye etmiştir.
Uluslararasõ Para Fonu ve Dünya Bankasõ tarafõndan desteklenen ekonomik reformlarõn
uygulanmasõna devam edilmiştir. Bu husus, Türk ekonomisinin istikrarõna katkõ sağlamõştõr.
Bankacõlõk sektörü bir yeniden yapõlandõrma süreci geçirmiştir ve enerji, telekomünikasyon ve
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tarõm sektörlerinde reform çalõşmalarõ devam etmiştir. Bununla birlikte, özelleştirme
konusunda önemli bir ilerleme sağlanmamõştõr.
Ağustos 2002'de TBMM, 3 Kasõm 2002 tarihinde erken seçim yapõlmasõna karar vermiştir.
Türk hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kõbrõs sorununa kapsamlõ bir çözüm
bulmaya yönelik çabalarõnõ desteklemeye devam ettiğini ilan etmiştir.
Aralõk 2001'de, Kõbrõs'taki iki toplum lideri, kapsamlõ bir çözüm bulma amacõyla doğrudan
görüşmelere başlamõştõr.
Türkiye ve Yunanistan arasõndaki ilişkiler gelişmeye devam etmektedir. İki Dõşişleri Bakanõ,
Mart 2002 tarihinde Ege konusunda araştõrõcõ mahiyette görüşmelere başlamõş bulunmaktadõr.
Bir çok ikili anlaşma onaylanmõştõr.
Gelişmelere rağmen, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõnõn bir parçasõ olarak, AB
önderliğindeki operasyonlarda NATO kaynaklarõnõn kullanõlmasõna dair kararlara Türkiye'nin
katõlõmõ sorunu, çözümsüzlüğünü korumaktadõr.
Anayasa Mahkemesi, terörist bir örgütle bağlantõsõ olduğu iddiasõna dayanarak, HADEP
hakkõnda adli kovuşturmaya devam etmiştir.
Ülke çapõnda bir çok öğrenci, üniversitelerde Kürtçenin seçimlik ders olarak okutulmasõ
talebiyle dilekçe vermiştir. Bazõ üniversitelerde dilekçeler kabul edilirken, bazõlarõnda
dilekçelerin sunulmasõna izin verilmemiştir. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite
rektörlerine, dilekçe sahiplerine disiplin müeyyidesi uygulanmasõna yönelik uyarõlar
göndermiştir. Pek çok ilde, bazõ öğrenciler, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcõlarõnca ceza
kovuşturmasõna tabi tutulmuştur. Bir çok dava beraat ile sonuçlanmõştõr.
Türkiye, Ocak ayõnda, İstanbul'da, "Medeniyetler ve Uyum, Siyasi Boyut" konulu AB-İKT
(İslam Konferansõ Teşkilatõ) Forumunu düzenlemiştir.
Türkiye, Haziran ayõnda, Afgan Barõş Gücünün (ISAF) kumandasõnõ devralmõştõr.
1.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü
Yasama
TBMM, yeni Medeni Kanun (1030 madde) ve 2001 yõlõnda kabul edilen anayasa
değişikliklerinin uygulanmasõna yönelik üç “reform paketi” dahil olmak üzere, 45 civarõnda
yeni kanun kabul etmiştir. TBMM, aynõ zamanda, daha önce Cumhurbaşkanõ tarafõndan veto
edilen iki kanunu (Şartlõ Salõvermeye Dair Kanun ile yayõncõlõk hakkõnda Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kanununu) aynen kabul etmiştir. Bahse konu son Kanun,
Ağustos 2002’deki üçüncü reform paketinin bir parçasõ olarak yeniden değiştirilmiştir.
TBMM, İç Tüzüğünü değiştirerek, etkililiğini artõrmaya yönelik çaba sarf etmiştir. Ocak
2002’de, bazõ milletvekilleri, yeni İç Tüzük aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.
Mahkeme, yeni İç Tüzüğün kõsmen Anayasaya aykõrõ olduğuna karar vermiştir. Mahkeme
kararõnda, “Sorular ve Cevaplar” bölümünün 10 dakika ile sõnõrlandõrõlamayacağõ ve
milletvekillerinin kanun tasarõ ve tekliflerinin bireysel maddeleri hakkõnda soru sorabilmesine
ve her bir madde için üçten fazla değişiklik teklifi sunabilmesine izin verilmesi gerektiği ifade
olunmuştur.
TBMM, Anayasanõn, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarõnõ düzenleyen 86’ncõ maddesinde
bir değişiklik kabul etmiştir.
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TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu, faaliyetlerine kaldõğõ yerden devam etmiş ve
geçen Ekim ayõndan itibaren sekiz toplantõ yapmõştõr. Komisyon, polis karakollarõna,
hapishanelere, yetiştirme yurtlarõna ve Antalya, Eskişehir, Kocaeli, Trabzon, Van ve Siirt’teki
sivil toplum örgütlerine özel ziyaretler tertip etmiş ve her bir ziyaretten sonra rapor
düzenlemiştir. Yasa dõşõ telefon dinleme konusunu ve İstanbul’daki gösteriler sõrasõnda
yaşanan insan haklarõ ihlallerini araştõrmak üzere iki alt komite daha teşkil edilmiştir.
Fazilet Partisinin laikliğe aykõrõ eylemleri sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafõndan
kapatõlmasõ kararõnõn Resmi Gazetede yayõmlanmasõndan sonra, bu partinin iki milletvekilinin
milletvekilliği düşmüştür.
“Yeni Türkiye (YTP)” isimli yeni bir meclis grubu kurulmuştur.
TBMM’de “AB Entegrasyonuna ilişkin bir Meclis Komisyonu” kurulmasõ tartõşmalarõ devam
etmiştir.
TBMM Anayasa Komisyonunda, çoğu, yürütmenin yetki ve görevleri ile ilgili bir çok
anayasal değişiklik görüşülmüştür.
Yürütme
Mevcut üç partili koalisyon, üç yõlõ aşkõn bir süredir görevdedir. Koalisyon ortaklarõ arasõnda,
siyasi ve ekonomik reformlarla ilgili görüş ayrõlõklarõ ortaya çõkmõştõr. Temmuz ayõnda,
hükümetin büyük ortağõ olan partinin bazõ milletvekillerinin partilerinden istifa etmelerinin
ardõndan, koalisyon, TBMM’deki çoğunluğunu kaybetmiştir. Anõlan tarihten bu yana, bir
azõnlõk hükümeti görev yapmaktadõr. Erken seçim kararõnõn alõnmasõnõ takiben, bazõ bakanlar
istifa etmiş ve yenileri göreve atanmõştõr. Cumhurbaşkanõ, şartlõ salõvermeye, Devlet Güvenlik
Mahkemelerine, mali sektördeki borçlarõn yeniden yapõlandõrõlmasõna ve emlak vergisine
ilişkin kanunlar da dahil olmak üzere, bir çok kanunu veto etmiştir. Haziran 2002’de,
Cumhurbaşkanõ, daha önce veto ettiği, ancak, TBMM tarafõndan değiştirilmeden tekrar kabul
edilen radyo ve televizyon yayõnlarõna ilişkin kanun (RTÜK) ile, şartlõ salõvermeye dair kanun
aleyhine Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.
Cumhurbaşkanõ, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarõnda artõş öngören Anayasanõn 86’ncõ
maddesi değişikliğini, ciddi ekonomik güçlükler yaşanan bir dönemde böyle bir
düzenlemenin uygun olmadõğõ gerekçesiyle veto etmiştir.
Kamu yönetimi alanõnda, yönetimin ve personel istihdamõnõn kalitesinin artõrõlmasõna yönelik
çabalar sarf edilmiştir. Mayõs 2002’de kamu hizmetlerine atanacaklara dair genel bir
yönetmelik çõkartõlmõştõr. Söz konusu yönetmelik, kamu görevlilerinin seçimine ilişkin genel
ilke ve usulleri düzenlemektedir. Milli Eğitim Bakanlõğõnda yeni bir yönetim sistemi
uygulamaya konulmuştur.
Ocak 2002’de, Hükümet, Kamuda Saydamlõğõn Artõrõlmasõ ve Etkin Yönetim konusunda bir
Eylem Planõ kabul etmiştir. Bu husus, merkezi ve yerel yönetimlerin görev ve
sorumluluklarõnõ etkileyecektir.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), AB Müktesebatõnõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal
Programõn ve katõlõm öncesi stratejinin uygulanmasõndaki koordinasyon rolünü daha da
pekiştirmiştir. Bir tercüme koordinasyon birimi oluşturulmuştur. Diğer kurum ve kuruluşlarla
daha yakõn bir işbirliğini temin etmek üzere, kurumsal düzenlemeler yapõlmõştõr. ABGS ile
sosyal taraflar, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasõndaki görüş alõşverişi
güçlendirilmiştir. Sivil toplum temsilcilerinin yer aldõğõ 13 çalõşma grubu kurulmuştur.
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ABGS, AT-Türkiye Ortaklõk Komitesi nezdinde yer alan sekiz alt komite çalõşmalarõ
çerçevesinde, müktesebatõn ayrõntõlõ incelemesi hazõrlõklarõnda yer almõştõr.
Yerel yönetimlerde sivil yetkililerin rolü güçlendirilmiştir. Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Hakkõnda Kanunun 9’uncu maddesinde yapõlan değişiklik çerçevesinde, subaylarõn,
mülki amirlerin yokluğunda göreve vekalet etme imkanõ kaldõrõlmõştõr. Bu değişiklik, yerel
yönetimlerde askeri etkinin azaltõlmasõ yönünde atõlmõş önemli bir adõm olarak
değerlendirilmektedir.
Yargõ Sistemi
Türk yargõ sistemi, bir Anayasa Mahkemesi, bir Danõştay, bir Yargõtay ve bir Uyuşmazlõk
Mahkemesi ile genel yetkili ilk derece mahkemelerinden oluşmaktadõr. Ayrõca, Devlet
Güvenlik Mahkemeleri ile Askeri Mahkemeler mevcuttur. Türk mahkeme sistemi iki aşamalõ
olarak örgütlenmiş olup, Yargõtay, temyiz mahkemesi işlevini icra etmektedir.
Yargõ sistemi ile ilgili olarak bir takõm değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Mayõs 2001’de ihdas edilen ve Türkiye çapõnda atamalarõ yapõlmõş 140 ceza hakiminin görev
yaptõğõ infaz hakimliği sistemi işlemeye başlamõştõr (bkz. aşağõda, Medeni ve siyasi haklar
bölümü altõndaki hapishane sistemi reformu alt başlõğõ).
Yeni Medeni Kanun, TBMM tarafõndan Kasõm 2001’de kabul edilmiş olup, Ocak 2002’de
yürürlüğe girmiştir. Kanun, kadõn ve erkek eşitliği, dernek kurma özgürlüğü, çocuklarõn
korunmasõ gibi konularda değişiklikler getirmektedir (bkz. aşağõda, Ekonomik, sosyal ve
kültürel haklar).
Devlet Güvenlik Mahkemeleri görev yapmaya devam etmektedir. Bu mahkemelerin görev
alanõ, özellikle Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargõlama Usulleri Hakkõnda
Kanun ile Çõkar Amaçlõ Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun bazõ maddelerinde yapõlan
değişikliklerle daraltõlmõştõr. Sonuç olarak, bankacõlõk sektöründeki örgütlü suçlar ve
sahtecilik, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanõ dõşõnda kalmõştõr.
Devlet Güvenlik Mahkemesinin görev alanõndaki tutuklularõn savunma hakkõ konusunda
iyileştirme sağlanmõştõr. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargõlama Usulleri
Hakkõnda Kanunun 16’ncõ maddesinin son fõkrasõ yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Bu hüküm,
tutuklularõn bir avukatla görüşmesini kõsõtlamakta ve tutuklu ile avukatõnõn görüşmeleri
esnasõnda bir üçüncü şahsõn, genelde bir kamu görevlisinin, hazõr bulunmasõnõ
gerektirmekteydi. Bu değişikliklerden sonra, Devlet Güvenlik Mahkemesinin yetkisine giren
ve toplu olarak işlenen suçlardan tutuklu bulunanlar, ancak 48 saat sonra hukuken bir avukatla
görüşme hakkõna sahip olmuştur (bkz. aşağõda Medeni ve siyasi haklar).
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yargõlama yetkisine getirilen bu sõnõrlamalara rağmen, bu
mahkemelerin görev, yetki, sorumluluk ve işlevlerinin Avrupa standartlarõyla uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir.
Ulusal Yargõ Ağõ Projesi çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Proje, ikinci aşamaya geçmiş olup,
soruşturmalarõn hõzlandõrõlmasõ, yeknesaklõk ve etkinlik sağlanmasõ amacõ çerçevesinde,
hapishaneler dahil olmak üzere, Bakanlõğõn diğer tüm kurumlarõ ile mahkemeler arasõnda bir
bilgi sistemi kurulmasõnõ hedeflemektedir.
Yargõ sistemi, ağõr bir dava yüküyle karşõ karşõyadõr. Halihazõrda, 1.153.000 ceza davasõ ve
548.000 özel hukuk davasõ sonuçlandõrõlmayõ beklemektedir. Ortalama dava süresi
uzunluğunu muhafaza etmektedir; ceza mahkemelerinde 406 gün, hukuk mahkemelerinde 241
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gün. Adalet Bakanlõğõ raporlarõna göre, çocuk mahkemelerindeki ortalama dava süresi,
diğerlerinden daha da uzundur (2000 yõlõ için, 755 gün). Ayrõca, belli bazõ durumlarda, süre,
ortalamadan bir hayli uzundur (bkz. aşağõda, Medeni ve siyasi haklar başlõğõ altõnda işkence
ve kötü muamele).
İstinaf mahkemelerinin kurulmasõ konusunda bir gelişme kaydedilmemiştir. Yargõtay, bu
durumda, istinaf mahkemesi işlevini de yerine getirmektedir. Bir temyiz mahkemesi
kurulmasõ; adil yargõlanma hakkõnõn sağlanmasõ, yargõnõn hõzlandõrõlmasõ ve etkinliğinin
artõrõlmasõ yolunda önemli bir adõm olacaktõr.
Yargõ sisteminin karşõlaştõğõ güçlüklerden birisi de, özellikle ifade özgürlüğü ile ilgili
davalarda, cumhuriyet savcõlarõnõn Ceza Kanununun değişik maddelerini tutarsõz biçimde
kullanmalarõdõr.3
İfade özgürlüğü ile ilgili hükümlerdeki (TCK m. 159, 312 ve Terörle Mücadele Kanunu m.8)
değişikliklere rağmen, Türk Ceza Kanununun uyum paketleri ile değiştirilmemiş diğer
hükümlerinin, savcõlar tarafõndan, ifade özgürlüğünü sõnõrlandõracak şekilde kullanõlmasõ
yönünde belli bir eğilim mevcuttur. Bu husus, özellikle üniversitede seçimlik dil dersi için
dilekçe veren öğrencilere uygulanan 169’uncu madde açõsõndan (yasa dõşõ silahlõ bir örgüte
yardõm ve yataklõk) geçerlidir.
Günlük uygulamalar, kanunun yorumlanmasõndaki farklõlõklarõ göstermektedir. Sonuç olarak,
açõklõk, şeffaflõk ve hukuki kesinlik açõsõndan eksiklikler bulunmaktadõr. Kanõtlar, bazõ
davalarda, aynõ kanun hükmünü uygulayan hakim beraat kararõ verirken, başka bir davada
farklõ yönde bir karar çõktõğõnõ göstermektedir.4 Bu durum, kanunun yorumunun
öngörülemezliği sorununu ortaya çõkarmaktadõr.
Yargõtay, reform paketlerinde yer alan, özellikle de ifade özgürlüğü ve işkenceyle mücadele
ile ilgili hükümleri uygulamaya başlamõştõr. Yargõtay, bir çok davadaki mahkeme kararlarõnõ,
yeni kabul edilen hükümlere aykõrõ olduğu gerekçesiyle bozmuştur.
Diğer taraftan, Yargõtay, Diyarbakõr Devlet Güvenlik Mahkemesinin, yeni kabul edilmiş
hükümlere, özellikle Ceza Kanununun 312’nci maddesinin yeni şekline dayanan bir kararõnõ
bozmuştur. Bu davada, Diyarbakõr Devlet Güvenlik Mahkemesi, 312’nci maddenin eski
halinden hüküm giymiş olan AKP lideri Tayyip Erdoğan’õn adli sicil kaydõnõn silinmesine
karar vermiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi, Tayyip Erdoğan’õn hüküm giydiği eylemin yeni
312’nci madde çerçevesinde artõk suç olarak değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Bu
karar çerçevesinde, Tayyip Erdoğan’õn 3 Kasõm seçimlerine katõlabilmesi mümkün olmasõna
rağmen, Yargõtayõn ve Yüksek Seçim Kurulunun kararlarõ fiili olarak buna engel olmuştur.
Diyarbakõr ve İstanbul’da yeni kurulan iki çocuk mahkemesiyle birlikte toplam çocuk
mahkemesi sayõsõ sekize ulaşmõştõr. Sekiz ilde daha çocuk mahkemesi kurulmasõ çalõşmalarõ

3

Türk Ceza Kanunun 159’uncu (devlet kurumlarõna hakaret), 169’uncu (yasadõşõ bir silahlõ örgüte yardõm ve yataklõk),
312’nci (sõnõf, etnik köken, din ve õrka dayalõ düşmanlõğa tahrik) ve Terörle Mücadele Kanununun 8’inci (bölücülük
propagandasõ) maddesi, ifade özgürlüğünün sõnõrlandõrõlmasõ kapsamõnda oldukça sõk kullanõlan hükümler arasõnda
yer almaktadõr. Bu hükümler, Anayasanõn 13 ve 14’üncü maddelerinde ifadesini bulan devletin bölünmezliği ve laik
devlet yapõsõ ilkelerinin ihlal edildiği gerekçe gösterilerek, özellikle Kürt meselesiyle ve dinin rolüyle ilgili görüş ileri
süren bireyler hakkõnda uygulanmaktadõr.

4

Her ne kadar 312’nci maddeyle ilgili davalarda bazõ beraat kararlarõ (Kutlular, Koru ve Düşünce Hürriyeti) mevcutsa
da, diğer davalar, aynõ madde uygulanmasõna rağmen mahkumiyetle (Yeni Asya’dan beş gazeteci İstanbul Devlet
Güvenlik Mahkemesinin 10 Mart tarihli kararõyla hüküm giymiştir) sonuçlanmõştõr. Ceza Kanununun 159’uncu
maddesinin uygulanmasõnda da aynõ eğilim gözlemlenmektedir. Zira, bir kaç beraat kararõna (Başlangõç, Bayramoğlu,
Özkoray) karşõn, bir çok mahkumiyet ve tecil kararõ (Bekdil, Çevik) mevcuttur.

14

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

devam etmektedir. Çocuk mahkemelerinin tüm bölgelere yaygõnlaştõrõlmasõ, planlanandan
daha yavaş olmuştur. Çocuk mahkemelerinin yapõsõ ve yetki alanõ konusunda ilerleme
sağlanmamõştõr. Mahkemenin görevi alanõ, 11-14 yaş arasõ çocuklarla sõnõrlõdõr. Bu nedenle,
15-18 yaş arasõ gençler, genel mahkemelerde yargõlanmaktadõr. Çocuk mahkemelerinin
bulunmadõğõ yerlerde, çocuklar genel mahkemelerde yargõlanmaktadõr.
İlave adli tõp kurumlarõ oluşturulmasõ konusunda bir gelişme tespit edilememiştir.
Yargõnõn her zaman bağõmsõz ve tutarlõ hareket etmediği sürekli olarak bildirilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin 20 Mart 2002 tarihli kararõ, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin
(AİHS) uygulanmasõna ilişkin olumlu bir gelişmedir. Bu kararda, AİHS’nin, Türk
mahkemelerince verilecek kararlara kaynak teşkil edebileceği, Anayasa Mahkemesince ifade
edilmiştir. Bu husus, AİHS’nin 6’ncõ maddesi çerçevesinde adil yargõlama garantisini temin
edecektir. Bununla birlikte, AİHM kararlarõnõn doğrudan etkisi sorunu çözüm beklemektedir.
Ağustos 2002’de kabul edilen üçüncü reform paketi çerçevesinde, hukuk ve ceza davalarõnda
verilen ve AİHS’ye aykõrõlõğõ saptanan kesinleşmiş kararlar nedeniyle yeniden yargõlama
imkanõnõ sağlayan hükümler, Türk hukuk sistemine dahil edilmiştir. Yeni kabul edilmiş bu
tedbirler, şüpheli davalarõn yeniden açõlmasõna imkan sağlamõştõr. Yeni hükümler, AİHM’ye
Ağustos 2003 tarihinden sonra yapõlacak başvurular üzerine verilecek kararlar hakkõnda
uygulanacaktõr.
AİHS kararlarõna aykõrõ olarak medeni ve siyasi haklarõ sõnõrlandõrõlanlara, bu haklarõnõn
iadesini ve bunlarõn adli sicil kayõtlarõnõn silinmesini sağlayacak yasal tedbirler alõnmasõ da
gerekmektedir (bkz. aşağõda, İnsan haklarõ ve azõnlõklarõn korunmasõ).
Bir diğer kaygõ yaratan alan ise, askeri mahkemelerin siviller üzerindeki yargõlama yetkisidir.
2001 yõlõnda, çoğu, askerlik hizmetinden kaçmak için sahtecilik yapmak veya görev başõndaki
askere zorluk çõkarmak, tehdit etmek ve hakaret etmek suçlarõndan sanõk, 358 sivilin
yargõlandõğõ 176 dava askeri mahkemelerde görülmüştür.
Adil yargõlama, örgütlü suçlarla mücadele ve yeni Medeni Kanun gibi konularda eğitim
programlarõ devam etmiştir. Özellikle işkencenin önlenmesi ve ifade özgürlüğü konularõnda
bölgesel seminerler tertip edilmiştir. İki bin hakim ve savcõya adli tõp konusunda eğitim
verilmiştir. Adli yargõ mensuplarõna yönelik olarak, AİHM kararlarõnõ konu alan ve Avrupa
Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafõndan ortak düzenlenen bir eğitim programõ, 2002
sonbaharõnda başlayacaktõr. Adalet Bakanlõğõ, hakim ve savcõlara yönelik olarak, Ankara’da
başlayacak ve sonbaharda diğer illerde de devam edecek seminerler planlamõştõr.
Yolsuzlukla Mücadele Tedbirleri
Araştõrmalar, yolsuzluğun Türkiye’de önemli bir sorun olmaya devam ettiğini göstermektedir.
Hükümet tarafõndan 2001 yõlõnda kurulan üst düzey yönlendirme komitesi, yolsuzlukla
mücadeleye ilişkin tedbirlerin alõnmasõnõ hõzlandõrmõştõr.
Ocak 2002’de, Hükümet, Kamuda Saydamlõğõn Artõrõlmasõ ve Etkin Yönetim konusunda bir
Eylem Planõ kabul etmiştir. Plan, her ne kadar kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek gibi
geniş bir amaca sahip olsa da, saydamlõğõn artõrõlmasõ suretiyle yolsuzluğun önlemesine de
katkõ sağlamaktadõr. Söz konusu Plan, kamu görevlileri ve yöneticilerine yönelik etik davranõş
kurallarõ yasasõnõn çõkarõlmasõ, denetim sisteminin güçlendirilmesi ve karaparanõn aklanmasõ
ile mücadelenin etkili hale getirilmesi gibi bir dizi tedbiri öngörmektedir.
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Plan, ayrõca, yolsuzluk davalarõna bakmakla görevli özel ihtisas mahkemeleri kurulmasõnõ
öngörmektedir. Siyasi Partiler Kanununda değişiklik yapõlarak, siyasi partilerin finansman
kaynaklarõnõn kamuya açõklanmasõ zorunluluğunun getirilmesi ve bağõşlar için üst sõnõrlar
tespit edilmesi suretiyle, seçim kampanyalarõnõn finansmanõnda hesap verebilirlik ve şeffaflõk
artõrõlacaktõr. Kamu görevlilerinin mal beyannamelerinin kamuya açõk olmasõnõ sağlamak
üzere, zorunlu mal bildirimi ile ilgili mevzuatõn (Mal Bildirimi, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Kanunu) değiştirilmesi planlanmaktadõr. Ayrõca, Cumhuriyet Başsavcõlõğõnõn
gözetiminde, uzmanlaşmõş bir adli polis gücü oluşturulmasõ önerilmektedir.
Hükümet, Mayõs 2002’de bir genelge yayõmlayarak, Eylem Planõnõn uygulanmasõnõ temin
etmek üzere beş Bakanõ görevlendirmiştir. Kamudaki pek çok makam, Eylem Planõnda
öngörülen tedbirlerden sorumludur.
TBMM, Ocak 2002’de, saydamlõğõn artõrõlmasõ ve yolsuzluğun engellenmesi amacõyla, bir
Kamu İhale Kanunu kabul etmiştir. Söz konusu Kanun, Haziran 2002’de bazõ temel konularda
değişikliğe uğramõştõr. Bir Kamu İhale Kurumu kurulmuş olup, başkanõ dahil olmak üzere
10 kurul üyesinin atamalarõ, Nisan 2002’de yapõlmõştõr (bkz. aşağõda, B.3 Başlõk 1
Mallarõn serbest dolaşõmõ).
Başbakanlõk Teftiş Kurulu, herhangi bir özel veya kamu kuruluşunda denetim yapmanõn yanõ
sõra, genel denetim ilkelerinin tespitinden de sorumludur.
Türkiye, Avrupa Konseyinin Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmasõ, Araştõrõlmasõ, Ele
Geçirilmesi ve El Konulmasõna Dair Sözleşmesini ve 27 Eylül 2001 tarihinde imzalamõş
olduğu Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Dair Ceza Hukuku ve Özel Hukuk Sözleşmelerini
henüz onaylamamõştõr. Türkiye, OECD’nin Uluslararasõ Ticari İşlemlerde Yabancõ Kamu
Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele Sözleşmesine taraftõr ve OECD Uluslararasõ
Ticari İşlemlerde Rüşvet Çalõşma Grubu tarafõndan alõnan yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin
izlenmesi faaliyetlerine iştirak etmektedir. Türkiye, Yolsuzluğa Karşõ Avrupa Devletler Grubu
Konseyine (GRECO) üye değildir.
Resmi veriler, kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalarõ ile ilgili dava sayõsõnda
(Türk Ceza Kanunu m. 209) devamlõ bir artõş olduğunu göstermektedir. Son rakamlara göre,
190 dava açõlmõş ve geçen yõldan kalan 161 dava sonuçlandõrõlmõştõr. Sanõklardan 84’ü hapis
cezasõna mahkum edilirken, 43’ü beraat etmiştir; 1 dava da düşmüştür.
Rüşvet suçundan 2000 yõlõnda 855 dava açõlmõştõr (bir önceki yõla göre önemli bir artõş). 615
dava karara bağlanmõştõr. 313 dava, hapis cezasõ dahil olmak üzere mahkumiyetle, 249 dava
beraatle sonuçlanmõştõr. 8 dava da düşmüştür.
Resmi kaynaklara göre, Gümrük Muhafaza Kontrolörleri tarafõndan 32 soruşturma
yapõlmõştõr.
Genel olarak, yolsuzluğun ve yolsuzluk eylemlerinin önlenmesi için bir çok adõm atõlmõştõr.
Şeffaflõğõ ve etkili yönetimi artõrmak üzere bir stratejinin kabul edilmiş olmasõ memnuniyet
verici bir gelişme olup, bundan sonra söz konusu stratejinin uygulanmasõna gereken özen
gösterilmelidir.
Milli Güvenlik Kurulu
Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) yapõsõ ve rolüne yönelik anayasa değişiklikleri uygulamaya
konulmuştur. Bu değişikliklerin uygulanmasõna dair bir kanun tasarõsõ halen TBMM’de
bulunmaktadõr. Beş askeri üyesi bulunan Kurulda, sivil üyelerin sayõsõ 5’ten 9’a çõkarõlmõştõr.
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MGK, resmi olarak bir danõşma organõdõr. Aslõnda, Kurulun görüşleri, tavsiyeyi aşan bir
ağõrlõk taşõmaktadõr ve askeri üyeler özellikle daha etkilidir. MGK, ayda bir kez
toplanmaktadõr. Her toplantõdan sonra, toplantõ sonuçlarõ bir basõn bildirisi ile kamuoyuna
açõklanmaktadõr. MGK, Güneydoğudaki olağanüstü hal, terörizmle mücadele, AB’ye katõlõm
kriterleri ile ilgili Türkiye’nin gerçekleştireceği siyasi ve ekonomik reformlar ve Kõbrõs gibi
bir çok devlet sorunu ve politikasõ hakkõnda görüş ve tavsiyelerde bulunmuştur.
MGK, 30 Mayõs 2002 tarihinde, Hakkari ve Tunceli illerinde 30 Temmuz itibarõyla
olağanüstü halin kaldõrõlmasõnõ tavsiye etmiştir. Ayrõca, Kurul, aynõ tarihte, Diyarbakõr ve
Şõrnak illerinde olağanüstü halin uzatõlmasõnõ tavsiye etmekle birlikte, bu illerdeki olağanüstü
halin, yõl sonu itibarõyla kaldõrõlmasõ gerektiğine de işaret etmiştir. MGK'nõn askeri üyeleri, yõl
içinde çeşitli zamanlarda verdikleri beyanatlarda, yaptõklarõ konuşmalarda ve medyadaki
demeçlerinde, siyasi, sosyal ve dõş politika konularõndaki görüşlerini açõklamõştõr. Söz konusu
üyeler, AB siyasi kriterlerine uyuma yönelik reformlara ilişkin tartõşmalarda da yer almõştõr.
Bu üyeler, özellikle kültürel haklar ve Türkçe'den başka bir dilde eğitim ve yayõn yapõlmasõ
gibi konularda aktif olarak yer almõştõr.
Cumhurbaşkanõnõn vetosundan sonra TBMM tarafõndan aynen kabul edilen ve halen Anayasa
Mahkemesinde görüşülen radyo ve televizyon yayõnlarõna ilişkin Kanunda yapõlan değişiklik
sonucunda, MGK'nõn Radyo ve Televizyon Üst Kurulundaki rolü güçlendirilmiştir.
Silahlõ Kuvvetler, savunma bütçesinin hazõrlanmasõnda önemli ölçüde özerkliğe sahiptir.
Savunma bütçesinin ayrõntõlarõ basõn aracõlõğõyla kamuoyuna duyurulmuştur. Hükümetin
bütçe dõşõ fonlarõ kapatma ve bu tür harcamalarõ normal bütçe sürecine dahil etme çabalarõna
rağmen, halen askeri amaçlara yönelik iki bütçe dõşõ fon mevcuttur. MGK iç politikada önemli
bir unsur olma özelliğini korumaktadõr. Katõlõm Ortaklõğõ önceliklerine paralel olarak,
üyelerin çoğunluğunun sivilleştirilmesi ve rolünün danõşma organõ düzeyine indirgenmesinin,
fiiliyatta MGK'nõn çalõşma tarzõnõ değiştirmediği görülmektedir. Kararlar oy çokluğuyla
alõnsa da, askeri üyelerin görüşleri ağõrlõğõnõ korumaya devam etmektedir.
1.2. İnsan Haklarõ ve Azõnlõklarõn Korunmasõ
Ekim 2001 tarihli anayasa değişiklikleri sonrasõnda, 2002 yõlõnda uygulamaya ilişkin üç
mevzuat paketi kabul edilmiştir.
Şubat, Mart ve Ağustos 2002 tarihlerinde 4744, 4748 ve 4771 sayõlõ Kanunlar ile kabul edilen
üç reform paketi ile, bazõ temel yasalara değişiklikler getirilmiş ve ölüm cezasõ, temel hak ve
hürriyetler, duruşma öncesi gözaltõ ve hukuki tazmin dahil olmak üzere insan haklarõ
konusunda geniş bir alanda düzenlemeler yapõlmõştõr.
Hükümet, bu yeni hükümlerin süratle uygulanmasõnõn sağlanmasõ hususunda kararlõ
gözükmektedir. Hükümet, ayrõca, Kasõm 2002’ye kadar tüm gerekli düzenlemelerin ve idari
tedbirlerin gerçekleştirilmesi amacõyla çaba sarf etmektedir.
Bu mevzuatõn daha detaylõ değerlendirmesi aşağõda verilmektedir.
Türkiye, insan haklarõna ilişkin çeşitli uluslararasõ sözleşmelerle ilgili bazõ ilerlemeler
kaydetmiştir. TBMM, Nisan ayõnda, 1969 tarihli Irkçõlõğa Dayalõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn
Ortadan Kaldõrõlmasõna ilişkin BM Sözleşmesini onaylamõştõr. Türkiye, Sözleşmenin 22’nci
maddesine, kendisinin dahil olduğu davalarõn, Uluslararasõ Adalet Divanõna sadece kendi
rõzasõ ile götürülebilmesi sonucunu doğuran bir çekince koymuştur. Türkiye, Temmuz
2002’de, Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesindeki davalara iştirak edenler ile ilgili Avrupa
Anlaşmasõnõ imzalamõştõr. Uluslararasõ Ceza Mahkemesi Yasasõ, Uluslararasõ Medeni ve
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Siyasi Haklara İlişkin BM Anlaşmasõ ve Uluslararasõ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin BM Anlaşmasõ gibi diğer temel uluslararasõ insan haklarõ belgelerine katõlõm
konusunda herhangi bir gelişme olmamõştõr.
Ocak 2002’de, Hükümet, olağanüstü hal kapsamõnda bulunan iller açõsõndan Avrupa İnsan
Haklarõ Sözleşmesinin 5’inci maddesine (özgürlük ve güvenlik hakkõ) 1992 yõlõnda koymuş
olduğu çekinceyi kaldõrmaya karar vermiştir. Anayasal ve yasal değişiklikler çerçevesinde,
halihazõrda gözaltõnda bulunan kişinin hakim önüne çõkarõlmasõndan önce, azami duruşma
öncesi gözaltõ süresi 4 gün olup, olağanüstü hal uygulanan bölgelerde 3 günlük bir uzatma
mümkündür. Bu durum, daha önceki azami 10 günlük süreye kõyasla bir gelişmedir.
Anayasanõn 38’inci maddesi ve Ceza Kanununda değişiklikler yapõlmasõna rağmen (bkz.
aşağõda Medeni ve siyasal haklar), Türkiye, ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõna dair AİHS’nin 6
ve 13 No’lu Protokollerini imzalamamõştõr. Türkiye, Ulusal Azõnlõklarõn Korunmasõna Dair
Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesini imzalamamõştõr.
1 Ekim 2001 ve 30 Haziran 2002 tarihleri arasõnda, AİHM’ye Türkiye ile ilgili 1874 başvuru
yapõlmõştõr. Başvurularõn çoğunluğu (1125), AİHS’nin 6’ncõ maddesi (adil yargõlanma hakkõ)
ile ilgilidir. 304 başvuru 5’inci madde (özgürlük ve güvenlik hakkõ) ve 246 başvuru 3’üncü
madde (işkencenin önlenmesi) ile ilgilidir. Başvurularõn 104’ü madde 11 (toplantõ yapma ve
dernek kurma özgürlüğü), 95’i ise Madde 10 (ifade özgürlüğü) ile ilgilidir.
Türkiye’nin, AİHM kararlarõnõ uygulamamasõ önemli bir sorun teşkil etmektedir. Örneğin,
Türkiye, 90 davada AİHM’nin tazminat ödenmesine ilişkin kararlarõnõ tam olarak yerine
getirmemiş ve ifade özgürlüğü ile ilgili 18 davada da yetkili makamlar ceza mahkumiyeti
sonuçlarõnõ kayõtlardan silmemiştir.
Temmuz ayõnda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHS’nin Türk güvenlik güçleri
tarafõndan ihlaline ilişkin olarak 1996-2002 tarihleri arasõnda AİHM’nin vermiş olduğu 40
hükme, Türkiye’nin uymamasõna dair bir Ara İlke Kararõ5 kabul etmiştir (bkz. aşağõ).
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi eski milletvekilleri Sadak, Zana, Dicle ve Doğan’õn
durumlarõnõn düzeltilmesine ilişkin Komitenin yinelenen taleplerine Türk makamlarõnõn cevap
vermesine dair bir Ara İlke Kararõ6 30 Nisan’da kabul etmiştir. Komite, Türkiye’yi,
yargõlamanõn yenilenmesi veya diğer ad hoc önlemlerin alõnmasõna davet etmiştir. Böylece,
adil yargõlanma hakkõ ihlallerinden kaynaklanan tüm sonuçlar ortadan kaldõrõlacaktõr.
Davacõnõn mülkiyet haklarõnõn ihlalinin sürdüğü ve Mahkeme tarafõndan hükmedilen
tazminatõn ödenmediği Loizidou davasõ hâlâ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde
görüşülmektedir. AİHM’nin bu dava ile ilgili 28 Temmuz 1998 tarihli kararõnõn
uygulanmamasõ nedeniyle Türkiye’nin kõnandõğõ Haziran 2001 tarihli Üçüncü Ara İlke
Kararõna7 uyulmamõştõr.

5

IntResDH(2002)98 Türkiye güvenlik güçleri eylemleri: kaydedilen ilerlemeler ve mevcut sorunlar.

6

IntResDH(2002)59AİHM’nin 17 Temmuz 2001 tarihinde Türkiye aleyhine Sadak, Zana, Dicle, Doğan tarafõndan
açõlan dava ile ilgili vermiş olduğu hüküm.

7

DH(2001)80-Türkiye aleyhine Loizidou tarafõndan açõlan ve davacõnõn Kuzey Kõbrõs’taki mülkiyet hakkõnõn ihlaline
ilişkin davada verilen tazminat hükmüne dair (28 temmuz 1998 tarihli hüküm,1 No’lu Protokolün 1’inci Maddesinin
ihlali )Strasburg, 26 Haziran 2001.

18

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

Eylül ayõnda, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, AİHM’nin vermiş olduğu kararlarõn
Türkiye tarafõndan uygulanma durumuna ilişkin kapsamlõ bir İlke Kararõ8 kabul etmiştir.
Asamble, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesini, Mahkeme kararlarõnõn gecikmeksizin
uygulanmasõnõ temin etmek üzere, gerekli tüm tedbirleri almaya çağõrmõştõr. Ayrõca, Asamble,
Komiteye, gerekli hallerde Türkiye’ye karşõ mali yaptõrõm uygulamasõnõ da tavsiye etmiştir.
Üçüncü “reform paketi” çerçevesinde, Türkiye, AİHM kararlarõna uyum sağlamak üzere ceza
ve özel hukuk davalarõnda yeniden yargõlama imkanõ getirmiştir. Ancak, bu durum yukarõda
bahsedilen davalar gibi davalara uygulanmamaktadõr, zira yeni hükümler yalnõzca, AİHM’ye
Ağustos 2003’ten sonra yapõlacak başvurular üzerine alõnan kararlara uygulanacaktõr. Yapõlan
bu değişiklikler, AİHS hükümlerine aykõrõ olarak mahkum edilenlerin medeni ve siyasi
haklarõnõn iadesi gibi, hukuki tazmine ilişkin diğer meseleleri de kapsamamaktadõr.
İnsan haklarõnõn uygulanmasõ alanõnda, Türk hükümeti, sivil toplum ile diyaloğun yanõ sõra,
izleme ve raporlama mekanizmasõnõn güçlendirilmesine yönelik çaba sarf etmiştir. Meclis
İnsan Haklarõ Araştõrma Komisyonu tutukevlerinde denetimler gerçekleştirmiş ve Aralõk
2001’de İçişleri, Adalet ve İnsan Haklarõ Bakanlõklarõ temsilcilerinden oluşan Bakanlõklar
Arasõ İnsan Haklarõ Üst Kurulu kurulmuştur. Komisyonun ayda bir kez toplanarak, mevzuatõn
uygulanmasõnõ ve insan haklarõna ilişkin durumu yerinde izlemesi kararlaştõrõlmõştõr.
Halihazõrda, 81 il ve 831 ilçede İnsan Haklarõ Kurulu mevcuttur. Kurullar çalõşmaya
başlamakla birlikte, henüz tam olarak işlevsel değildir. İnsan haklarõ alanõndaki hukuki
düzenlemelerin uygulamasõnõ incelemekle görevli olan Ankara’daki İnsan Haklarõ Daire
Başkanlõğõ yerel basõn vasõtasõyla bilinçlendirme kampanyalarõ düzenlemekte ve özel şikayet
telefon numaralarõ ve kutularõ tahsis etmektedir. İl ve ilçelerdeki bütün İnsan Haklarõ
Kurullarõnda, başvurularõn değerlendirilmesi ve takibi amacõyla bir başvuru masasõ
bulunmaktadõr.
Bütün Kurullar ayda bir kez toplanmakta ve İnsan Haklarõ Başkanlõğõna üç ayda bir rapor
sunmaktadõr. Ekim 2001 ve Haziran 2002 tarihleri arasõnda 1192 başvuru yapõlmõştõr.
Başvurularõn 924’ü insan haklarõ ihlali ile doğrudan ilgilidir. Bunlardan 420 tanesi araştõrõlmõş
ve 146’sõ adli makamlara intikal ettirilmiştir.
Bazõ sivil toplum örgütlerinin, İnsan Haklarõ Kurullarõna katõlõm konusunda isteksiz olduğu
görülmektedir. Bu husus, sivil toplum örgütlerinin bazõ durumlarda güvenlik güçleri
mensublarõnõn da yer aldõğõ Kurullarõn yapõsõna olan çekincelerinden kaynaklanmaktadõr.
İnsan Haklarõ eğitimine ilişkin olarak, Ocak 2002’de, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi
ortaklõğõnda, “Türkiye’de polis, meslek ahlâkõ ve Türkiye’de kamu” konulu bir girişim
yapõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Ancak, bu girişim bazõ teknik sorunlar sebebiyle işlevsellik
kazanamamõştõr. Kolluk kuvvetleri ve adli personelin insan haklarõ konularõnda
bilinçlendirilmesi amacõyla, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyinin ortaklõğõnda 2002
sonbaharõnda yeni bir girişim başlatõlacaktõr.
Ayrõmcõlõkla mücadele konusunda, Türkiye, Nisan 2002’de, Her Türlü Irk Ayrõmcõlõğõnõn
Önlenmesine dair 1969 tarihli BM Sözleşmesini onaylamõştõr. Ağustos 2002’de, Türkiye,
Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine ilişkin BM Sözleşmesinin ihtiyari
Protokolünü onaylamõştõr. Ayrõmcõlõğõn önlenmesine ilişkin AİHS’nin 12 No’lu Ek Protokolü
hâlâ onaylanmamõştõr. Türkiye’de ayrõmcõlõğa karşõ, kapsamlõ özel hukuk veya idare hukuku
düzenlemeleri bulunmamaktadõr. AT Antlaşmasõnõn 13’üncü maddesine dayanan, Topluluğun

8

İlke Kararõ 1297(2002) ve Tavsiye 1576(2002) , 23 Eylül 2002’de kabul edilmiştir.
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ayrõmcõlõk yapõlmamasõna ilişkin müktesebatõnõn iç hukuka aktarõmõ ve uygulanmasõ
açõsõndan çok şey yapõlmasõ gerekmektedir (bkz. Başlõk 13-Sosyal politika ve istihdam ).
Medeni ve Siyasi Haklar
Ağustos 2002 reformlarõnõ takiben, barõş zamanõnda ölüm cezasõ kaldõrõlmõştõr. Koalisyon
hükümetinde ölüm cezasõnõn kaldõrõlmasõ kapsamlõ olarak tartõşõlmõş olup, bu tartõşmanõn
merkezini, halen AİHM’de görülmekte olan, Öcalan Davasõ teşkil etmiştir. Barõş zamanõnda
verilen ölüm cezalarõ, ömür boyu hapse çevrilmiştir. Terör suçu mahkumlarõ, cezalarõnõ tam
olarak çekecektir.
Mevcut ölüm cezalarõnõn ömür boyu hapse çevrilmesi süreci, Eylül 2002’de başlamõştõr.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamõnda mahkemelerce Ağustos 2002 tarihine kadar ölüm
cezasõ verilmeye devam edilmekle birlikte, bu cezalarõnõn yerine getirilmemesine ilişkin 1984
yõlõndan beri uygulanan fiili moratoryum devam etmiştir.
İşkence ve kötü muamelenin önlenmesine ilişkin olarak, polis gözetimindeki duruşma öncesi
gözaltõ süreleri, azami 4 güne indirilmiş olup, bu sürenin olağanüstü hal kapsamõndaki illerde
3 gün daha uzatõlmasõna imkan tanõnmõştõr. Bu illerde gözaltõna alõnan kişilerin, 10 güne kadar
nezarethanede kalmalarõnõ mümkün kõlan 430 sayõlõ KHK hâlâ uygulanmaktadõr. Bu
durumlarda, gözaltõnda bulunan kişi, avukat bulundurma ve yakõnlarõ ile irtibat kurma
hakkõndan mahrumdur. Eylül ayõnda, Adalet Bakanõ tarafõndan, 430 sayõlõ KHK
hükümlerinin, adli makamlarca yanlõş uygulanmasõnõn engellenmesi amacõyla bir genelge
yayõmlanmõştõr.
Şubat 2002’de, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 107 ve 128’inci maddelerine getirilen
değişiklikler ile, gözaltõna alõnan kişilerin yakõnlarõnõn, tutuklama veya gözaltõ süresinin
uzatõlmasõndan, savcõ kararõ ile gecikmeksizin haberdar edilmesi hususu getirilmiştir.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kurulmasõ ve Yargõlama Usulleri Hakkõndaki Kanunun
16’ncõ maddesinin değiştirilmesinden sonra, bu mahkemelerin görev alanõna giren konularda
gözaltõnda bulunan kişiler, ancak 48 saatlik gözaltõ süresinden sonra avukatla görüşebilme
hakkõna sahiptir. Söz konusu süre, tutuklunun kimseyle görüştürülmediği süre olup, aynõ
zamanda işkence olasõlõğõnõn en yüksek olduğu dönemdir. Gözaltõnda bulunanlarõn, avukatla
görüşme hakkõndan feragat etmeleri mümkün olup, bu husus, bazõ durumlarda tutukluya
uygulanan baskõdan da kaynaklanabilmektedir.
Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin (İÖK) tavsiyeleri çerçevesinde, tüm tutuklulara,
hürriyetlerinin kaybettirildiği andan itibaren hukuki danõşmanlõk sağlanmalõdõr. İÖK,
Türkiye’ye yaptõğõ son görev ziyareti sõrasõnda, bir çok polis karakolunda, ifadelerin geç
alõnmasõ sebebiyle avukatla görüşmede yaşanan gecikmelerin fiiliyatta devam ettiğini tespit
etmiştir. Polis ve savcõlar tarafõndan yapõlan soruşturmalarõn çoğu hâlâ, genellikle avukat
bulunmaksõzõn, şüphelinin itiraf etmesini sağlamaya yöneliktir. Ayrõca, itiraflar, ek deliller
bulunmaksõzõn mahkemelerce kabul edilmektedir.
Türk makamlarõ, İÖK’nin Türkiye’ye yaptõğõ ziyaretlere ilişkin raporlarõn yayõmlanmasõnõ
kabul etmeye devam etmektedir. Nisan 2002 tarihli İÖK raporunda getirilen eleştirilerin
bazõlarõ ile ilgili olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü, 28 Haziran 2002 tarihli bir genelge
yayõmlayarak bütün memurlarõ, kötü muamele konusunda dikkatli olmaya çağõrmõştõr.
Genelge ile, sorgulama odalarõnõn artõk siyaha boyanmayacağõ belirtilmekte ve sorgulama
esnasõnda sanõğõn yüzüne õşõk tutulmasõ yasaklanmaktadõr.
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İÖK, İstanbul bölgesindeki gözaltõ şartlarõnda tedrici bir ilerleme sağlandõğõnõ bildirmekle
birlikte, polis nezarethanelerindeki işkence ve kötü muamele iddialarõnõn hâlâ çok sõk
olduğunu doğrulamaktadõr. İşkence ve yargõsõz infaz iddialarõ, özellikle Güneydoğuda
yaygõndõr. 2002 yõlõnda herhangi bir kaybolma olayõ bildirilmemesine rağmen, Ocak 2001’de
kaybolan HADEP yetkilileri Serdar Tanõş ve Ebubekir Deniz, hâlâ bulunamamõştõr.
İşkence ve kötü muameleden suçlu bulunanlar hakkõnda verilen cezalar genellikle hafif
olmakta ve sõklõkla para cezasõna çevrilmekte veya tecil edilmektedir. Kamu görevlileri
hakkõnda cezai takibat yapabilmek için idari makamlardan izin alõnmasõ gerekmektedir.
Örneğin, adli tõp raporlarõnda işkence yapõldõğõna dair delil bulunmasõna rağmen,
Diyarbakõr’daki polisler hakkõnda, Hasan Irmak’a işkence yaptõklarõ iddiasõyla soruşturma
açõlmadõğõna ilişkin pek çok rapor bulunmaktadõr.
Davalar genellikle uzun sürmektedir ve çoğu zaman aşõmõ nedeniyle sonuçlanamamaktadõr.
Bu durum, hükmün belirli bir süre zarfõnda infaz edilememesinden veya aşõrõ uzun dava
sürelerinden de kaynaklanabilmektedir. Konu ile ilgili olarak, 10 polis memurunun Manisa’da
(Batõ Anadolu) 16 gence işkenceden sanõk olduğu dava örnek olarak gösterilebilir. 1996
yõlõndan beri devam etmekte olan bu davada, davalõlarõn duruşmaya iştirak etmemesi ve bazõ
sanõk avukatlarõnõn davadan çekilmeleri sebebi ile bugüne kadar bir gelişme sağlanamamõştõr.
Bu davadaki zamanaşõmõ süresi, Haziran 2003’de dolacaktõr.
Gülderen Baran’a işkence yapõldõğõ iddiasõ ile 1996 yõlõnda açõlan ve 5 polis memurunun
işkenceden sanõk olduğu dava, mahkumiyet kararõ verilmeden sona ermiştir.
Yukarõda değinildiği üzere, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Temmuz ayõnda, AİHM’nin
1996-2002 yõllarõ arasõnda vermiş olduğu yaklaşõk 40 karara Türkiye’nin uyumuna ilişkin bir
Ara İlke Kararõ kabul etmiştir. Bu kararlar, Türk güvenlik güçlerinin AİHS’yi ihlal etmesi ile
ilgilidir. Komite, terörizmle mücadelenin insan haklarõna tam saygõ çerçevesinde sürdürülmesi
gerektiğini hatõrlatmaktadõr. Komite, bir taraftan Türkiye’de reformlarõn kabulü yönünde son
dönemde gösterilen çabalarõ memnuniyetle karşõlarken, diğer taraftan devam eden işkence ve
kötü muamele iddialarõ ile ilgili kaygõlarõnõ ifade etmekte ve görevin kötüye kullanõlmasõnõn
engellenmesine yönelik ilave tedbirlere ihtiyaç bulunduğunu vurgulamaktadõr. Komite,
Türkiye’yi, polis ve jandarma eğitimini iyileştirmeye ve görevin kötüye kullanõlmasõnõn
engellenmesi amacõyla daha caydõrõcõ yaptõrõmlar uygulamaya davet etmektedir.
İkinci reform paketi çerçevesinde, Devlet Memurlarõ Kanunun 13’üncü maddesine getirilen
değişiklik ile, işkence ve kötü muameleden mahkum olan devlet memurlarõna, AİHM
tarafõndan hükmedilen tazminatõ bizzat ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu önlemin
caydõrõcõ etkisi zamanla görülecektir.
Güvenlik güçleri arasõnda insan haklarõ konusunda bilinçlendirme çalõşmalarõnõn bir parçasõ
olarak, AİHM kararlarõ Türkçeye çevrilerek Polis Akademisi dergisinde yayõmlanmaktadõr.
Polis Meslek Yüksek Okullarõndaki eğitim süresi dokuz aydan iki seneye çõkarõlmõş ve insan
haklarõ alanõndaki dersler müfredata konmuştur.
Ağustos 2002’de kabul edilen üçüncü reform paketi, Polis Vazife ve Selahiyetleri Hakkõnda
Kanuna değişiklikler getirmiştir. Bu Kanunda, polisin takdir yetkisi kõsõtlanarak, muhtemel
kötüye kullanõmlara karşõ bazõ önlemler öngörülmüştür. Bu durum, 1998 tarihli Yakalama,
Gözaltõna Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde, Eylül ayõnda gerçekleştirilen değişiklik ile
pekiştirilmiştir. Ancak, gözaltõna alõnan kişinin yakõnlarõnõn bu durumdan haberdar edilmeleri
için hâlâ bir savcõ kararõ gerekmektedir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev alanõna giren
konularda, gözaltõnda bulunan kişiler, ücretsiz adli yardõmdan faydalanma ve ifade alma
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esnasõnda avukat bulundurma haklarõndan hâlâ mahrumdur. Gözaltõnda bulunan kişilere
yapõlan tõbbi muayenelerde polisin de bulunmasõ olasõlõğõ devam etmektedir.
Polis Vazife ve Selahiyetleri Hakkõndaki Kanununda yapõlan değişiklik ile, polise, internet
kafeleri ve internete ulaşõm sağlanan diğer yerleri kapatma yetkisi verilmiştir.
Hapishane sistemi reformu devam etmekte olup, Hükümet geçtiğimiz yõl kabul edilen
değişiklikleri uygulamaya başlamõştõr. Ceza İnfaz Kurumlarõ ve Tutukevleri Personeli Eğitim
Merkezleri Kanunu, Temmuz 2002’de kabul edilmiştir. Bu Kanun, Ankara’daki Ceza İnfaz
Kurumlarõ ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Okuluna hukuki dayanak oluşturmuştur.
Bu Kanun, adõ geçen merkezlere ilişkin ilke ve usulleri belirlemekte ve 61 personelin
istihdam edileceği dört merkezin daha kurulmasõnõ öngörmektedir. Temmuz 2001’den
itibaren 1123 hapishane görevlisi işe alõnmõştõr.
İÖK ve sivil toplum temsilcileri, F tipi cezaevlerinin yalõtõm şartlarõyla ilgili kaygõlarõnõ dile
getirmeye devam etmişlerdir. Ocak ayõnda, Adalet Bakanõ, “Üç Kapõ, Üç Kilit” uzlaşma
formülünü, Terörle Mücadele Kanununun 16’ncõ maddesini ihlal ettiği gerekçesi ile
reddetmiştir. Dört baro tarafõndan hazõrlanan öneri ile, her üç hücrenin kapõsõnõn bir koridora
açõlmasõ suretiyle, mahkumlara dokuzlu (her hücreden üç kişi) gruplar halinde görüşebilme
imkanõnõn tanõnmasõ ve bu suretle, yeni F Tipi cezaevlerindeki yalõtõm koşullarõnõn
iyileştirilmesi amaçlanmõştõr.
Adalet Bakanlõğõ tarafõndan 10 Ocak’ta yayõmlanan genelge çerçevesinde, cezaevlerinde 10
mahkuma kadar gruplarõn haftada 5 saat görüşmelerine imkan tanõnmõştõr. Eğitim, spor veya
diğer sosyo-kültürel faaliyetler gibi toplu faaliyetlere katõlõma ilişkin bazõ hususlar da, söz
konusu genelde yer almõştõr. İÖK, toplu faaliyetlere ilişkin şartlarõn kaldõrõlmasõnõ tavsiye
etmektedir. Adalet Bakanõ, F tipi cezaevlerinin protesto edilmesine ilişkin olarak sürdürülen
açlõk grevlerinin sona erdirilmesinin ardõndan, bu konularõn ele alõndõğõ bir sempozyum
düzenleme niyetinde olduğunu belirtmiştir.
Adalet Bakanlõğõna göre, Mayõs 2002 itibarõyla, F tipi cezaevlerinde bulunan 1233
mahkumdan 232’si rehabilitasyon programlarõna ve sosyal faaliyetlere kendi istekleriyle
katõlmaktadõr. Bununla birlikte, terör suçundan mahkum olanlar, bu tür faaliyetlere bilinçli
olarak katõlmamaktadõr.
Ağustos 2002’de, Adalet Bakanlõğõ, mahkumlara kötü muamele edilmemesi ve mahkumlarõn
güvenliğinin sağlanmasõ ve bu talimatlara aykõrõ hareket eden hapishane personeline yaptõrõm
uygulanmasõ yönünde, savcõlara talimat veren bir genelge yayõmlamõştõr.
Telefon hakkõ (haftada on dakikalõk görüşme) ve açõk görüşme hakkõ, tedrici olarak
gelişmektedir. Ancak, avukatlarõn, hapishanede müvekkillerini ziyaret etmeleri konusunda
hâlâ bazõ güçlüklerle karşõlaşõlmaktadõr. Bununla birlikte mahkumlarõn kaydedilmesi süreci
tamamlanmõştõr.
F tipi cezaevleri aleyhindeki açlõk grevi protestolarõ devam etmiş olup, rapor döneminde
10’dan fazla mahkum ölmüş ve toplam ölü sayõsõ 57’ye ulaşmõştõr. Bu dönemde, sağlõk
sebebiyle pek çok mahkum şartlõ salõverilmiştir. Dayanõşma grevi, Mayõs ayõnda sona
erdirilmiş ve grevdeki mahkum yakõnlarõ protestolarõna siyasi yollarla devam edeceklerini
bildirmişlerdir. Resmi olmayan kaynaklar, sayõnõn daha fazla olduğunu belirtmekle birlikte,
resmi kaynaklara göre 20 kişi ölüm orucunda ve 13 kişi tõbbi kontrol altõnda bulunmaktadõr.
Kasõm 2001’de polis, İstanbul’un Küçük Armutlu ilçesinde açlõk grevi yapanlarõn evlerine
baskõn düzenlemiştir. Polis, göz yaşartõcõ gaz kullanmõş, operasyonda 4 kişi ölmüş ve 20 kişi
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tutuklanmõştõr. Yetkililerce ölümlerin intiharlardan kaynaklandõğõ iddia edilmiş olup, adli tõp
raporlarõ, kurbanlarda kurşun yarasõna rastlanmadõğõnõ göstermiştir. Türk yetkililer, konuya
ilişkin bir soruşturma yapõlmõş olduğunu belirterek, güvenlik operasyonu ile ilgili bilgi
notunun bulunduğunu ve ilave bir soruşturmaya gerek olmadõğõnõ ifade etmiştir.
19 Aralõk 2000 tarihinde Bayrampaşa Cezaevinde yapõlan açlõk grevlerine müdahalede yer
alan 1600 jandarma hakkõnda, kötü muamele ve adli hatadan dolayõ soruşturma yapõlmaktadõr.
Aralõk 2001’de, açlõk grevi yapanlarõ intihara teşvik etmek suçlamasõyla yargõlanan Türk
Tabipler Birliğinin 9 üyesi beraat etmiştir. Yine Aralõk 2001’de, Ankara Devlet Güvenlik
Mahkemesi, F tipi cezaevleri hakkõnda görüş beyan eden 29 sanõk hakkõnda “silahlõ çeteye
yardõm ve yataklõk etmek” suçundan açõlan davada beraat kararõ vermiştir. 161 güvenlik
görevlisinin Eylül 1999’da, Ulucanlar Kapalõ Cezaevinde 10 mahkumun öldürülmesi olayõ ile
ilgili olarak yargõlanmalarõ devam etmektedir.
Mahkemelerin dõş denetimi ile ilgili olarak, oluşturulan İzleme Kurullarõnõn sayõsõ 129’a
ulaşmõştõr. Diğer görevlerinin yanõ sõra bu kurullar, denetim yapmak ve Adalet Bakanlõğõ ve
ilgili diğer kurumlara, ceza kurumlarõndaki yaşam, sağlõk, nakil ve disiplin tedbirleri ile ilgili
olarak üç aylõk dönemler itibarõyla raporlar hazõrlamakla görevlidir. Bu kurullar, hukukçular,
doktorlar, eczacõlar, psikologlar ve diğer meslek mensuplarõndan oluşmaktadõr. İzleme
Kurullarõnõn, Ocak-Temmuz 2002 döneminde Adalet Bakanlõğõna sunulmak üzere hazõrlamõş
olduğu 460 raporda, iyileştirmeye yönelik 3963 öneri yer almõştõr. Bu öneriler, genel olarak
Cumhuriyet Başsavcõlõğõnõn görevleri, fiziki altyapõ ve bina eksikliği, bütçe ve ödemeler,
eğitim ve rehabilitasyon ve personel eksikliği ile ilgilidir.
İzleme Kurullarõ, ayrõca, Cumhuriyet Başsavcõlõğõna cezaevi sisteminin iyileştirilmesine
yönelik bir dizi resmi başvuruda bulunmuştur. Bu başvurular, cezaevlerindeki yaşam ve
ziyaret koşullarõnõn iyileştirilmesi ile ilgilidir. Resmi raporlara göre, Kurul ziyaretleri
esnasõnda herhangi bir işkence iddiasõ ile karşõlaşõlmamõştõr. 527 cezaevinin tamamõ ziyaret
edilmiş ve toplam 998 ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Toplam olarak 140 infaz hakimi atanmõş ve bu hakimlere Temmuz 2002 itibari ile çoğu,
cezalarõn infazõ, disiplin cezalarõ ve hapishane koşullarõ ile ilgili olmak üzere çeşitli konularda
4527 başvuru yapõlmõştõr. İnfaz hakimlerince, bu başvurularõn 1308’i kabul edilmiş, 140’õ
kõsmen kabul edilmiş ve 3079’u reddedilmiştir.
Sivil toplum temsilcilerinin İzleme Kurullarõnõn yapõsõ ile ilgili çekinceleri bulunmakta olup,
bu sebeple söz konusu temsilciler bu kurullarda yer alma konusunda isteksiz davranmaktadõr.
İzleme Kurullarõnõn ve infaz hakimliği kurumunun, hapishanedeki tutukluluk koşullarõ
üzerindeki fiili etkisinin izlenmesi gerekmektedir.
Mahkumlarõn rehabilitasyonlarõ ile ilgili olarak, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõna
bağlõ İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), eski mahkumlarõn işgücü piyasasõna katõlõmõnõn
kolaylaştõrõlmasõna yönelik bir program başlatmõştõr. Adalet Bakanlõğõ ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği halinde yürütülen bu program, mahkumlarõn eğitimi ve tahliye sonrasõ iş
garantisini kapsamaktadõr.
Hapishanelerdeki aşõrõ kalabalõğõn azaltõlmasõ çerçevesinde, “Af Yasasõ” olarak da
adlandõrõlan 4758 sayõlõ Şartlõ Tahliye ve Cezanõn Ertelenmesi Kanunundan da bahsetmek
gerekmektedir. Geçen seneki İlerleme Raporunda da belirtildiği üzere, Aralõk 2000’de kabul
edilen bir önceki Af Yasasõ, Cumhurbaşkanõ tarafõndan veto edilmiş ve Temmuz 2001’de
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu Kanun değiştirilmeden TBMM’ye tekrar
sunulmuş ve Mayõs 2002’de yürürlüğe girmiştir. Eylül 2002 itibarõyla, 43.576 mahkum bu
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Yasadan yararlanmõştõr. Bununla birlikte, ifade özgürlüğü ve kamu vicdanõ ile ilgili suçlardan
dolayõ cezaevinde bulunan aydõnlar ve gazeteciler, Af Yasasõndan faydalanamamõştõr.
Ağustos 2002’de Cumhurbaşkanõ Sezer, açlõk grevinde bulunan iki mahkumu sağlõk
koşullarõnõn bozulmasõndan dolayõ affetmiştir.
Cumhurbaşkanõ Sezer, Af Yasasõnõ tekrar Anayasa Mahkemesine götürmüş, Yasanõn ayrõmcõ
olduğu gerekçesi ile iptalini istemiştir. Anayasa Mahkemesi, Yasanõn, bazõ suçlar için hapis
süresini 10 yõla kadar kõsaltan 1’inci maddesinin iptaline karar vermiştir. Bununla birlikte,
1’inci maddenin iptalinin, Yasanõn mevcut uygulamasõnõ nasõl etkileyeceği açõk değildir.
Mahkeme, Cumhurbaşkanõnõn yürütmeyi durdurma talebini reddetmiştir.
Resmi kaynaklara göre, Mayõs 2002’de hapishanelerde 60.327 kişi bulunmaktadõr; bunlarõn
29.514’ü mahkum ve 30.813’ü tutukludur.
Şiddet içermeyen görüşlerini açõklamaktan dolayõ cezaevinde bulunan kişiler sorunu
çözümlenmemiştir.
İfade özgürlüğüne ilişkin yasal değişiklikler çerçevesinde, Şubat 2002’de kabul edilen birinci
“reform paketi”, Türk Ceza Kanununun 159 ve 312’nci maddeleri ile Terörle Mücadele
Kanununun 7 ve 8’inci maddelerinde değişiklikler getirmiştir. Ağustos 2002 tarihli üçüncü
“reform paketi”, Ceza Kanununun 159’uncu maddesine ilave bir değişiklik getirmiştir.
159’uncu maddedeki ilk değişiklik ile (“Devleti ve kamu kurumlarõnõ tahkir ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü tehdit”), hapis cezalarõ indirilerek (örneğin, cezanõn
üst sõnõrõ altõ yõldan üç yõla indirilmiştir), Türkiye Cumhuriyeti kanunlarõna sövmeye verilen
para cezalarõ kaldõrõlmõştõr. Bununla birlikte, suçun mevcut tanõmõ varlõğõnõ muhafaza etmiştir.
Ağustos 2002’de 159’uncu maddeye getirilen ikinci değişiklik ile hükmün kapsamõ şu şekilde
değiştirilmiştir: Kurumlarõ “tahkir” ve “tezyif” kastõ bulunmaksõzõn, sadece eleştirmek
maksadõyla yapõlan düşünce açõklamalarõ cezayõ gerektirmez. Buradaki “kasõt” ibaresi yoruma
açõk olup, söz konusu değişikliğin etkisi ancak uygulamada görülebilecektir.
Suçun 312’nci maddedeki tanõmõ (“sosyal sõnõf, õrk, din, mezhep veya bölge farklõlõğõ
gözeterek kin ve düşmanlõğa açõkça tahrik etmek”) değiştirilmiştir. “…kamu düzeni için
tehlikeli olabilecek bir şekilde tahrik” ibaresi, suçun bir unsuru olarak maddeye ilave
edilmiştir. Yetkililere göre, bu değişiklik 312’nci maddenin kapsamõnõ daraltmaktadõr.
Maddeye eklenen yeni bir fõkra ile, altõ aydan iki yõla kadar hapis cezasõ öngören yeni bir suç
türü (halkõn bir kõsmõnõ aşağõlayõcõ ve insan onurunu zedeleyecek bir şekilde tahkir)
getirilmiştir.
Terörle Mücadele Kanununun 7 ve 8’inci maddelerindeki değişiklikler ile “terör yöntemlerine
başvurmayõ özendirecek şekilde (terörist) örgütle ilgili propaganda yapma” kavramõ
getirilmiştir. Bu tür suçlarõn cezalarõ artõrõlmõştõr. Diğer suçlara ilişkin hapis cezalarõ aynen
kalmõş ya da indirilmiş; televizyon ve radyo yayõnlarõyla ilgili yasaklar azaltõlmõş, ancak para
cezalarõ artõrõlmõş ve “görüntülü” propaganda kavramõ getirilmiştir. Sonuç olarak, bu
maddelere getirilen değişikliklerin toplam etkisi zamanla görülebilecektir.
İlk yasal değişikliklerin Şubat ayõnda yürürlüğe girmesinden itibaren, mevzuattaki
değişikliklere dayanarak birçok dava açõlmõştõr. Mahkeme kararlarõ, yasal değişikliklerin
uygulanmasõnda fazla tutarlõ davranõlmadõğõnõ göstermektedir. Bir dizi dava beraatle
sonuçlanõrken, benzer nitelikteki başka davalarda ağõr cezalara hükmedilmiştir. Bu durum,
hukuki kesinlik ilkesini zedelemektedir (bkz. ayrõca yukarõda- yargõ sistemi).
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159 ve 312’nci maddeler uyarõnca açõlan davalarda azalma olduğu görülse de, esasen, davalarõ
başka temellere dayandõrmaya yönelik bir değişim söz konusudur. Örneğin, son aylarda, Türk
Ceza Kanununun 169’uncu maddesi (“yasa dõşõ örgütlere yardõm ve yataklõk”), ifade
özgürlüğü ile ilgili davalarda yaygõn bir şekilde kullanõlmõştõr. Adli makamlara göre, Ceza
Kanununda yapõlan değişiklikler sonrasõnda, 159’uncu maddeye göre verilen 50 hüküm ve
312’nci maddeye göre verilen 24 hüküm, Yargõtay tarafõndan bozulmuştur. Bununla birlikte,
hâlâ gazeteciler, yazarlar ve yayõncõlar aleyhine ifade özgürlüğü ile ilgili davalar açõlmakta
olup, bazõ kaynaklar, bu hususta halihazõrda sürmekte olan 100 kadar dava olduğunu
belirtmektedir.
Türkiye Yazarlar Birliğinin 25 Mayõs tarihinde yayõmlanan bir raporuna göre, sadece Ocak ve
Mayõs aylarõ arasõnda, 39 yazara ait 40 kitap yasaklanmõş veya soruşturmaya tabi tutulmuştur.
İç İşleri Bakanõ, bir meclis sorusuna cevaben, 2001 yõlõnda el konulan kitap ve süreli
yayõnlarõn sayõsõnõn 1309 olduğunu beyan etmiştir.
Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu, polisleri acõmasõz göstermesinden
rahatsõz olan polislerin şikayeti üzerine, Mart ayõnda “Büyük Adam, Küçük Aşk” filmini
yasaklamõştõr.
İfade özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanabilmesi bakõmõndan, yasalarõn yorumu büyük
önem taşõmaktadõr. Yasalarõ yorumlarken hakimler tarafõndan, AİHS’deki sanõk haklarõnõn
tutarlõ bir şekilde dikkate alõndõğõna dair henüz bir işaret bulunmamaktadõr.
Basõn özgürlüğüne ilişkin olarak, birinci “reform paketi”, Terörle Mücadele Kanununun
8’inci maddesini değiştirmiştir. “Terörist propaganda”dan suçlu bulunan yayõncõlara ilişkin
para cezalarõ asgari 100 milyon TL’den asgari 3 milyar TL’ye çõkarõlmõştõr.
Basõn Kanununda değişiklikler içeren ikinci “reform paketi”, basõn özgürlüğüne ilişkin
kõsõtlamalarõn pek azõnõ gidermiştir. Paket, “ulusun bütünlüğü, kamu düzeni veya milli
güvenlik” ilkelerine aykõrõ bulunan yayõnlara ve yayõn araçlarõna el koyma imkanõnõ
getirmiştir. Bu suçlardan suçlu bulunan şirketlere uygulanacak azami yayõn durdurma süresi
ve yayõmõ durdurulan süreli yayõnlarõ yayõnlamayõ sürdürenlere uygulanacak hapis cezasõnõn
azami süresi kõsaltõlmõştõr.
Üçüncü “reform paketi”, basõn suçlarõna ilişkin hapis cezalarõnõn ağõr para cezalarõna
çevrilmesi suretiyle, Basõn Kanununa değişiklikler getirmiştir. Getirilen para cezalarõnõn
yüksekliği (1 milyardan 100 milyara kadar), Cumhurbaşkanõ Sezer’i, söz konusu
değişikliklerin iptali istemiyle 14 Ağustos 2002 tarihinde Anayasa Mahkemesine başvurmaya
sevk etmiştir. Para cezalarõnõn miktarõnõn, basõn özgürlüğü ve düşünceyi yayma özgürlüğü
gibi anayasal ilkelerle orantõsõzlõk ve zõtlõk içinde olduğu belirtilmiştir.
Cezayõ gerektiren haller değiştirilmemiş ve Basõn Kanunu, basõn özgürlüğü alanõndaki
kõsõtlamalarõ içermeye devam etmiştir. Basõn kuruluşlarõnõn üyeleri, baskõya ve sansüre maruz
kalmakta ve bir çoğu cezai takibat geçirmektedir. Gazeteciler, Terörle Mücadele Kanununun
7 ve 8’inci maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 159 ve 169’uncu maddeleri çerçevesinde
yargõlanmaktadõr.
Olağanüstü halin uygulandõğõ illerdeki yetkililer, gazetelerin ve diğer yayõnlarõn basõm ve
dağõtõmõnõ yasaklama hakkõnõ kullanmõştõr.
Teşkilatlanmõş bir basõn birliğinin olmayõşõ, basõn bağõmsõzlõğõnõ zayõflatmaktadõr.
F tipi cezaevleri ve açlõk grevleri ile ilgili yayõn ve yayõmlara Aralõk 2000’de getirilen yasak,
Temmuz 2002’de kaldõrõlmõştõr.
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Yayõncõlõk alanõnda, birinci “reform paketi” ile Terörle Mücadele Kanununun 8’inci
maddesine değişiklik getirilmiştir. Devletin bütünlüğü aleyhine propaganda yapan radyo ve
televizyon kanallarõnõn azami kapatõlma süresi onbeş günden yedi güne indirilmiştir.
Üçüncü “reform paketi” ile, RTÜK Kanunu, “Türk vatandaşlarõnõn günlük hayatlarõnda
geleneksel olarak kullandõklarõ farklõ dil ve lehçelerin yayõnõ”nõ serbest bõrakmak amacõyla
değiştirilmiştir. Bu hususun uygulanmasõ, Kasõm 2002’de RTÜK tarafõndan kabul edilecek bir
yönetmeliğe bağlõdõr. Ancak, yapõlan değişiklik, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine
ve devletin bölünmez bütünlüğüne aykõrõlõk” teşkil eden yayõnlarõn kõsõtlanmasõna ilişkin
hükümleri muhafaza etmektedir.
Mayõs 2002’de, “Karamsarlõk” ve “umutsuzluğu” artõrõcõ yayõnlara yapõlan atõflarõn
kaldõrõlmasõ ile birlikte, yayõn yasaklarõnõn kapsamõ daraltõlmõştõr.
Yabancõ yayõnlarõn yeniden iletimi yasal hale gelmiştir. Ancak, bu hükmün uygulanmasõ,
ilgili yönetmeliğin Ağustos 2003’ten önce kabulüne bağlõdõr. Uygulamada, BBC World
Service ve Deutche Welle programlarõnõn yeniden iletimine Ağustos 2001’de getirilen yasak,
Mayõs 2002’de kaldõrõlmõştõr.
Bu değişiklikler, TBMM’nin RTÜK Kanununu değişmemiş hali ile Mayõs 2002’de tekrar
kabul etmesini takiben gerçekleşmiştir. Bu Kanun, ifade özgürlüğüne daha katõ kõsõtlamalar
getirmektedir. Bu Kanunda, “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlõğõnõ ve bağõmsõzlõğõnõ, devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Atatürk ilke ve inkõlaplarõna aykõrõlõk teşkil eden”
veya “toplumu şiddete, teröre veya etnik ayrõmcõlõğa sevk eden” yayõnlar yasaklanmõş ve çok
yüksek cezalar getirilmiştir.
RTÜK Kanunu, ayrõca, web sayfalarõnõn, yayõnlanmadan önce onay için yetkililere
sunulmasõnõ zorunlu kõlarak, internet içeriğine katõ bir sansür getirmiştir.
RTÜK Kanunu, özel radyo ve televizyon kanallarõnõ, “saldõrgan ifade, karalama,
müstehcenlik, ayrõmcõlõğa teşvik veya Kürtçe program yayõnõ” nedeniyle cezalandõrmaktadõr.
RTÜK tarafõndan, Mart 2002’de rekor sayõda radyo ve televizyon istasyonuna yasak
getirilmiş ve 17 Nisan 2002’de CNN-Türk bir günlüğüne kapatõlmõştõr. Şubat ayõnda,
Diyarbakõr’da yayõn yapan “Gün TV”nin sahibi Nevzat Bingöl hakkõnda, Kürtçe şarkõ
yayõnlamaktan ve Terörle Mücadele Kanununun 8’inci maddesine aykõrõlõktan (“ayrõmcõlõk
propagandasõ yapmak”) bir iddianame düzenlenmiştir. RTÜK, 12 Şubat tarihinde,
yargõlamanõn sonucunu beklemeksizin, TV istasyonuna bir yõl kapatma cezasõ vermiştir.
Yasak Mart 2002’de kaldõrõlmõş olup, mahkemenin nihai kararõ beklenmektedir.
Cumhurbaşkanõ Sezer’in kanunun iptal edilmesine ilişkin talebinin ardõndan, Anayasa
Mahkemesi, Haziran 2002’de iki madde hakkõnda yürürlüğün durdurulmasõna karar vermiştir.
Bu maddeler, RTÜK’ün yapõsõ ve hisse sahipliği ile ilgilidir. Ancak, Anayasa Mahkemesi
kararõna kadar Kanunun temel hükümleri yürürlüktedir.
Dernek kurma ve barõşçõl toplantõ yapma özgürlüğü ile ilgili olarak, Ekim 2001’de
Anayasanõn 33’üncü maddesinde yapõlan değişikliğin ardõndan (dernek kurma hakkõyla ilgili
genel kurallar ve kõsõtlamalar değiştirilmiştir), ikinci “reform paketi” ile, Dernekler Kanununa
değişiklikler getirilmiştir. Uluslararasõ kuruluşlarla ilişkileri düzenleyen 7, 11 ve 12’nci
maddeler, değiştirilen Kanundan çõkarõlmõş ve böylece yabancõ derneklerle bağlantõlara
getirilen kõsõtlamalar kaldõrõlmõştõr. Bu Kanun, dernek kurma ve derneklere üye olma
özgürlüğüne ilişkin ayrõntõlõ düzenlemeler içermektedir. Dernek kapatma sebepleri
sõnõrlandõrõlmõş ve “suç işleme ihtimali”nin mevcut olmasõ gerekçesi kaldõrõlmõştõr. “Kanunla
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yasaklanan diller” ifadeleri tamamen çõkarõlmõştõr. Dernek kurma veya toplantõ düzenleme
yaşõ, 21’den 18’e düşürülmüştür.
7, 11 ve 12’nci maddeler Dernekler Kanunundan çõkarõlõrken, benzer türdeki kõsõtlamalarõn
Ocak 2002’de Medeni Kanuna konulmasõ suretiyle, yetkililer tarafõndan uluslararasõ
kuruluşlarla ilişkilerde denetim uygulanmasõ ihtimali muhafaza edilmiştir.
Dernek kurma özgürlüğünün kullanõmõ hâlâ kõsõtlamalara tabidir. Kanunun değişen haline
göre, üniversite öğrencileri tarafõndan oluşturulan dernekler sadece eğitimle ilgili konularda
faaliyet gösterebilmektedir. Türk Ceza Kanununun 312’nci maddesinden hüküm giyenler,
dernek kurmaktan beş yõl süre ile yasaklõdõr (önceki kanunda süresiz yasak öngörülmekteydi).
Dernekler Kanununun 5’inci maddesi çerçevesinde getirilen yasaklar (“herhangi bir bölge,
õrk, sosyal sõnõf, din ve mezhep esasõna dayanarak ya da bunlar adõna faaliyette bulunmak
amacõyla dernek kurmak yasaktõr”) yeni mevzuatta da yer almaktadõr. Ayrõca, dernekler,
resmi yazõşmalarõnda, Türkçe dõşõndaki dilleri kullanamamakta olup, konfederasyon kurmak
için gerekli asgari federasyon sayõsõnõn üçten beşe çõkarõlmasõ suretiyle, konfederasyon
kurmak güçleştirilmiştir.
Üçüncü “reform paketi” ile, Dernekler Kanununa ilave değişikliler getirilmiştir. Derneklerin
faaliyetlerinin kapsamõna ilişkin bazõ kõsõtlamalar kaldõrõlmõştõr. Bunlar, temel olarak,
memurlarõn dernek kurma haklarõna ve derneklerin sivil savunma amaçlõ faaliyetlerine
getirilen sõnõrlamalardõr.
Dernekler Kanunundaki değişiklik ile, İç İşleri Bakanlõğõ bünyesinde, derneklerden sorumlu
olmak üzere, şimdiki Emniyet Genel Müdürlüğüne karşõlõk gelecek yeni bir birimin kurulmasõ
sağlanmõştõr. Bu değişiklikler ile, derneklerin faaliyetleri ve hesaplarõna yeni denetim usulleri
de getirilmiş olup, ilgili düzenlemeler, İç İşleri ve Maliye Bakanlõklarõ tarafõndan, en geç
Ağustos 2003’te yapõlacaktõr. Yetkililere, derneklerin müştemilatõ, defterleri, hesaplarõ ve
işlemlerinin incelenmesi ve denetimine ilişkin önemli takdiri yetkiler verilmeye devam
edilmiştir.
Hantal ön izin sistemi dahil olmak üzere, Dernekler Kanununun genel kõsõtlayõcõ yapõsõ
muhafaza edilmiştir. Yabancõ derneklerin faaliyetleri, genel olarak, kõsõtlõ sayõda alanla
sõnõrlandõrõlmõş ve derneğe ait belgelerin mahremiyetinin ihlaline karşõ korunma
sağlanmamõştõr. Dernek kapatmaya ilişkin çeşitli yasal sebepler, örneğin isimleri ve amaç
tanõmlarõyla ilişkili olanlar, değiştirilmemiştir.
Mart ayõnda, Uluslararasõ Af Örgütünün Türkiye’de şube açmasõna izin verilmiştir. Raporun
hazõrlanma döneminde, sivil toplum örgütleri daha aktif hale gelmiştir. Örneğin, İzmir
Barosu, işkenceyle mücadele konusunda önemli bir girişim başlatmõş ve dört baro, F tipi
cezaevlerindeki soruna çözüm bulmak üzere, “Üç Kapõ, Üç Kilit önerisine destek vermek
üzere güç birliği yapmõştõr. Ayrõca, Türk Sanayici ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD),
Türkiye’deki siyasi reformlarla ilgili birçok çalõşma yayõmlamõş ve Haziran ayõnda, 175 sivil
toplum örgütünden oluşan Sivil Toplum Platformu, politikacõlarõ, AB’ye üyelik yolunda
sorumluluk alma ve “cesur adõmlar atma” yönünde taahhütte bulunmaya çağõran bir bildiri
yayõmlamõştõr.
Bununla birlikte, sivil toplum örgütleri, yetkililerle diyalog kurma konusunda zorluklarla
karşõlaşmakta ve reform sürecine daha aktif katõlõm yollarõ aramaktadõr. Avrupa Konseyinin
insan haklarõndan sorumlu Komiseri Gil Robles’in girişimiyle ve sivil toplum örgütü
temsilcilerinin ve Türk yetkililerinin de katõlõmõyla, Mayõs ayõnda Ankara’da, sivil toplum
konulu bir seminer düzenlenmiştir. Katõlõmcõlar, sivil toplum ile yetkililer arasõnda daha sõkõ
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bir işbirliğinin olmasõ ve sivil toplum örgütlerinin, derneklere ilişkin yeni bir kanunun
hazõrlanmasõnda yer almasõ gerektiği sonucuna varmõştõr.
Sivil toplum örgütlerinin F tipi cezaevi protestolarõna destek vermeleri nedeniyle maruz
kaldõklarõ baskõ azalmõş ve sivil toplum örgütleri, gazeteciler ve doktorlar aleyhindeki birçok
dava beraatle sonuçlanmõştõr. Mart ayõnda, Sağlõk Bakanlõğõndan izin almadan Diyarbakõr’da
işkence mağdurlarõ için bir rehabilitasyon merkezi açmaktan dolayõ hakkõnda kamu davasõ
açõlan İnsan Haklarõ Vakfõ (İHV), beraat etmiştir. Bununla birlikte, İHV’nin yasa dõşõ
yayõmlar bulundurmaktan yargõlandõğõ bir dava halen sürmektedir. Bazõ insan haklarõ
derneklerinin faaliyetleri kõsõtlanmaya devam etmektedir. F tipi cezaevi karşõtõ protestoyu
desteklediği gerekçesiyle, İnsan Haklarõ Derneğinin (İHD) Ankara şubesi aleyhine, Türk Ceza
Kanununun 169’uncu maddesi uyarõnca dava açõlmõştõr.
İnsan haklarõ sorunlarõyla ilgilenen birçok sivil toplum örgütü, gizli denetime tabi tutulmakta;
bazõlarõ kovuşturma, müsadere, yayõn araçlarõ ve bildirilerin sansürlenmesi gibi uygulamalarla
karşõ karşõya kalmaktadõr.
Mezopotamya Kültür Merkezi, İHD Bingöl şubesi ve İHD merkezi, soruşturmalara maruz
kalmõştõr. İHD Diyarbakõr şubesi başkanõ ile İstanbul, İzmir ve Elazõğ İHD şubeleri, birçok
iddiadan dolayõ soruşturma ve kovuşturmaya uğramõştõr.
Alman vakõflarõnõn Bergama’daki altõn arama karşõtõ protestolarõ desteklediğini iddia eden bir
kitabõn yayõmlanmasõnõn ardõndan, sivil toplum örgütleri üzerindeki baskõ, Alman vakõflarõna
da uygulanmaya başlamõştõr. Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Heinrich Böll ve Friedrich
Naumann Vakõflarõ ile Orient Enstitüsü, “ulusal bütünlük ve ülkenin laik yapõsõ aleyhindeki
eylemlere iştirak” iddialarõyla Devlet Güvenlik Mahkemesi savcõsõ tarafõndan
kovuşturulmaktadõr.
Şubat ayõnda, Alevi ve Bektaşi Oluşumlarõ Birliği Kültür Derneği, Anayasanõn 14 ve 24’üncü
maddeleri ve Dernekler Kanununun 5’inci maddesi uyarõnca, Müslüman dini topluluklarõna
atõf yapacak şekilde Alevi veya Bektaşi adõ altõnda dernek kurulamayacağõ gerekçesiyle
feshedilmiştir. Derneğin başvurusu üzerine, kararõn uygulanmasõ, Yargõtay kararõna kadar
bekletilmektedir. İkinci “reform paketi”, Toplantõ ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa
değişiklikler getirmiş, özellikle 21’inci maddeyi kaldõrmak suretiyle toplantõ ve gösteri
düzenleme hakkõ kamu kuruluşlarõna da teşmil edilmiştir. Üçüncü “reform paketi” daha fazla
değişiklik getirmiştir. Yabancõlarõn toplantõlara aktif katõlõmõnõ düzenleyen usuller, izin alma
yükümlülüğünün, 48 saat önceden “bildirimde bulunma yükümlülüğüne” dönüştürülmesiyle
bir ölçüde kolaylaştõrõlmõştõr. Benzer şekilde, toplantõ düzenlemeye ilişkin genel bildirim
süresi, 72 saatten 48 saate indirilmiştir.
Bununla birlikte, “organizasyon komitesi üyelerinin ve başkanõnõn kimlik, meslek, daimi
adres ve varsa iş adresi” bilgilerinin de yer alacağõ “bildirim”in, organizasyon komitesinin
bütün üyeleri tarafõndan imzalanmasõnõ zorunlu kõlan Kanun, kõsõtlayõcõ niteliğini muhafaza
etmektedir. Ayrõca, komite asgari yedi kişiden oluşmalõdõr.
Değişikliklere rağmen, toplantõ ve gösterilere izin verme konusunda yetkililer, hâlâ önemli
derecede takdir yetkisine sahiptir. Uygulamada, gösteri ve yürüyüş düzenlemeye ilişkin
önemli engeller varlõğõnõ sürdürmektedir.
Kamuya açõk alanlarda film gösterilmesi, konser düzenlenmesi ve tiyatro oyunu
sahnelenmesine ilişkin kõsõtlamalar, Ağustos 2002’de azaltõlmõştõr. Gösterimler için ön izin
alma gerekliliği, 48 saat önceden bildirim yükümlülüğüne dönüştürülmüştür. Ancak, devletin
bölünmez bütünlüğü aleyhine olduğu düşünülen gösterimler, müeyyideye tabi tutulabilecektir.
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Vakõflarla ilgili olarak, üçüncü “reform paketi”, gerek Türk vakõflarõnõn gerekse yurt dõşõnda
kurulan vakõflarõn uluslararasõ işbirliği yapmalarõnõ mümkün kõlmõştõr. Ancak, bu işbirliği,
“yararlõ” görülme, Bakanlar Kurulundan izin alma ve yabancõ vakõflar söz konusu olduğunda
“karşõlõklõ olma” gibi bir dizi koşula bağlanmõştõr.
Siyasi Partiler Kanununa ilişkin olarak, ikinci “reform paketi” ile, Anayasanõn 68’inci
maddesinde yapõlan değişikliğe paralel olarak, Siyasi Partiler Kanununun 101’inci maddesi
değiştirilmiştir. Yeni Kanuna göre, Anayasa Mahkemesi, bir siyasi partiyi kapatmak yerine
onu mali yardõmdan mahrum bõrakabilecektir. Siyasi partilere yaptõrõm uygulama sebepleri
değişmezken, siyasi parti kapatma daha zor hale getirilmiştir.
Başvuru sahiplerinin, partilerinin (DEP) kapatõlmasõ ile milletvekilliklerini kaybettikleri
gerekçesiyle şikayette bulunduklarõ Sadak ve diğerlerinin Türkiye aleyhine açtõklarõ davada9,
AİHM, Haziran 2002 tarihinde, AİHS’nin 1 nolu Protokolünün 3’üncü maddesinin (“serbest
seçim hakkõ”) ihlal edildiği kararõnõ vermiştir.
AİHM’nin Refah Partisinin kapatõlmasõnõn AİHS’yi ihlal etmediğine ilişkin 31 Temmuz 2001
tarihli kararõnõ10 takiben, Refah Partisi, kararõn AİHS’nin 43’üncü maddesi uyarõnca, AİHM
Genel Kuruluna gönderilmesini talep etmiştir. Duruşma 19 Haziran 2002’de gerçekleştirilmiş
olup, henüz karar verilmemiştir.
Halkõn Demokrasi Partisi (HADEP) aleyhinde 1999’da başlatõlan kapatma davasõ Anayasa
Mahkemesinde görülmeye devam etmektedir. Şubat 2002’de kurulan Haklar ve Özgürlükler
Partisi de (HAK-PAR), tüzüğü ve programõnõn “devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne”
aykõrõ unsurlar içermesi gerekçesiyle kapatma davasõyla karşõ karşõyadõr.
Din özgürlüğü teminat altõnda olup, Müslüman olmayan dini topluluklar yasal engellerle
karşõlaşmaktadõr. Aşağõda belirtildiği gibi, bu engellerden bir kõsmõ Ağustos 2002 “reform
paketi”nde ele alõnmõştõr.
Müslüman olmayan dini topluluklar, 1923 tarihli Lozan Barõş Antlaşmasõ ile tanõnmõş olsun
(Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler) veya olmasõn, Türkiye’de, tüzel kişiliklerinin ve mülk
edinme haklarõnõn olmamasõ ve din adamõ yetiştirme yasağõna ilişkin sorunlarla karşõlaşmõştõr.
Taşõnmazlarõn tapu kayõtlarõ, bireyler ya da vakõflar adõnadõr. Müslüman olmayan dini
topluluklar söz konusu olduğunda, sadece 1936 tarih ve 2762 sayõlõ Kanun çerçevesinde
beyan edilen taşõnmazlar yasal olarak tanõnmõş ve 1936’daki listede yer almayan tüm
taşõnmazlar Türk Devleti tarafõndan devralõnmõş veya el konulma riski taşõmõştõr. Ermeni,
Rum ve Katolik mülklerine ya el konulmuştur ya da el konulma riski söz konusudur.
Geçtiğimiz aylarda, Ermenilere ait mülklere el konulmasõyla ilgili iki dava görülmüştür.
Protestan cemaati, ibadet yerlerinin kiralanmasõ ve yeni kiliselerin inşaasõ konularõnda önemli
idari sorunlarla karşõlaşmaktadõr. Ancak, yetkililer, Diyarbakõr’da yeni bir Protestan
Kilisesinin inşaasõna devam edilmesine Temmuz 2002’de izin vermiştir.
Kiliselerin ve okul binalarõnõn restorasyonuna ilişkin kõsõtlamalar azaltõlmõştõr.
Mülkiyet hakkõna ilişkin problemleri çözmek üzere , üçüncü “reform paketi” ile Dernekler
Kanununa değişiklik getirilmiştir. “Cemaat vakõflarõ”, Ağustos 2002’de, “vakfiyeleri olup

9

Selim Sadak ve diğerleri tarafõndan Türkiye aleyhine açõlan dava, Dava No 25144/94, 26149/95-26154/95, 27100/95
ve 27101/95

10

Refah Partisi ve diğerleri - Türkiye Dava No 41340/98, 41342/98, 41343/98 ve 41344/98

29

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

olmadõğõna bakõlmaksõzõn” mülk alõm satõmõna yetkili kõlõnmõştõr. Ayrõca, bu cemaatler,
tasarruflarõ altõnda bulunduğunu ispatladõklarõ taşõnmazlarõ tescil ettirme hakkõna sahiptir. Bu
değişikliğin uygulanabilmesi bir dizi şarta bağlanmõştõr. Yeni taşõnmazõn alõm satõmõ için
Bakanlar Kurulundan izin alõnmasõ gerekmektedir, ancak henüz bir başvuru usulü
öngörülmemiştir. Kullanõmda olan taşõnmazlarõn tescili amacõyla yapõlacak başvurularõn
tamamlanmasõ için altõ aylõk süre öngörülmüş olmasõna rağmen, bu başvurularõn hangi idari
makamlara yapõlacağõ belirtilmemiştir. Altõ aylõk sürenin 9 Ağustos 2002 tarihinde başlamasõ
ve başvuru usullerinin hâlâ açõklõğa kavuşturulmamõş olmasõ nedeniyle, kõsa süre ile
sõnõrlama, uygulamada, reform paketinin bu alandaki amacõnõ zedeleyici bir engel
oluşturmaktadõr.
Kapsamlarõ henüz açõk olmamakla birlikte, yeni hükümlerin, sadece Müslüman olmayan
vakõflara uygulanabileceği görülmektedir. Bu durum, Türk olmayan Katolik ve Protestan
cemaatler dahil olmak üzere, vakõf statüsünde olmayan tüm dini cemaatleri kapsam dõşõ
bõrakacaktõr.
Vakõflar Kanunu, Ağustos 2002 reformunda yer almayan taşõnmazlarõn kiralanmasõnõ
yasaklamaya devam etmektedir. Vakõflar Genel Müdürlüğünün, dini vakõflar üzerindeki,
mütevelliyi azil ihtimalini de kapsayan bu takdiri yetkisinde değişikliğe gidilmemiştir. Son
değişiklik, el konulmuş taşõnmazlarõn iadesini sağlamamaktadõr.
Dini azõnlõklarõn din adamõ yetiştirmelerine ilişkin yasak devam etmektedir. Türk olmayan din
adamlarõ, vize ve ikamet izni alma konusunda sõklõkla zorluklar yaşamaktadõr.
Ermeni Patriği, İstanbul’da, Hristiyanlõk eğitimi yapacak özel bir üniversite bölümü
kurulmasõnõ talep etmiştir. Yetkililer bu öneriyi kabul etmiş, fakat eğitimde müslümanlarõn
görevli olmasõnda õsrar etmiştir. Bu husus, Patrik tarafõndan reddedilmiştir. Rum Ortodoks
Cemaati, 1971’den beri kapalõ olan Fener Ortodoks Okulunun yeniden açõlmasõnõ defalarca
talep etmiştir. Protestan ve Katolik cemaatler, Türkiye’de din adamõ yetiştirme özgürlüğünden
yararlanabileceklerini düşünmektedir.
Dini cemaatler kendi okullarõna sahip olabilmektedir. Ancak, bu tür okullarõn, başkandan
(ilgili dini cemaatin) daha yetkili ve Milli Eğitim Bakanlõğõnõn bir (Müslüman) temsilcisi olan
bir başkan yardõmcõsõ olmak zorundadõr. Süryani cemaati kendi okullarõna sahip değildir ve
bu sebeple, kendi dini dillerini gençliğine öğretmekte zorlanmaktadõr.
Zorunlu din dersleri farklõ dinlere ait açõklamalar içermektedir, ancak bu açõklamalarõn çoğu
dini azõnlõklarca subjektif ve yanlõş bulunmaktadõr. Milli Eğitim Bakanlõğõ, yeni bir girişimle,
Hristiyan cemaatlerine ders kitaplarõ için yeni bölüm taslaklarõ hazõrlamalarõnõ önermiştir. Bu
girişimin devam ettirilmesi gerekmektedir.
Yetkililerin, din adamlarõnõn işlerini zorlaştõrdõklarõna ilişkin raporlar bulunmaktadõr. Caritas
gibi yardõm kuruluşlarõ, yasal statüye sahip olmamalarõ nedeniyle zorluklarla
karşõlaşmaktadõr.
Bu zorluklara rağmen, Müslüman olmayan topluluklarõn fiilen tanõnmalarõndaki artõşa ilişkin
belirtiler vardõr. Türk Devleti, uluslararasõ seviyedeki dinler arasõ diyalogda daha fazla yer
almakta ve dini eğitim konusunda daha kapsayõcõ bir yaklaşõm izlemektedir. İç İşleri
Bakanlõğõ, Ekim 2001’de, farklõ dini cemaat liderlerini sorunlarõnõ ve taleplerini iletmeleri
amacõyla davet etmiştir. Ancak, şu ana kadar bu girişimi devam ettiren yeterli gelişme
olmamõştõr; talepler cevapsõz kalmõş ya da reddedilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlõğõ, 2002
yõlõnõn başõnda, Yahudi ve Hristiyan temsilcilerini Orta Doğuda barõş konulu ortak
deklarasyona katõlmaya davet etmiştir.
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Aleviler konusunda gelişme olmamõştõr.
Mülteci ve insan ticareti sorunu, Başlõk 24-Adalet ve İçişleri Alanõnda İşbirliği altõnda ele
alõnmõştõr
Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
Yeni Medeni Kanun, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir (bkz. ayrõca Başlõk 13- Sosyal
politika ve istihdam). Kadõn erkek eşitliği alanõnda, Anayasanõn 41’inci maddesinin Ekim
2001’de değiştirilmesine uygun olarak, ‘aile reisliği’ kavramõ kaldõrõlmõş ve aile hayatõnda
kadõnlar ve erkekler için fõrsat eşitliği getirilmiştir. Özellikle, eşlerin eşit hak ve
yükümlülüklerinin teminat altõna alõnmasõna ilişkin değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Babanõn
çocuğu tanõmayõ reddetmesi durumunda, annenin hamilelik ve doğum masraflarõna ilişkin
haklarõ genişletilmiştir. Ancak, evlilik içinde edinilen mallarõn, eşler arasõnda eşit olarak
paylaştõrõlmasõnõ öngören madde, yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki
evliliklere uygulanacaktõr.
Kadõn memurlarõn işyerinde pantolon giymesini yasaklayan 1982 tarihli yönetmelik, 3 Ocak
2002 tarihinde değiştirilmiştir. TBMM İç Tüzüğü, bu değişiklik ile uyumlu değildir. Diyanet
İşleri Başkanlõğõ, Mayõs 2002’de, kadõnlarõn camilerde erkeklerle birlikte ibadet
edebilmelerine ilişkin bir dizi fetva yayõnlamõştõr. Hemşirelik okullarõnda, öğrencilerin
bakirelik testlerine tabi tutulmasõna izin verilmesine dair yönetmelik, Şubat ayõnda
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.
Mevzuat gereği, kadõnlar bazõ işlerde çalõşamamakta ve fiiliyatta kadõn ve erkeğe eşit ücret
verilmemektedir. Kadõnlarõn politikaya aktif katõlõmõ düşüktür. Halen, TBMM’nin 550
milletvekilinden 23’ü kadõndõr.
Namus cinayetleri ceza indiriminden yararlanmakta ve uygulamada bu cezalar, sanõğõn reşit
olmamasõ durumunda daha da indirilmektedir.
Yeni Medeni Kanun, çocuklarõn haklarõ ve korunmasõna ilişkin bazõ değişiklikler
getirmektedir. Yeni 182’nci madde, boşanma ya da ayrõlõk hallerinde ‘çocuğun haklarõnõ’
düzenlemektedir. 282’nci maddeye getirilen değişiklikler, nesebi sahih ve gayri sahih
çocuklarõn yasal statülerindeki ayõrõmcõlõğõ ortadan kaldõrmaktadõr. Türkiye, Avrupa Sosyal
Şartõnõn 7’nci (çocuğun korunma hakkõ) ve 17’nci (annelerin ve çocuklarõn sosyal ve
ekonomik korunma hakkõ) maddelerine hâlâ uyum sağlamamaktadõr. Şartõn 17’nci maddesi,
çocuk suçlularõn korunmaya ilişkin haklarõnõ düzenlemekte, ancak, Türkiye’de çocuk suçlular
hâlâ hapsedilmektedir.
Türkiye, çocuk satõşõ, çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ile ilgili Çocuk Haklarõ
Konvansiyonunun İhtiyari Protokolünü Haziran’da onaylamõştõr.
Türkiye’nin, çocuk işçiliğinin önlenmesine ilişkin çabalarõ, Uluslararasõ Çalõşma Örgütü
tarafõndan takdirle karşõlanmõştõr. Ancak, çalõşan çocuklarõn sayõsõnda azalma olmasõna
rağmen, Türkiye’de hâlâ 893.000 çocuğun çalõştõğõ tahmin edilmektedir (bkz. ayrõca Başlõk 13
– Sosyal politika ve istihdam). Çalõşan Çocuklar Bölümü, çocuk işçiliği ile mücadele ulusal
programõ ve eylem planõ hazõrlamasõna rağmen, bunu henüz gereği gibi uygulamaya
koyamamõştõr. Çocuk haklarõnõn geliştirilmesine yönelik ILO/IPEC (Çocuk İşçiliğinin
Önlenmesine Dair Uluslararasõ Program) Projesi üzerindeki çalõşmalar sürdürülmektedir.
Engellilerin sosyal ve eğitime yönelik haklarõ alanõnda gelişme kaydedilmemiş ve mevzuat
gereği gibi uygulanmamõştõr.
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Sendikalar, örgütlenme özgürlüğü ve grev hakkõ konularõnda kõsõtlamalara tâbidir. İşletme
düzeyinde toplu görüşme yapabilmek için gerekli olan % 10 temsil koşulu, sendikalarõn
faaliyetlerini yürütmelerini engellemektedir. Kamu görevlilerinin grev hakkõ yoktur. Aralõk
2000’de, grev ve toplu görüşme hakkõ alabilmek için izinsiz olarak iş bõrakma eylemi yapan
kamu görevlileri hakkõnda kovuşturma açõlmõştõr. Ekonomik ve Sosyal Konsey, yeni yasal
statüsüne rağmen henüz toplanmamõştõr.
Türkiye, Avrupa Sosyal Şartõnõ, 5’inci (örgütlenme hakkõ) ve 6’ncõ maddesine (toplu görüşme
ve grev hakkõ) çekince koymak suretiyle 1989 yõlõnda onaylamõştõr. Türkiye, revize edilmiş
yeni Avrupa Sosyal Şartõnõ henüz imzalamamõştõr.
İşsizlerin sosyal korunmasõ ile ilgili bazõ adõmlar atõlmõştõr. Nisan 2002’de işsizlik yardõmõ
ödemelerine başlanmõştõr. Özelleştirme nedeniyle işten çõkarõlacaklara, Özelleştirme İdaresi
tarafõndan, altõ ilâ sekiz ay süresince işsizlik yardõmõ verilmesi planlanmaktadõr.
Kültürel haklar alanõnda, Anayasanõn 26’ncõ maddesinin değiştirilmesi ve “düşüncelerin
açõklanmasõ ve yayõlmasõnda kanunla yasaklanmõş olan herhangi bir dil kullanõlamaz”
hükmünün kaldõrõlmasõnõ takiben, üçüncü “reform paketi” ile Türk vatandaşlarõnõn günlük
yaşamlarõnda geleneksel olarak kullandõklarõ farklõ dil ve lehçelerde yayõn yapma olanağõ
getirilmiştir. Yukarõda da belirtildiği üzere, bu hükmün uygulanmasõ, çõkarõlacak olan bir
yönetmeliğe bağlõdõr. Ağustos 2002 reformunun özü itibari ile uygulandõğõna dair işaretler
mevcuttur. Zafer Bayramõnda (30 Ağustos 2002), Efes’te halka açõk bir konser düzenlenmiş
ve ünlü bir Türk şarkõcõ, Kürtçe, Ermenice, Yunanca ve Türkçe olmak üzere farklõ dillerde
şarkõ söylemiştir. Bu konser Kültür Bakanlõğõ tarafõndan desteklenmiş ve ardõndan benzer
konserler, Aspendos (Antalya) ve İstanbul’da da düzenlenmiştir.
Üçüncü “reform paketi”, Yabancõ Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununa da değişiklik getirmiştir.
Buna göre, “devletin bölünmez bütünlüğü”ne halel getirilmemesi şartõyla, Türk
vatandaşlarõnõn günlük yaşamlarõnda geleneksel olarak kullandõklarõ farklõ dil ve lehçelerin
öğrenilmesi ve bu amaçla özel kurslar açõlmasõ olanağõ getirilmiştir. Bu hükmün
uygulanmasõna ilişkin Yönetmelik, 19 Eylül’de kabul edilmiştir.
Bu değişikliğin kabul edilmesini takiben, üniversitelerde seçimlik Kürtçe dersi verilmesi
konusunda dilekçe veren öğrencilere karşõ açõlmõş bir dizi dava düşmüştür.
Anayasanõn 42’nci maddesinde yer alan “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim
kurumlarõnda Türk vatandaşlarõna ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” hükmü
değiştirilmediği için, Türkçe dõşõndaki dillerde resmi eğitim verilmesi, değiştirilen Yabancõ
Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu kapsamõna girmemektedir.
Üçüncü “reform paketi”nin kabul edilmesinden önce, Kürtçenin kullanõmõ geniş kapsamlõ
sõnõrlamalara tâbiydi.
Alevi-Bektaşi Kuruluşlarõ Birliği Kültür Derneğinin kapatõlmasõ konusunda bir program
yapõlmasõnõ takiben, Mayõs ayõnda, RTÜK, “Anadolunun Sesi”ne 180 günlük bir yayõn
durdurma cezasõ vermiştir. Yayõn durdurma cezasõnõn, RTÜK Kanununun 4(g) maddesinde
yer alan “Toplumu şiddete, teröre, etnik ayrõmcõlõğa sevk eden veya toplumda nefret
duygularõ oluşturan yayõnlara imkân verilmemesi” ilkesi ihlal edildiği için verildiği
belirtilmiştir.
Olağanüstü hal bölgesinde, Kürtçe şarkõlarõn yer aldõğõ 17 müzik kaseti yasaklanmõş ve çeşitli
radyo ve televizyon kanallarõ, Kürtçe şarkõlar yayõnladõklarõ gerekçesiyle kapatõlmõş ya da
yayõnlarõ durdurulmuştur. Laz ve Pontus kültürü ile ilgili kitaplar hakkõnda soruşturma ve
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kovuşturma açõlmõştõr. Nisan ayõnda, Diyarbakõr’lõ minibüs şoförü Sülhattin Önen hakkõnda
Kürtçe müzik kaseti dinlediği iddiasõyla kamu davasõ açõlmõştõr. Önen, Türk Ceza Kanununun
169’uncu maddesinden (terörist örgütlere yardõm ve yataklõk etmek) yargõlanarak 45 aylõk
hapis cezasõna çarptõrõlmõş ve cezasõ tecil olmuştur. Ağustos ayõnda, Azad Yaşar’õn Kürtçe şiir
kitabõ toplatõlmõştõr. Yazar hakkõnda, ülkeyi bölmeye çalõşmak şüphesiyle soruşturma
açõlmõştõr. Çocuklarõna Kürtçe isimler veren ebeveynler hakkõnda soruşturma açõlmõştõr.
Azõnlõk haklarõ ve azõnlõklarõn korunmasõ
Uygulamada, kültürel kimlik ve ortak gelenekleri bulunan etnik gruplarõn üyelerinin kendi dil
ve kültürel kimliklerini ifade edebilmelerine yönelik gelişmeler sõnõrlõ olmuştur. Türkiye,
Ulusal Azõnlõklarõn Korunmasõ için Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesini imzalamamõştõr ve
1923 tarihli Lozan Barõş Antlaşmasõnda tanõmlanan azõnlõklar dõşõndaki azõnlõklarõ
tanõmamaktadõr.
Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan, sözlüklerde yer alan tanõmlarda Roman toplumu ile ilgili
küçük düşürücü sözcüklerin ayõklanabilmesi amacõyla, Ekim 2001’de bir genelge
yayõmlanmõş olup, tüm resmi sözlükler bu çerçevede düzeltilmektedir. Bu konuda başka bir
hukuki adõm atõlmamõştõr. 1934 tarihli İskan Kanunu, “göçebe çingenelere” hâlâ
uygulanmaktadõr ve bu durum, bu insanlarõn Türkiye’de halen göçmen olarak kabul
edilmediği anlamõna gelmektedir. Türkiye’de Roman topluluklarõna karşõ büyük bir önyargõ
bulunmakta ve mevcut düzenlemeler kendilerine yeterli koruma sağlamamaktadõr.
Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararõnõ takiben, TBMM, Haziran ayõnda Hakkari ve
Tunceli illerindeki olağanüstü hali kaldõrmaya karar vermiştir. Bu karar, 30 Temmuz 2002
tarihi itibarõyla uygulanmaya başlanmõştõr. Olağanüstü hal, Diyarbakõr ve Şõrnak’ta dört ay
daha uzatõlmõştõr. Milli Güvenlik Kurulu, olağanüstü halin yõl sonuna kadar tamamen
kaldõrõlacağõnõ belirtmiştir.
Güneydoğuda, kültürel haklardan yararlanma anlamõnda olumlu bazõ işaretler bulunmaktadõr:
Örneğin, Kasõm ayõnõn başlarõnda, Diyarbakõr’da Süryani azõnlõkla ilgili bir fotoğraf sergisi
açõlmõş ve daha önce yasaklanmõş olan bir Avrupa Film Festivali de gerçekleştirilmiştir.
Güneydoğudaki güvenlik şartlarõ düzelmeye devam etmiştir. Hakkari ve Tunceli illerinde
olağanüstü halin kaldõrõlmasõnõn ardõndan günlük yaşamda rahatlamalar kaydedilmiştir.
Tunceli Kültür ve Doğa Festivali, Kürtçe şarkõ söyleyen gruplara yasak getirilmeksizin, 1 ila 4
Ağustos tarihleri arasõnda gerçekleştirilmiştir. Daha önce yasaklõ olan dergi ve gazeteler,
gazetecilerde satõlmaya başlanmõştõr. Ancak, Tunceli Valisi, ordunun geri çekilmeyeceğini
belirtmiştir. Hakkari’de olağanüstü halin kaldõrõlmasõnõn ardõndan, bölgedeki güvenlik
güçlerinin uygulamalarõ da değişmiştir. Bölgede ordunun etkisi hâlâ hissedilmektedir, ancak,
gerginliğin çok daha az olduğu bildirilmektedir. Şehirden gelen haberlere göre, gõda
maddeleri satõşõna uygulanan sõnõrlamalar kaldõrõlmõştõr.
Belirli sõnõrlamalarõn varlõğõ dikkate alõndõğõnda, olağanüstü halin kaldõrõlmasõ sonrasõ
Güneydoğuda oluşan durumun izlenmesi gerekmektedir.
Yerleri değiştirilmiş kişilerin durumunu düzeltmeye yönelik çabalar sürdürülmektedir. BM
Genel Sekreterinin Yerleri Değiştirilmiş Kişiler Özel Temsilcisi, Türkiye’yi Haziran 2002’de
ziyaret etmiş ve yetkililerin davranõşlarõnõn eskiye oranla daha içten olduğunu belirtmiştir.
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Güneydoğuya ziyaretler
düzenlemiştir.

33

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

BM Genel Sekreterinin Yerleri Değiştirilmiş Kişiler Özel Temsilcisinin raporuna göre, yerleri
değiştirilmiş kişilerin sayõsõ, 378.000 ilâ 1.000.000 arasõndadõr. “Köye Dönüş ve
Rehabilitasyon Projesi” uygulanmaya devam etmektedir. Yetkililere göre, halihazõrda 37.000
kişi köylerine geri dönmüştür. Ancak, resmi bilgiler sõnõrlõ olduğu için, bu projenin gerçek
anlamda nasõl uygulandõğõnõ değerlendirmek zordur. Aynõ husus, Milli Güvenlik Kurulu
tarafõndan kabul edilen ve hâlâ kamuoyuna açõklanmayan “Güneydoğu Eylem Planõ” için de
geçerlidir.
Diyarbakõr, Bingöl, Van ve diğer bölgelerde, önemli sayõda insan köylerine geri dönmüştür.
Mardin bölgesinde, Süryani Ortodoks cemaati üyelerinin 20 köye geri dönebilmesine izin
verilmiştir. Ancak, yerleri değiştirilmiş kişilerin genel anlamda durumu, bir sorun olarak
varlõğõnõ sürdürmektedir.
Yerleri değiştirilmiş kişilerin köylerine geri dönebilmesine izin verilmesi işlemleri yavaş
ilerlemektedir. Köylerin yeniden inşaasõ için gerekli olan altyapõ ve ödeneğin sõnõrlõ olmasõ
nedeniyle, geri dönenlerin sayõsõ görece azdõr.
Halihazõrda, 4000’den fazla yerleri değiştirilmiş kişi, yeni inşa edilen “merkez köylerde”
yaşamaktadõr. Yerleri değiştirilmiş kõrsal nüfusun büyük bir çoğunluğu, çok zor ekonomik ve
sosyal şartlar altõnda şehir merkezlerinde yaşamaya devam etmektedir. Yetersiz sağlõk
hizmetleri ve hijyen, kötü beslenme, temiz içme suyu eksikliği ve kanalizasyon ve atõk
izalesinin yetersizliği sõk rastlanan sorunlardõr. Bu durum, eğitim ve okuma/yazma seviyeleri
yetersiz olan çocuklarõ olumsuz yönde etkilemektedir.
“Köy koruculuğu” sistemi, yerleri değiştirilmiş kişilerin köylerine dönebilmesi önünde bir
engeldir. Davranõşlarõ disiplinsiz ve taciz edici olduğu söylenen 60.000-70.000 köy korucusu
halen bölgede görev yapmaktadõr. Bölgede halen kara mayõnlarõ bulunmaktadõr ve sõkça
patlamalara rastlanmaktadõr. Bölgede faaliyette bulunan sivil toplum örgütleri, yetkili
makamlar tarafõndan baskõ altõnda tutulmakta, haklarõnda dava açõlmakta ve geçici olarak
faaliyetleri durdurulmaktadõr (bkz. ayrõca Medeni ve siyasal haklar). Aynõ durum, Van gibi,
olağanüstü hal uygulanan illere sõnõrõ olan “komşu iller” için de geçerlidir. Kültürel haklar ve
dernek kurma özgürlüğüne getirilen kõsõtlamalarõn çoğu, devletin bölünmez bütünlüğünün
korunmasõ ihtiyacõna bağlanmaktadõr. Yetkili makamlar, sõnõrlamalarõ, terörizmle mücadele
kampanyasõnõn bir parçasõ olarak görmektedir.
Türkiye’nin, Ulusal Azõnlõklardan Sorumlu AGİT Yüksek Komiseri ile bir diyalog
başlatmasõ, memnuniyet verici bir gelişmedir.
1.3. Kõbrõs
Kõbrõs sorununun çözümüne yönelik olarak, Birleşmiş Milletler gözetiminde ortaya çõkan
gelişmeler, Kõbrõs hakkõndaki İlerleme Raporunda incelenmiştir. Türk hükümeti, Türkiye ile
güçlendirilmiş siyasi diyalog çerçevesinde ve Nisan 2002’de gerçekleştirilen AT-Türkiye
Ortaklõk Konseyi toplantõsõnda, iki toplum lideri arasõnda sürdürülen doğrudan görüşmelere
ilişkin mevcut süreci desteklediğini belirtmiştir.
AB, katõlõm müzakereleri tamamlanmadan, Kõbrõs Türk liderinin, Kõbrõs sorununun halline
yönelik çalõşmalarõnõn, Türkiye tarafõndan teşvik edilmesi gerektiğini defalarca vurgulamõştõr.
1.4. Sõnõr Anlaşmazlõklarõnõn Barõşçõl Yollarla Halli
Özellikle iki ülke dõşişleri bakanlarõnõn yakõn işbirliği sayesinde, Türkiye ile Yunanistan
arasõndaki ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Yeniden yapõlandõrõlan Hükümet, Temmuz
ayõnda, bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğini açõklamõştõr.
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Geçtiğimiz yõl, çevre ve ekonomik kalkõnma gibi alanlarda on adet ikili işbirliği anlaşmasõ
yürürlüğe girmiştir. Ayrõca, kültür ve acil yardõm ve kurtarma konularõnda beş işbirliği
anlaşmasõ imzalanmõştõr. Yunanistan, müktesebat ile ilgili konularda Türkiye’ye teknik knowhow sağlamaya devam etmektedir.
Hazar Denizi bölgesi doğal gazõnõn, Türkiye üzerinden Yunanistan’a aktarõlmasõnõ öngören
doğal gaz boru hattõnõn inşa edilmesi ile ilgili anlaşma, Mart ayõnda iki hükümet arasõnda
imzalanmõştõr. İki ülke arasõnda fiziksel bir bağlantõ sağlayacağõndan, 300 milyon Euro
tutarõndaki bu proje büyük bir sembolik öneme sahiptir.
Ekonomik işbirliği diğer sektörlerde devam etmiştir. Türk-Yunan Karma Ekonomik
Komisyonu, ilk kez 13 Şubat’ta Atina’da toplanmõş ve enerji, sanayi, tarõm, ulaştõrma,
KOBİ’ler, bölgesel işbirliği ve gümrükler konularõnõ kapsayan bir protokol imzalanmõştõr.
Ayrõca, iki ülke arasõnda yasadõşõ göçmenlerin geri kabulüne ilişkin bir protokol
onaylanmõştõr. Bu protokol yürürlüğe girmesine rağmen, henüz bütünüyle
uygulanmamaktadõr. Ege Denizinde askeri tatbikat yapõlmamasõ gibi güven artõrõcõ yeni
önlemlerin alõnmasõ çabalarõ sürdürülmektedir. İki ülke istihbarat teşkilatlarõ arasõnda temaslar
başlatõlmõştõr. Türkiye ve Yunanistan, NATO’nun 50’nci yõldönümü onuruna Brüksel’de
ortak bir tören düzenlemiş ve Nisan 2002’de, Türk ve Yunan Dõşişleri Bakanlarõ, Orta
Doğuya ortak bir ziyaret yapmõştõr. Mart ayõnda, dõşişleri bakanlarõ, Ege ile ilgili araştõrõcõ
mahiyette temaslara başlamõştõr. Bu temaslar resmi olarak, medeniyetlerin uyumu ile ilgili
AB-İKT (Avrupa Birliği – İslam Konferansõ Teşkilatõ) Forumu kapsamõnda İstanbul’da
başlatõlmõştõr.
1.5. Genel Değerlendirme11
1999 yõlõnda, Helsinki’de Türkiye’ye adaylõk statüsü verilmesi kararõ, Türkiye’nin bir dizi
temel reformlarõ başlatmasõnõ teşvik etmiştir. İnsan haklarõ ve temel özgürlükler alanõndaki
güvencelerin güçlendirilmesi ve ölüm cezasõnõn sõnõrlandõrõlmasõ amaçlarõyla, Ekim 2001’de
önemli bir anayasa reformu gerçekleştirilmiştir. Kasõm 2001’de yeni bir Medeni Kanun kabul
edilmiştir. Şubat, Mart ve Ağustos 2002’de üç reform paketi kabul edilmiştir. Barõş
zamanõnda ölüm cezasõ kaldõrõlmõştõr. Güneydoğuda iki ilde olağanüstü hal kaldõrõlmõş ve
halihazõrda iki ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin yõl sonuna kadar kaldõrõlmasõ
kararlaştõrõlmõştõr.
Söz konusu reformlarõn gerçekleştirilmesi, Avrupa Birliğinin değer ve standartlarõ ile daha
ileri bir uyumlaştõrma yönünde, Türkiye'deki siyasi liderlerin büyük bir çoğunluğunun
kararlõlõğõnõ göstermektedir. Ağustos reformlarõ siyasi ve ekonomik açõdan zor şartlar altõnda
kabul edilmiştir ve hassas konulara değindiği için de oldukça önemlidir.
Hapishane sistemi reformu sürdürülmüş ve fiziki koşullarõn iyileştirilmesi doğrultusunda
gelişme sağlanmõştõr. İzleme Kurullarõ ve yeni infaz hakimliği sistemi halihazõrda
işlemektedir. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesinin bir dizi tavsiye kararõ
uygulanmaktadõr. Ancak, bazõ gelişmelere rağmen, F Tipi cezaevlerindeki şartlarla ilgili bir
takõm sorunlar devam etmektedir.
Yargõlama öncesi gözaltõ süresinin azaltõlmasõ, işkence ile mücadele kapsamõnda olumlu bir
gelişmedir. Ancak, avukatlarla derhal görüşme imkanõ bulunmamasõ, Devlet Güvenlik

11

Bkz. “Genişlemiş Birliğe Doğru: Her bir aday ülkenin katõlõm yönünde gelişimi hakkõnda Avrupa Komisyonu Raporu
ve Strateji Belgesi”, COM (2002) 700.
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Mahkemelerince tutuklananlarõn kimseyle görüştürülmemesi uygulamasõna devam edildiği
anlamõna gelmektedir. Olağanüstü hal bölgelerinde, hâlâ daha uzun gözaltõ süreleri
uygulanmaktadõr. İşkence ve kötü muamele yapõldõğõ iddialarõ sürmekte olup bu tür kötüye
kullanma eylemlerinden sanõk kişilerin yargõlanmalarõ açõsõndan kayda değer bir ilerleme
olmamõştõr.
Ağustos reform paketi, mahkumiyet kararõnõn, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesini ihlal
ettiğinin Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi tarafõndan tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin
yeniden yargõlanabilmesine imkan tanõmaktadõr.
Türk Ceza Kanununun 159’uncu maddesine getirilen değişiklik ile, kamu kurumlarõna
yönelik düşüncelerin “tahkir ve tezyif niyeti” olmaksõzõn belirtilmesi, cezai müeyyide
kapsamõndan çõkarõlmõştõr. Türk Ceza Kanununun 312’nci maddesi, Terörle Mücadele
Kanunu, Basõn Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Kanununa getirilen
değişikliklerle, ifade, dernek, basõn ve yayõn özgürlükleri alanõndaki kõsõtlamalar azaltõlmõştõr.
Cumhurbaşkanõnõn vetosunu takiben, Mayõs ayõnda TBMM tarafõndan aynen kabul edilen
Kanun ile, Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanunda yer alan bazõ
kõsõtlamalar Ağustos paketi ile kaldõrõlmõştõr. Ancak, yazarlarõn, gazetecilerin ve yayõncõlarõn
kovuşturulmasõna devam edilmiştir.
Dernekler Kanununun değiştirilmesi ve bazõ kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ ile, dernek kurma
özgürlüğü alanõnda ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, çeşitli sebeplerle derneklerin
yasaklanmasõna devam edilmektedir.
Ön izin sistemi dahil olmak üzere, Dernekler Kanununun genel kõsõtlayõcõ niteliği devam
etmektedir. Yabancõ dernekler, Türkiye’de belirli sõnõrlamalara ve sõkõ bir kontrole tâbidir.
Ağustos paketinin bir parçasõ olarak, Türkçe dõşõndaki dillerde eğitim ve yayõn yapõlmasõna
artõk izin verilmektedir. Vakõflar Kanunu değiştirilmesine rağmen, dini azõnlõklar, tüzel
kişilik, mülkiyet haklarõ, din adamlarõnõn yetiştirilmesi ve eğitim alanlarõnda kõsõtlamalara
maruz kalmaktadõr.
Yeni Medeni Kanun, kadõn-erkek eşitliğinin artõrõlmasõ ve çocuklarõn haklarõ ve korunmasõ ile
ilgili güvencelerin güçlendirilmesine yönelik hükümleri içermektedir. Türkiye, Her Türlü Irk
Ayrõmcõlõğõnõn Önlenmesine ilişkin 1969 tarihli BM Sözleşmesini onaylamõştõr. Ancak,
sendikalar çeşitli kõsõtlamalara tâbidir ve çocuk işçiliği devam etmektedir. Namus cinayetleri
ile ilgili suçlara indirilmiş cezalarõn uygulanmasõna izin veren mevzuat hâlâ yürürlüktedir.
Yargõ sistemi reformuna devam edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yetki ve görev
alanõ daraltõlmõş ve duruşma öncesi tutuklama süresi azaltõlmõştõr. Ancak, bu mahkemelerin
görev ve işlevi, hâlâ uluslararasõ standartlar ile uyumlu değildir. Yargõnõn her zaman bağõmsõz
ve tutarlõ bir şekilde hareket etmediği sürekli bildirilmektedir. Hakimler ve kolluk
kuvvetlerine yönelik insan haklarõ kurslarõ düzenlenmiştir.
Geçen yõl, Türkiye’de kamu hayatõnõn daha şeffaf hale getirilmesini teşvik etmek için bir dizi
girişimde bulunulmuştur. Bununla beraber, yolsuzluk önemli bir sorun olmaya devam
etmektedir. Avrupa Konseyinin ilgili sözleşmesi henüz onaylanmamõştõr.
Güneydoğuda iki ilde olağanüstü halin kaldõrõlmasõ, bu bölgedeki günlük yaşam şartlarõnõn
iyileşmesine yol açmõştõr. Bölgede insan haklarõnõn korunmasõnõn güçlendirilmesi
gerekmektedir.
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Milli Güvenlik Kurulunun yapõsõ ve rolü ile ilgili değişiklikler getiren Anayasa değişikliği
yürürlüğe girmiştir. Ancak bu değişikliğin, fiiliyatta Milli Güvenlik Kurulunun çalõşma tarzõnõ
değiştirmediği görülmektedir.
Türkiye, Kõbrõs sorununda kapsamlõ bir anlaşmaya ulaşõlabilmesi için, Kõbrõs’ta bulunan iki
toplum lideri arasõndaki doğrudan görüşmelere destek verdiğini belirtmeye devam etmiştir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin açõklamalarõna uygun olarak, AB, Kõbrõs Türk
liderinin Kõbrõs sorununun katõlõm müzakereleri tamamlanmadan önce halline yönelik
çalõşmalarõnõn teşviki amacõyla, Türkiye tarafõndan daha ileri adõmlar atõlmasõ gerektiğini
vurgulamõştõr.
Türkiye ve Yunanistan arasõndaki ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Güven artõrõcõ yeni
önlemlerin alõnmasõna ilişkin çabalar sürmektedir. İki dõşişleri bakanõ arasõnda, Ege ile ilgili
araştõrõcõ mahiyette görüşmelere Mart 2002’de başlanmõştõr.
Genel olarak, Türkiye, özellikle geçtiğimiz yõl, 199812 yõlõnda Komisyon tarafõndan
yayõmlanan rapordan bu yana, Kopenhag siyasi kriterlerinin karşõlanmasõ yolunda önemli
ilerleme kaydetmiştir. Özellikle Ağustos 2002’de kabul edilen reformlar çok geniş
kapsamlõdõr. Bir arada düşünüldüğünde, bu reformlar, Türkiye’de demokrasinin
güçlendirilmesi ve insan haklarõnõn korunmasõ konusundaki temel çalõşmalarõn önemli bir
kõsmõnõ teşkil etmektedir. Bu reformlar, Türk vatandaşlarõnõn, Avrupa Birliğindekilerle aynõ
düzeydeki hak ve özgürlüklerden, kademeli olarak yararlanabilmesi için gerekli diğer
değişikliklerin yolunu açmaktadõr.
Tüm bunlara rağmen, Türkiye, siyasi kriterleri tam olarak karşõlamamaktadõr. İlk olarak; bu
Raporda da belirtildiği üzere, reformlar, temel hak ve özgürlüklerden tam olarak
yararlanabilmeye ilişkin bazõ önemli kõsõtlamalar içermektedir. Başta yazõlõ basõn ve radyo ve
televizyon yayõnlarõ dahil olmak üzere, ifade özgürlüğü, barõşçõl toplantõ özgürlüğü, dernek
kurma özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve hukuki tazmin hakkõ alanlarõnda önemli
kõsõtlamalar varlõğõnõ sürdürmektedir.
İkinci olarak; reformlarõn bir çoğu, Avrupa standartlarõ ile uyumlu olacak şekilde, hukuki
düzenlemelerin ya da diğer idari tedbirlerin alõnmasõnõ gerektirmektedir. Bu tedbirlerin
bazõlarõ halihazõrda alõnmõş olup, diğerleri de hazõrlanmaktadõr. Reformlarõn, etkili olabilmesi
için, ülke çapõnda, farklõ düzeylerdeki adli ve idari birimler tarafõndan fiili olarak uygulanmasõ
gerekmektedir.
Komisyon, önemli siyasi partilerden birinin liderinin, 3 Kasõm Genel Seçimlerine katõlõmõnõn
yasaklanmasõna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararõnõn, reformlarõn ruhunu yansõtmadõğõ
görüşündedir.

12

Komisyon, 1998 tarihli İlerleme Raporunda şu kararlara varmõştõr: “Siyasi açõdan, mevcut değerlendirme, kamu
idaresinin işleyişindeki bazõ bozukluklara, insan haklarõ ihlallerinin sürekliliğine ve azõnlõklara yönelik
uygulamalardaki temel eksikliklere dikkat çekmektedir. Ordu üzerinde sivil denetimin eksikliği endişeye neden
olmaktadõr. Milli Güvenlik Kurulu aracõlõğõyla ordunun siyasi yaşamda oynadõğõ önemli rol, bu hususu
yansõtmaktadõr. Ülkede gözlenen medeni ve siyasi hak ihlallerinin bir çoğunun, bu konuyla bağlantõlõ olmasõ
nedeniyle, Güneydoğudaki duruma, askeri olmayan, sivil bir çözüm bulunmalõdõr. Komisyon, Türk hükümetinin
ülkedeki insan haklarõ ihlalleriyle mücadele konusundaki kararlõlõğõnõ takdir etmektedir; ancak, hükümetin bu tutumu,
fiiliyatta şu ana kadar kaydadeğer bir etki yaratmamõştõr. Türkiye'nin 1995 yõlõnda başlattõğõ demokratik reform süreci
devam etmelidir. Bu sorunlarõn yanõnda, Türkiye, sõnõr komşularõyla tüm ihtilaflarõnõn, uluslararasõ hukuka uygun,
barõşçõl yollarla halli için yapõcõ katkõ sağlamalõdõr.” Ordu üzerinde sivillerin kontrolü, insan haklarõ ihlallerinin
sürekliliği, işkence ve kültürel haklarõn korunmasõndaki eksiklikler gibi konular müteakip raporlarda ele alõnmõştõr.
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Üçüncü olarak; siyasi kriterler çerçevesindeki bazõ önemli sorunlar henüz gereğince ele
alõnmamõştõr. Bu sorunlar, kötü muamele ve işkence ile mücadele, ordu üzerinde sivil
denetim, şiddete dayanmayan görüş belirttikleri için hapsedilmiş kişilerin durumu ve Avrupa
İnsan Haklarõ Mahkemesi kararlarõna uyulmasõnõ içermektedir.
Son yõllarda gerçekleştirilen kayda değer ilerleme ve üzerinde durulmasõ gereken diğer alanlar
dikkate alõndõğõnda, Türkiye’nin, demokrasinin güçlendirilmesi ve insan haklarõnõn korunmasõ
ile ilgili reform sürecini yasal ve fiili açõdan sürdürmesi teşvik edilmektedir. Bu husus,
Türkiye’nin siyasi kriterlere tam uyum çerçevesinde, kalan engelleri de aşmasõnõ
sağlayacaktõr.
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2. Ekonomik Kriterler
2.1. Giriş
Komisyon, Türkiye’nin AB’ye üyelik başvurusuna ilişkin 1989 tarihli Görüşünde şu
sonuçlara varmõştõr:
“Türkiye’nin ekonomik ve siyasi durumu, ...,Türkiye’nin Topluluğa girmesi durumunda
karşõlaşacağõ uyum sorunlarõnõ orta vadede aşabileceği konusunda Komisyonu ikna
etmemektedir.”
2001 yõlõ İlerleme Raporunda Komisyon şunlarõ belirtmiştir:
“İki mali krizle karşõ karşõya kalan Türkiye, işleyen bir piyasa ekonomisinin sağlanmasõ
konusunda fazla ilerleme kaydedememiştir. Ancak, ekonominin önemli bir kõsmõ AT ile
oluşturulmuş gümrük birliği çerçevesinde zaten AB piyasalarõyla rekabet etmektedir.”
İlk İlerleme Raporundan itibaren, Türkiye’deki ekonomik gelişmeler değerlendirilirken,
Komisyonun yaklaşõmõ, Haziran 1993’de gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi sonuçlarõ
çerçevesinde şekillendirilmiştir. Zirve sonuçlarõna göre, AB’ye üyelik;
•

işleyen bir piyasa ekonomisinin varlõğõnõ ve

•

Birlik içerisindeki rekabet baskõsõ ve piyasa güçleriyle baş edebilme kapasitesini
gerektirmektedir.

Komisyon, aşağõdaki değerlendirmede, önceki İlerleme Raporlarõnda uygulanan yöntemi
izlemiştir. Bu yõlõn İlerleme Raporunda yer alan değerlendirmeler, 1997 yõlõndan itibaren
gerçekleşen gelişmeleri ele almõştõr.
2.2. 1997 Yõlõndan İtibaren Gerçekleşen Ekonomik Gelişmelerin Özeti
Ekonomide aşõrõ õsõnma dönemlerinin ve iki önemli daralmanõn yaşandõğõ 1997-2001
döneminde, ekonomik büyüme oldukça değişken bir seyir izlemiştir. Üretimdeki büyük
dalgalanmalara rağmen, turizm gelirleri, işçi gelirleri ve portföy yatõrõmlarõ, ticaret açõğõnõ
dengelemiş olup, cari işlemler açõğõ sõnõrlõ kalmõştõr. Ortalama olarak GSYİH’nin % 0,8’i
civarõnda olan yõllõk doğrudan yabancõ yatõrõm girişi yetersiz kalmõştõr. Bu dönemde, ortalama
yõllõk tüketici fiyat artõşõ % 69,9 seviyesinde gerçekleşmiş ve Ocak 1998’de bir önceki yõla
göre % 101 ve Şubat 2001’de bir önceki yõla göre % 33 aralõğõnda, büyük dalgalanmalar
göstermiştir. AB standartlarõna (ESA 95) göre, genel kamu açõğõ, GSYİH’nin % 6’sõ ve %
28,7’si arasõnda dalgalanarak, GSYİH’nin ortalama % 15,7’si olmuştur. 2000 ve 2001
yõllarõnda yaşanan mali krizler sonrasõnda, kõsmen artan belirsizliği yansõtan yüksek faiz
harcamalarõ sebebiyle, kamu maliyesinin durumu belirgin bir şekilde kötüleşmiştir.
Bankacõlõk sektörünün kurtarõlmasõ ve Türk Lirasõndaki (TL) değer kaybõnõn maliyeti, 1997
yõlõnda % 55,6 olan genel kamu borç stokunun GSYİH’ye oranõnõn, 2001 yõlõnda % 101,4’e
yükselmesine neden olmuştur. Reel faiz oranlarõ çok yüksek seviyelerde seyretmiştir. Reel
efektif döviz kuru, rapor döneminin ilk yarõsõnda nispeten istikrarlõ bir seyir izlemiştir. 2000
yõlõnda, ileriye yönelik olarak açõklanan kur uygulamasõ sonucunda, TL’de önemli ölçüde bir
reel değer artõşõ meydana gelmiş, ancak bu artõş, Şubat 2001’de kurun serbest dalgalanmaya
bõrakõlmasõnõn ardõndan yaşanan hõzlõ değer kaybõ neticesinde, fazlasõyla dengelenmiştir.
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Temel Ekonomik Eğilimler
Türkiye
Reel GSYİH büyüme
oranõ

Yüzde

1997

1998

1999

2000

2001 Ortalama 2002 en son

7.5

3.1

-4.7

7.4

-7.4

1.2

2.3

Enflasyon oranõ
(TÜFE) c
Yõllõk ortalama
Aralõk’tan Aralõk’a

Yüzde
Yüzde

85.7
99.9

84.9
68.9

64.2
66.9

57.3
41.3

57.6
74.2

69.9
70.2

:
:

İşsizlik oranõ
LFS tanõmõ

Yüzde

6.7

6.8

7.7

6.6

8.5

7.3

9.6.

-13.4

-11.9

-18.7

-6.0

-28.7

-15.7

-1.4

1.0

-0.7

-5.3

2.3

-0.8

b

-1,911

Genel kamu bütçe dengesi
GSYİH’nin yüzdesi
Cari işlemler dengesi
GSYHİ’nin yüzdesi
milyon ECU/Є
Toplam dõş borç
Borç ihracat oranõ
Mal ve hizmet ihracatõnõn
yüzdesi
milyon ECU/Є
Doğrudan yabancõ
sermaye girişi
Ödemeler dengesi
verileri
GSYİH’nin yüzdesi
MilyonECU/Є

-2,326

1,770

-1,280

-11,510

3,792

155.9

156.0

206.6

200.3

:

:

64,308

67,514a

83,002 103,752

:

:

0.4

0.5

0.4

0.5

2.2

0.8

710

838

735

1,151

3,647 b

1,416

-997 OcakMayõs b

173 OcakMayõs b

Kaynaklar: Eurostat. Ulusal kaynaklar. OECD dõş borç istatistikleri
Tanõmda yapõlan teknik değişiklikler sonucu seriler kõrõlmaktadõr.
b
Kaynak: Merkez Bankasõ web sitesi. c Endeks henüz uyumlaştõrõlmamõştõr.
a

Gelecekte makroekonomik istikrara katkõ sağlayabilecek önemli yapõsal reformlar kabul
edilmiştir. Bankacõlõk ve tarõm sektöründeki reformlar, tütün, şeker, elektrik,
telekomünikasyon ve doğal gaz gibi temel piyasalarõn serbestleştirilmesi ve emeklilik
sisteminde sürdürülebilirliğin sağlanmasõ ve bir işsizlik sigortasõ uygulamasõna geçilmesi
hususlarõnõ içeren sosyal güvenlik sistemi reformu ile, önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõnõn artõrõlmasõ, enflasyonist baskõlarõn azaltõlmasõ açõsõndan
bir diğer önemli adõm olmuştur. Sonuç olarak, özellikle 2001 yõlõnda yaşanan mali krizden
sonra, devletin ekonomideki rolü ve siyasi müdahaleler önemli ölçüde azalmõştõr. Bunlara ek
olarak, kamu yönetiminin etkililiğini ve kamu kesimi hesaplarõnõn saydamlõğõnõ artõrmak
amacõyla, önemli adõmlar atõlmõştõr. Özellikle, bankacõlõk sektörünün güçlendirilmesine
yönelik olarak alõnan son önlemler sayesinde, ekonominin şoklara karşõ direnci artmõştõr.
Ekonomik büyüme, tüm dönem boyunca nüfus artõşõnõn önemli ölçüde altõnda kalmõş ve bu
durum, kişi başõna gelirde belirgin bir azalmaya neden olmuştur. Sosyal ve bölgesel
farklõlõklar, sürekli olarak yüksek düzeyde gerçekleşen enflasyon ve ekonomik istikrarsõzlõklar
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nedeniyle artmõştõr. Satõn alma gücü paritesine göre kişi başõna GSYİH, 2001 yõlõnda AB
ortalamasõnõn yalnõzca % 22’si düzeyinde gerçekleşmiştir. İşgücü piyasasõndaki
dengesizlikler
artmõştõr. 1997 yõlõnda % 54,9 olan çalõşma çağõndaki (15-64) nüfusun
işgücüne katõlma oranõ, 2001 yõlõnda % 51,3’e düşerken, aynõ dönemde istihdam oranõ daha
hõzlõ azalarak, % 51,2’den % 46,8’e gerilemiştir. Bu durum, 1997 yõlõnda % 6,7 olan işsizlik
oranõnõn, 2001 yõlõnda % 8,5’e yükselmesine neden olmuştur. 2002 yõlõ ortasõ itibarõyla,
kentsel alanlarda % 13,5 ve kõrsal alanlarda % 4,5 olarak gerçekleşen işsizlik oranõ, daha da
artarak % 9,6’ya yükselmiştir. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranõ % 17 civarõnda
gerçekleşmiştir. Kayõtdõşõ sektörlerde ve tarõm sektöründe düşük ücretle çalõşanlarõn yaygõn
olmasõ sebebiyle işgücü piyasasõndaki gelişmelerin daha olumlu değerlendirildiği dikkate
alõndõğõnda, işgücü arzõ ve talebi arasõndaki dengesizliklerin daha fazla olabileceği
düşünülmektedir.
2001 yõlõnda ekonomik yapõnõn temel göstergeleri
Nüfus (ortalama)
Kişi başõna GSYİH a

bin
Satõn alma gücü paritesi
AB ortalamasõnõn yüzdesi

68,608
5,200
22

Tarõmõn payõ b:
- toplam katma değer içinde
- istihdam içinde
Gayri safi sabit sermaye oluşumu/GSYİH c
Toplam dõş borç/GSYİH
Mal ve hizmet ihracatõ/GSYİH
Doğrudan yabancõ yatõrõm stoğu

yüzde
12.1
yüzde
35.4
yüzde
17.8
yüzde
47.7
yüzde
33.2
milyon Є
:
kişi başõna Є
:
Uzun dönem işsizlik oranõ
İşgücünün yüzdesi
1.8
a
Rakamlar, ulusal hesaplardan alõnan nüfus sonuçlarõyla hesaplanmõştõr. Bu sonuçlar, demografik istatistiklerde
kullanõlanlardan farklõ olabilmektedir.
b
Tarõm, avcõlõk, ormancõlõk ve balõkçõlõk
c
Veriler 2000 yõlõna aittir.

2.3. Kopenhag Kriterleri Açõsõndan Değerlendirme
İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlõğõ
İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlõğõ, ticaretin olduğu kadar fiyatlarõn da serbestleştirilmiş
olmasõnõ ve mülkiyet haklarõnõ da içeren uygulanabilir bir hukuk sisteminin varlõğõnõ
gerektirmektedir. Makroekonomik istikrar ve ekonomi politikasõ üzerindeki uzlaşõ, piyasa
ekonomisinin performansõnõ artõrõr. Gelişmiş bir mali sektörün varlõğõ ve piyasaya giriş ve
çõkõşlarda önemli engellerin olmamasõ, ekonomide etkililiği artõrõr.
Özellikle Şubat 2001 mali krizinden sonra, son beş yõllõk dönemde, ekonomi politikasõnõn
temel unsurlarõna ilişkin geniş görüş birliği daha da artmõştõr. Kõsa dönem perspektifli ve hõzla
değişen hükümetlerin ardõndan, 1999 yõlõnda kurulan üç partili koalisyon hükümeti,
reformlarõn gerçekleştirilmesi ve Türk ekonomisinin istikrara kavuşturulmasõ amacõyla çeşitli
tedbirleri uygulamaya koymuştur. Politika öncelikleri ve reformlarõn sosyal maliyetinin
dağõtõmõ konularõnda görüş ayrõlõklarõ olmasõna rağmen, enflasyonist baskõnõn azaltõlmasõ ve
kamu maliyesinin iyileştirilmesi gerektiği konusunda, tüm siyasi partiler arasõnda geniş bir
görüş birliği bulunmaktadõr. Şubat 2001 mali krizinden sonra, Hükümet, siyasi müdahaleler
ve kõrõlgan bir mali sektörden dolayõ ortaya çõkan yapõsal bozukluklarõn giderilmesi üzerinde
yoğunlaşmõştõr. Türk yetkililerinin mali sektörü güçlendirmeye ilişkin artan gayretleri,
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Uluslararasõ Para Fonu ve Dünya Bankasõ tarafõndan mali ve teknik açõdan destek görmüştür.
Bununla birlikte, koalisyon hükümeti içerisindeki anlaşmazlõklar, zaman zaman Programõn
uygulanmasõna ilişkin güvenilirliği azaltmõş ve ekonominin güçlendirilmesini geciktirmiştir.
2001 ve 2002 yõllarõnda hazõrlanan Katõlõm Öncesi Ekonomik Programlar, tutarlõ bir orta
vadeli politika çerçevesi geliştirmenin önemine ilişkin bilincin artõğõnõ göstermektedir.
Reel GSYİH büyümesi, düşük bir büyüme trendi etrafõnda çok değişken bir gelişim
göstermiştir. Yõllõk ortalama büyüme oranlarõ, % 7,5 ve % –7,4 aralõğõnda değişerek, 19972001 döneminde ortalama reel GSYİH büyümesi % 1 civarõnda gerçekleşmiştir. Bu aşõrõ
dalgalanma, şoklara karşõ yüksek duyarlõlõğõ ve bu şoklardan hõzlõ bir şekilde çõkabilme
yeteneğini göstermektedir. Söz konusu dönemde, yõllõk ortalama % 9,7 oranõnda artan mal ve
hizmet ihracatõ, büyümenin temel kaynağõnõ oluşturmuştur. Yõllõk ihracat artõş oranlarõ % 19,2
ile % –7,4 aralõğõnda dalgalanmõştõr. Yõllõk % 16,8 ve % –31,9 aralõğõnda dalgalanma gösteren
gayri safi sabit sermaye yatõrõmlarõ büyüme oranõ ise, aynõ dönemde yõllõk ortalama % 5,8
oranõnda azalmõştõr. Bu dalgalanmalar, Türkiye’deki ekonomik aktörlerin kõsa dönemli
planlama anlayõşõnõ yansõtmakta olup, büyük ölçüde, büyümenin yüksek oranda değişkenlik
göstermesine yol açmõştõr. Özel tüketim, yõllõk bazda % 8,4 ve % –9 oranlarõ arasõnda
dalgalanarak, yõllõk ortalama % 0,5 oranõnda artmõştõr. Bu dönemde yõllõk ortalama % 3,2
oranõnda artan kamu kesimi tüketimi, 2000 yõlõna kadar % 4,1 ve % 7,9 oranlarõ arasõnda nispi
olarak istikrarlõ bir seyir izlemesine rağmen, 2001 yõlõnda % 8,6 oranõnda azalmõştõr. Kamu
maliyesinde iyileştirme yapõlmasõ gerekliliğini yansõtan bu azalma, büyük ölçüde, ücret dõşõ
cari harcamalardaki hõzlõ düşüşün sonucudur. 2002 yõlõnõn ilk çeyreğinde, reel GSYİH bir
önceki yõlõn aynõ dönemine göre % 2,3 artmõştõr. Gayri safi sabit sermaye yatõrõmlarõnda
azalma olmasõna rağmen, bu düzelme, esas olarak mal ve hizmet ihracatõndaki artõş ve
stoklarõn yerine konmasõndan kaynaklanmõştõr.
Cari işlemler büyük ölçüde dengede kalmõştõr. Üretimdeki yüksek dalgalanmalara rağmen cari
işlemler açõğõ sõnõrlõ kalmõş olup, ekonominin yüksek oranda büyüdüğü 2000 yõlõnda,
GSYİH’nin % 5,3’ü oranõnda gerçekleşen bu açõk, 2001 yõlõnda yaşanan daralma döneminde
% 2,3 oranõnda fazlaya dönüşmüştür. 2002 yõlõnõn ilk yarõsõnda, cari işlemler hesabõ dengeye
yaklaşmõştõr. 1997-2001 döneminde GSYİH’nin % 6’sõ civarõnda gerçekleşen cari işlemler
dengesi ile ticaret açõğõ arasõndaki fark, genellikle turizm gelirleri ve işçi gelirlerinin hemen
hemen eşit katkõsõ ile giderilmiştir. Sermaye hareketleri kaleminde ise, yabancõ sermaye
girişinin esas kaynağõnõ yüksek faiz oranlarõnõn çektiği portföy yatõrõmlarõ oluşturmuştur.
Kamu kesimine uluslararasõ piyasalardan sağlanan krediler de önemli bir rol oynamõştõr. Bu
krediler, finansman maliyetlerini azaltõrken, kamu kesimi dõş borcunun artmasõna ve
dolayõsõyla kamu kesiminin kur riskine maruz kalmasõna neden olmuştur. Doğrudan yabancõ
yatõrõmlar, cari işlemler açõğõnõn finansmanõnda önemli bir paya sahip olmamõştõr.
İşsizlik, 1999 ve 2001 yõllarõnda yaşanan daralma dönemlerinde artmõştõr. Tarõm ve kayõt dõşõ
sektörlerdeki düşük ücretli istihdam, resmi işsizlik oranõnõn % 7,25’i gibi nispeten düşük bir
seviyede kalmasõna neden olmuştur. Ancak, son ekonomik krizler, işsizlik seviyesinde önemli
bir artõşa neden olmuştur. 1999 yõlõnda, depremin ardõndan, işsizlik oranõ geçici olarak 1 puan
artmõştõr. 2001 yõlõnda işsizlik oranõ % 8,5’e yükselmiştir. 2002 yõlõnõn ilk yarõsõna ilişkin
veriler, ilk çeyrekte işsizlik oranõnõn % 11,8’e yükseldiğini, ikinci çeyrekte ise bu oranõn %
9,6’ya düştüğünü göstermektedir. Kõrsal alanlarda, yüksek oranlõ mevsimlik dalgalanmalara
rağmen, işsizlik oranõ ortalama % 4-5 gibi nispeten düşük seviyelerde kalmõştõr. Kentsel
alanlarda, 1997 yõlõnda % 9,5 olan işsizlik oranõ, 2002 yõlõnõn ilk yarõsõnda % 14’e
yükselmiştir. 1997 yõlõnda % 14,3 olan genç işsizlerin (25 yaş altõ) oranõ, 2001 yõlõnda %
16,7’ye yükselmiştir. 2002 yõlõnõn ikinci çeyreğinde, bu oran, % 17,2 seviyesine çõkmõştõr.
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İşsizlik oranõndaki bu artõşõn temel sebebi, ekonomik krizler ve bankacõlõk sektörünün ile
KİT’lerin yeniden yapõlandõrõlmasõdõr.
Son dönemlerdeki iyileşmeye rağmen, enflasyonist baskõlar yüksek ve değişken olmaya
devam etmiştir. Kronik yüksek enflasyon Türk ekonomisinin en önemli zayõflõklarõndan
biridir. 1997 ve 2001 yõllarõ arasõnda ortalama enflasyon oranõ % 70 civarõnda gerçekleşmiştir.
1997 yõlõ içerisinde tarõmsal destekleme fiyatlarõnõn ve kamu kesimi ücretlerinin artõrõlmasõna
ilişkin olarak alõnan siyasi kararlar, enflasyonda hõzlõ bir yükselmeye neden olmuş ve 1997
yõlõ sonu ve 1998 yõlõ başõnda enflasyon oranõ % 100 civarõna çõkmõştõr. Ekonomik program,
enflasyonun 1998 yõlõ sonu itibarõyla % 70 seviyesine düşürülmesine yardõmcõ olmuştur.
Toplu iş sözleşmelerinde geriye dönük endeksleme uygulamasõ, yüksek enflasyon
beklentisine sebep olmuş ve 1999 yõlõnda enflasyonun düşmesini engellemiştir. İleriye
yönelik belirlenen kur rejiminin nominal çapa olarak kullanõldõğõ ve kamu kesimi ücretlerinin
enflasyon hedefleri ile ilişkilendirildiği, enflasyonun düşürülmesine yönelik 2000 yõlõndaki
girişim, Şubat 2001 itibarõyla enflasyonun % 33’e düşürülmesine katkõ sağlamõştõr.
Uygulanmakta olan döviz kuru rejiminin terk edilmesi ve bunu takiben TL’de meydana gelen
değer kaybõ neticesinde enflasyon, Ocak 2002’de % 73’e yükselmiştir. Bu tarihten itibaren
enflasyonist beklentilerin kõrõlmasõ, hükümetin enflasyonun düşürülmesinde başarõlõ
olabileceğini göstermiştir (örneğin toplu iş sözleşmelerinde geriye dönük endeksleme
yapõlmasõ). 2002 yõlõnõn ilk yarõsõnda, Ocak ayõnda % 5 olan aylõk enflasyon oranõ, Haziran
ayõnda % 0,6’ya düşmüştür. Ocak 2002’de % 73,2 olan yõllõk tüketici fiyat artõşõ, Haziran
ayõnda % 42,6’ya gerilemiştir. Yõlõn ilk yarõsõnda enflasyonda meydana gelen düşüş dikkate
alõndõğõnda, hükümetin 2002 yõl sonu enflasyon hedefi olan % 35 oranõ ulaşõlabilir
görülmektedir.
Para ve kur politikasõ, 1997 ve 1998 yõllarõndaki uyumlu politika uygulamasõndan, Aralõk
1999’da sõkõ parasal hedefler ve ileriye yönelik önceden belirlenmiş kur rejimi uygulamasõna
dönüşmüştür. Şubat 2001’de dalgalõ kur rejimine geçilmiştir. 1999 Ekonomik Program
çerçevesinde, Merkez Bankasõ, reel döviz kurunun sabit tutulmasõna odaklanmak yerine,
enflasyonun düşürülmesi sürecinin ileri bir aşamasõnda genişleyecek bir bant dahilinde
önceden açõklanacak döviz kuru uygulamasõna başlamõştõr. Söz konusu döviz kuru politikasõ,
iç parasal büyüklüklere ilişkin katõ limitler içeren para politikasõyla da desteklenmiştir.
Uygulanmakta olan para politikasõnõn bir sonucu olarak, para piyasalarõndaki likidite miktarõ,
esas itibarõyla sermaye giriş ve çõkõşõna bağlõ olmuştur. 2000 yõlõ sonunda, enflasyonla
mücadele programõna duyulan güvenin azalmasõ, kõsa vadeli sermaye çõkõşõnõn artmasõna yol
açmõş ve bu durum, Türk mali sektöründe önemli likidite sorunlarõ yaratmõştõr. Bu gelişmeler
sonucunda, hükümet, Şubat 2001’de dalgalõ döviz kuru rejimine geçmek zorunda kalmõştõr.
Bunu takip eden birkaç hafta içerisinde, Türk Lirasõ % 50’nin üzerinde değer kaybetmiş ve
ancak, istikrar programõna olan güvenin artmasõ neticesinde, 2002 yõlõnõn bahar döneminde
güçlenebilmiştir. Merkez Bankasõ, halihazõrda, para tabanõnõ para politikasõnõn çapasõ olarak
kullanmakta olup, aşõrõ döviz kuru ve parasal dalgalanmalarõ da gidermeye yoğunlaşmõştõr.
1999 yõlõ depremleri ve 2001 yõlõndaki bankacõlõk krizleri gibi beklenmedik olaylar ve artan
finansman maliyetleri, sürdürülebilir bir kamu finansmanõna ulaşõlmasõna yönelik çabalarõ
engellemiştir. Faiz dõşõ harcamalarõn kontrolü ve gelirlerin artõrõlmasõna yönelik olarak alõnan
başarõlõ tedbirlere rağmen, kamu finansmanõ, GSYİH’nin % 6’sõ ile % 28,4’ü aralõğõnda
dalgalanan, yüksek ve oldukça değişken genel kamu açõğõ tarafõndan şekillendirilmiştir.
Bunun temel yapõsal nedeni, 1999 depremleri veya 2001 mali krizlerinin ardõndan bankacõlõk
sektörünün yeniden yapõlandõrõlmasõnõn maliyeti gibi bir defalõk unsurlarõn yanõ sõra,
GSYİH’nin % 13’ü ile % 26’sõ aralõğõnda dalgalanan faiz ödemeleridir. Dönemin büyük bir
kõsmõnda, Türkiye önemli oranda faiz dõşõ fazla vermiştir (GSYİH’nin % 1,4’ü ile % 7,7’si
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aralõğõnda). Özellikle daha önceki ekonomik istikrar çabalarõyla karşõlaştõrõldõğõnda, bu husus,
dikkate değer bir başarõdõr. 2001 yõlõ bütçe açõğõndaki ani yükselme, mali krizlerin ve tarõmsal
desteklemenin artan maliyetinin giderilmesinin, bir defalõk etkisini yansõtmaktadõr. Yerel
yönetimlerin ve sosyal güvenlik sisteminin açõklarõ, toplam bütçe açõğõnõn % 0,25 ila %
0,75’ini oluşturmaktadõr. Artan finansman ihtiyacõ nedeniyle, vergi oranlarõ yükseltilmiş,
vergi istisnalarõ kaldõrõlmõş ve vergi kaçağõnõn azaltõlmasõ ile vergi idaresinin etkililiğinin
artõrõlmasõna yönelik tedbirler alõnmõştõr. Bunun sonucu olarak, 1997 yõlõnda % 20 olan
toplam vergi gelirlerinin GSYİH’ye oranõ, 2001 yõlõnda % 27’ye yükselmiştir13. Vergi
gelirlerindeki bu artõşa en büyük katkõ, dolaylõ vergilerdeki artõştan gelmiştir. Faiz dõşõ
harcamalar, GSYİH’nin % 20’si civarõnda sabit kalmaya devam etmiştir.
Referans döneminde, büyük ölçüde 2001 yõlõ mali krizlerinin etkisiyle, kamu borcu önemli
oranda artmõştõr. AB muhasebe standartlarõna göre, 1997 yõlõnda GSYİH’nin % 55,6’sõ olan
toplam kamu borcu, 2001 yõlõnda % 102,4’e yükselmiştir. 2001 yõlõndaki 45 puanlõk hõzlõ
artõş, esas itibarõyla, mali krizlerin yol açtõğõ maliyetlerin bir sonucudur. Yüksek oranlõ bütçe
açõğõnõn yanõ sõra, döviz cinsinden borçlarõn, toplam borçlar içindeki ağõrlõğõnõ 17 puan artõran
TL’deki değer kaybõ, borç seviyesindeki artõşta en büyük etkiyi yaratmõştõr. Batõk bankalarõn
kurtarõlmasõnõn maliyeti ise, toplam kamu borcunda 7,5 puanlõk bir artõşa sebep olmuştur.
Türkiye’nin dõş borç vade yapõsõ iyileşmiştir. Mali krizler öncesinde % 25 olan kõsa vadeli dõş
borçlarõn toplam dõş borçlara oranõ, 2002 yõlõ ortasõ itibarõyla % 12 civarõna gerilemiştir. Mali
sektörün güçlendirilmesi amacõyla oluşturulan fonlarõn büyük bir bölümü, değişken oranlõ
veya döviz kuruna endeksli hazine kağõtlarõ vasõtasõyla, iç kaynaklardan sağlanmõştõr. Bunun
bir sonucu olarak, kamunun faiz oranlarõndaki değişikliklere ve döviz kurundaki
dalgalanmalara karşõ hassasiyeti büyük ölçüde artmõştõr.
Artan mali saydamlõk, kamu finansmanõnda daha az avantajlõ, ancak daha gerçekçi bir yapõ
oluşturmuştur. Kamu ihaleleri, mali yönetim ve mali kontrole ilişkin olarak son dönemlerde
kabul edilen kanunlar, Türk mevzuatõnõn uluslararasõ standartlara getirilmesi yönünde büyük
adõmlardõr. Bu reformlar neticesinde Kamu İhale Kurumu kurulmuş ve borç ve risk yönetimi
birimi oluşturulmuştur. Bunlara ilaveten, daha önce bütçe dõşõnda olan fonlar bütçeye yeniden
dahil edilmiş ve daha önceleri kayõt dõşõnda kalan mali işlemler kayõt altõna alõnmaya
başlanmõştõr. 2002 yõlõ itibarõyla, GSYİH’nin % 1,5’ine denk gelen 60’dan fazla bütçe dõşõ fon
5’e indirilmiştir.
1998 yõlõndan bu yana, Türk yetkilileri ekonominin istikrara kavuşturulmasõ yönünde pek çok
girişimde bulunmuştur. Ancak, sürekli yüksek enflasyon ve mali sektördeki yapõsal zayõflõklar
gibi süregelen ekonomik dengesizlikler ve 1998 Rusya krizi ve 1999 depremleri gibi dõş
şoklar, ekonominin istikrara kavuşturulmasõnõ engellemiştir. 2000 yõlõ başõnda faiz oranlarõnõn
düşürülmesinde gösterilen başarõ sonrasõnda, istikrar programõna verilen siyasi desteğin
yetersizliği, enflasyonun düşürülmesi programõna duyulan güveni azaltmõş ve istikrar
çabalarõnõn sekteye uğramasõna yol açmõştõr. 2001 yõlõ Mayõs ayõnda sunulan son program,
daha güçlü bir siyasi desteğe ve yapõsal reformlara ilişkin olarak daha radikal bir yaklaşõma
sahiptir. 2002 Ocak ayõnda Uluslararasõ Para Fonu ile yeni bir 3 yõllõk stand-by düzenlemesine
gidilmiştir. Bu yeni düzenleme, 1999 yõlõ Aralõk ayõnda kabul edilen bir önceki program
üzerine inşa edilmiş ve Türkiye’nin yoğun yapõsal reform gündeminin tamamlanmasõna
yönelik bir yaklaşõmõ içermiştir. Bugüne kadar temel yapõsal zayõflõklarõn giderilmesi yönünde
çalõşõlmõş olup, Programõn, enflasyonist beklentilerin azaltõlmasõ açõsõndan başarõlõ olduğu
görülmektedir. Ayrõca, yetkililer, içinde bulunulan zor koşullar altõnda mali disiplinin
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Uluslararasõ Para Fonu kamu finansmanlarõ istatistiklerine göre.
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sağlanmasõ açõsõndan başarõlõ olmuştur. Bu durum, istikrar sağlanmasõ yönündeki çabalarõnõn
güvenilirliğine büyük katkõ sağlamõştõr. Bununla birlikte, siyasi belirsizlikler hâlâ kamu
kesimi borcunun çevrilmesine ilişkin finansman maliyetlerini yükseltmektedir.
Piyasa güçlerinin serbest etkileşimi gelişmiştir. Türkiye’deki, geleneksel devlet yönlendirmeli
kalkõnma yaklaşõmõ sebebiyle, özellikte bankacõlõk ve diğer temel sektörlerde, devlet
müdahaleleri ve KİT’ler ekonomide önemli bir rol oynamõştõr. Son beş yõllõk dönem zarfõnda,
kamu bankalarõ üzerindeki siyasi etkiler azaltõlmõş, daha çok ürünün fiyatõ arz-talep
çerçevesinde belirlenmeye başlamõş ve önemli sektörlerde piyasanõn serbestleştirilmesine
başlanmõştõr. Kõsõtlõ kaynaklarõn tahsisinde piyasa güçlerinin rolünü artõran diğer bir önemli
adõm, piyasa düzenleyici ve rekabetin gözetimini sağlayacak bağõmsõz kurumlarõn
oluşturulmasõ olmuştur. Ancak, bu süreç henüz tamamlanmõş değildir. Bankacõlõk ve diğer
temel sektörlerde KİT’lerin ağõrlõğõ hâlâ devam etmektedir. Kamu iştirakli bankalar,
bankacõlõk sektöründeki varlõklarõn 1/3’üne sahiptir. İmalat sanayiinde, tamamõ kamuya ait
işletmeler sektördeki katma değerin 1/4’üne ve istihdamõn % 12’sine sahiptir. Bu
işletmelerden bir çoğu verimsiz ve aşõrõ istihdamla çalõşmaktadõr. Fiyatlar maliyetlerin
yalnõzca bir kõsmõnõ karşõlamaktadõr. Bu işletmeler, genellikle imalat sanayine girdi
ürettiklerinden dolayõ, oluşan fiyat sapmalarõ ekonominin geneline yayõlmaktadõr. Bütçeden
bu işletmelere yapõlan transferler, fiyat sapmalarõ ve verimsiz faktör tahsisinin yanõ sõra, bütçe
üzerinde de önemli bir yük oluşmasõna neden olmaktadõr. Bankacõlõk sektöründe, tarõm
sektörüne ve KOBİ’lere sağlanan kredilerde kamu bankalarõ hâlâ büyük paya sahiptir.
Fiyat sapmalarõ azalmõştõr. Fiyat yapõsõnda önemli bozulmalara sebep olan tarõmsal
destekleme fiyatlarõ sistemi, büyük ölçüde terk edilmiştir. Tütün ve şeker fiyatlarõ, ürün alõmõ
yapan kamu kuruluşlarõ yerine, arz ve talep tarafõndan belirlenmektedir. Enerji fiyatlarõ ve
KİT’ler tarafõndan üretilen mallarõn fiyatlarõ, reel maliyetleri daha iyi yansõtacak şekilde
artõrõlmõştõr. Ancak, enerji fiyatlarõ, ekonomik programõn sosyal maliyetinin giderilmesi
amacõyla, hâlâ sübvanse edilmektedir. Tüketici Fiyatlarõ Endeksi Sepetindeki kalemlerin
yaklaşõk 1/4’ünün fiyatõ, piyasa koşullarõ dõşõnda belirlenmektedir.
Özelleştirmede ilerleme sağlanmasõ amacõyla pek çok girişimde bulunulmasõna rağmen,
gerçek anlamda ilerleme sõnõrlõ kalmõştõr. Türkiye’de özelleştirme hareketi 1980’li yõllarda
başlamõştõr. Elverişsiz piyasa koşullarõ ve potansiyel yatõrõmcõlarõn ilgisizliği nedeniyle, son
zamanlardaki özelleştirme girişimleri sõnõrlõ bir başarõya ulaşmõştõr. 1985 yõlõndan bugüne
kadar elde edilen toplam özelleştirme gelirleri, GSYİH’nin sadece % 3’üne tekabül
etmektedir. Kuruluşlarõn özelleştirilmesine yönelik yapõlan hazõrlõklarõn yüksek maliyeti
nedeniyle, özelleştirmeden elde edilen net gelir daha da az olmaktadõr. Bazõ küçük çaptaki
özelleştirmelerin yanõ sõra, devam etmekte olan en önemli özelleştirme projeleri, petrol
dağõtõm şirketi POAŞ’taki kamu payõnõn satõlmasõ ve petrol rafinerisi TÜPRAŞ hisselerinin %
31,5’inin halka arzõdõr. Bankacõlõk sektöründe, 2002 yõlõ sonuna kadar satõlmasõ planlanan
kamu ağõrlõklõ bir bankanõn yanõ sõra, iki büyük kamu bankasõ yeniden yapõlandõrõlmakta ve
bu bankalarõn özelleştirilmelerine ilişkin hazõrlõk çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
Özelleştirmeye ilişkin yasal düzenlemelerde ilerleme kaydedilmiştir. Anayasada yapõlan
değişiklikler ile, uluslararasõ tahkim ve enerji sektöründe özelleştirme imkanõ getirilmiştir.
Türk Telekom özel yatõrõmcõlar için daha cazip hale getirilmiştir. Şeker, tütün, elektrik ve
doğal gaz piyasalarõnõn düzenlenmesine ilişkin olarak çõkarõlan yeni yasalar, daha önce bu
sektörlerde tekel durumunda olan kamuya ait şirketlerin özelleştirilmesine imkan
tanõmaktadõr.
Piyasaya giriş ve çõkõşlarõn önündeki engeller daha da azaltõlmõştõr. Genelde Türk ekonomisi,
piyasa giriş ve çõkõşõn yüksek olduğu bir ekonomi olarak nitelendirilmektedir. Piyasaya giriş
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ve çõkõşlarõn sayõsõ mevcut işletmelerin % 10'una tekabül etmektedir. Bu durum, sadece Türk
girişimcilerinin yüksek esneklik özelliğini değil, aynõ zamanda piyasaya giriş rejiminin
serbestliğini göstermektedir. Ancak, yeni işletmeler kurulmasõnõn önünde, özellikle KOBİ’ler
ve yabancõ yatõrõmcõlar açõsõndan, halen engeller bulunmaktadõr. Bürokratik işlemler hâlâ
karmaşõk ve zaman alõcõdõr. Yüksek faiz oranlarõ ve bankalarõn özel sektöre kredi verme
konusundaki isteksizliği, yeni KOBİ’lerin kurulmasõnõ güçleştirmektedir. Bununla birlikte,
piyasadaki mevcut engellerin azaltõlmasõ yönünde ilerleme kaydedilmiştir. Daha önce
kamunun ağõrlõklõ olduğu elektrik, doğal gaz, tütün, alkol ve şeker piyasalarõ, rekabete açõlma
aşamasõndadõr. Özellikle bankacõlõk sektöründe, piyasadan çõkõş, sõkõ kurallara bağlanmõş
olup, halihazõrda uluslararasõ ihtiyati standartlar daha sõkõ uygulanmaktadõr. Bu yeni yaklaşõm,
ekonomik açõdan yaşayabilirliği olmayan 19 mali kuruluşun tasfiye edilmesine yol açmõştõr.
Bu durum, bankacõlõk sektörünün tamamõnõn sağlõklõ bir yapõya kavuşturulmasõna katkõda
bulunmuştur.
Mülkiyet haklarõna ilişkin düzenlemeleri de kapsayan hukuki sistem yürürlüktedir. Ancak,
yasalarõn ve sözleşmelerin uygulanmasõ konusunda hâlâ iyileştirmeye ihtiyaç vardõr. Hukuki
sistemin sağlam bir şekilde oluşturulmuş olmasõna rağmen, bürokratik işlemler hukuki sürecin
yavaşlamasõna sebep olmaktadõr. Çerçeve mevzuat ile uygulama mevzuatõnõn kabulü
arasõndaki süre uzun olup, bu durum, hukuki çerçevenin öngörülebilirliğini ve etkililiğini
engellemektedir. Yargõ personelinin yetersiz sayõda olmasõ ve bu personelin eğitimindeki
eksikler, ticari davalarõn uzamasõna neden olabilmekte ve bu durum, mevcut mevzuatõn etkili
uygulanmasõnõ engellemektedir. Fikri mülkiyet haklarõnõn uygulanmasõ yetersizdir.
Mali sektör hâlâ güçlendirme süreci içerisinde olup, tasarruflarõn üretken yatõrõmlara
aktarõlmasõnõ sağlamamaktadõr. Kamu kesiminin yüksek seviyeli borçlanma gereği ve mali
piyasalardaki düzenleme ve denetimlerin gevşekliği sebebiyle, bankacõlõk sektörü, 1990’larda
hõzlõ bir şekilde büyümüştür. 1997 yõlõnda, GSYİH’nin % 45’ine tekabül eden bankacõlõk
sektöründeki mevduat miktarõ, 2001 yõlõnda % 62 civarõna yükselmiştir. 1997 yõlõnda
GSYİH’nin % 80’i civarõnda olan bankacõlõk sektörü varlõklarõ ise, 2001 yõlõnda GSYİH’nin
% 100 civarõna yükselmiştir. Bu dönemde, özel sektöre açõlan yurt içi kredilerin miktarõ,
GSYİH’nin % 20’si gibi düşük bir seviyede kalmõştõr. Toplam varlõklarõn yaklaşõk % 30’unu
elinde bulunduran 3 kamu bankasõ ile, toplam varlõklarõn yaklaşõk 1/3’ünü elinde bulunduran
az sayõdaki özel banka, Türk bankacõlõk sektöründe hakim durumdadõr. Birçok önemli özel
banka, holding olarak adlandõrõlan aile şirket gruplarõnõn bir parçasõ durumundadõr. Karmaşõk
mülkiyet yapõlarõ sebebiyle, şeffaflõk ve ihtiyati standartlara uyumun değerlendirilmesi güçtür.
Holding içindeki şirketlere sağlanan krediler her zaman ihtiyati standartlar ve piyasa
koşullarõna uygun olmamaktadõr. Borçlanma oranlarõ ve kredi faizleri arasõndaki farkõn
yüksekliği, sektördeki verimsizliği göstermektedir. Bunlara ek olarak, son yõllarda sektördeki
kârlõlõk büyük ölçüde azalmõştõr.
2000 ve 2001 yõllarõnda bankacõlõk sektöründe büyük krizler meydana gelmiştir. 2000 yõlõnda
mali piyasalardaki artan gerilim, önemli yapõsal zayõflõklarõ ortaya çõkarmõştõr. Faiz oranlarõ
ve kamu kesimi borçlanma gereğinin düşürülmesinde, Aralõk 1999 programõ çerçevesinde
sağlanan başarõ neticesinde, sektörde kârlõlõk azalmõştõr. Ayrõca, gecelik işlemler
piyasasõndaki olumsuz koşullar, orta vadeli kredilerin gecelik piyasadan yeniden finansmanõnõ
yapmakta uzmanlaşmõş bankacõlõk kurumlarõ açõsõndan büyük güçlükler yaratmõştõr. Bu
güçlüklere, özellikle, günlük bazda GSYİH’nin % 4’üne kadar borçlanmak zorunda kalan
devlet bankalarõ maruz kalmõştõr. Kasõm 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan beklenmedik likidite
dar boğazlarõ, bu bankalarõ iflas noktasõna getirmiştir. Yetkililer, bu duruma müdahale etmek
ve daha az katõ bir para politikasõna geçerek, ileriye yönelik olarak belirlenen kur rejimini terk
etmek durumunda kalmõştõr. Dalgalõ kur rejimine geçilmesinin ardõndan, TL’nin aşõrõ değer
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kaybetmesi, güçlük içerisinde olan bu bankalarõn sermaye tabanõnõ zayõflatmõştõr. Bankacõlõk
sektörünün zayõflõklarõnõn giderilmesi için, zor durumdaki bankalarõn finansman yapõsõnõn
yeniden düzenlenmesi ve sektörün sermaye tabanõnõn güçlendirilmesi amacõyla önemli bir
mali katkõ gerekmiştir. Ayrõca, ihtiyati düzenlemelerde uluslararasõ standartlara uyumun
hõzlandõrõlmasõna verilen öncelik artmõştõr. Bankacõlõk sektöründe gözetim artõrõlmõştõr. Kamu
bankalarõnõn, tarõm ve KOBİ’ler gibi bazõ sektörlere verdiği krediler konusundaki siyasi
müdahaleler 2001’de azaltõlmõştõr. Sektörün toplam varlõklarõnõn yaklaşõk olarak % 15’ine
sahip ve yaşayabilirliği olmayan 19 banka, Tassarruf Mevduatõ Sigorta Fonuna devredilmek
zorunda kalmõş ve faaliyetteki banka sayõsõ 57’ye düşmüştür. Bankacõlõk sektöründeki bu
maliyetin karşõlanmasõ, kamu kesimi borçluluk oranõnda hõzlõ bir artõşa sebep olmuştur.
Şeffaflõğõn artmasõ ve ekonomik daralma sebebiyle, 1997 yõlõnda % 2,3 olan sektörün verdiği
toplam krediler içerisinde batõk kredilerin payõ, 2001 yõlõnda % 12,9’a yükselmiştir. Batõk
krediler sorununun çözüme kavuşturulmasõ amacõyla, Hükümet, “İstanbul Yaklaşõmõ” olarak
adlandõrõlan gönüllü borç yeniden yapõlandõrõlmasõnõ desteklemektedir. Ayrõca, bankalar
yeniden yapõlandõrõlmakta ve özelleştirmeye hazõrlanmaktadõr. Bu süreçteki en önemli adõm,
bankalarõn yönetimlerine siyasi müdahalelerin kaldõrõlmasõ ve şube sayõlarõnõn azaltõlmasõdõr.
Vakõfbankõn özelleştirilmesinin 2002 yõlõnõn sonuna kadar tamamlanmasõ planlanmaktadõr.
Diğer iki kamu bankasõnõn en kõsa zamanda özelleştirilmesi hedeflenmektedir. Son dönemde,
önemli bir özel bankanõn Tassaruf Mevduatõ Sigorta Fonuna devredilmesi, bankacõlõk
sektörünün düzenlenmesi sürecinin devam ettiğini ve yetkililerin sektörün güçlendirilmesi
konusundaki kararlõlõğõnõ göstermektedir.
Bankacõlõk dõşõ mali sektör çok sõnõrlõ bir role sahip olup, GSYİH’nin % 4’ü civarõnda varlõğa
sahip olan 70 sigorta şirketinden oluşmaktadõr. İMKB, GSYİH’nin % 35’i civarõnda piyasa
sermayesine sahiptir. Ayrõca, GSYİH’nin % 1,5’i kadar toplam varlõğa sahip olan 270 fon ve
30 yatõrõm şirketi bulunmaktadõr. Mali sektörün gözetimi, uluslararasõ gözetim ve ihtiyati
standartlara uyumun artmasõ neticesinde iyileşmiştir.
Birlik içerisindeki rekabet baskõsõ ve piyasa güçleriyle baş edebilme kapasitesi
Bu kriterin yerine getirilmesi, piyasa ekonomisinin ve ekonomik ajanlarõn öngörülebilir bir
ortamda karar vermelerini sağlayan istikrarlõ bir makroekonomik çerçevenin varlõğõna
bağlõdõr. Ayrõca bu kriter, yeterli bir beşeri ve altyapõyõ da içeren bir fiziki sermayenin
mevcudiyetini gerektirmektedir. Kamu teşebbüslerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve
verimliliklerinin artõrõlmasõ amacõyla, tüm teşebbüslerin yatõrõm yapmasõ gerekmektedir.
Ayrõca, kuruluşlar ne kadar çok dõş finansmana açõk olursa ve yeniden yapõlanma ve yenilik
yapmada ne kadar başarõlõ olursa, uyum kapasiteleri de o kadar artacaktõr. Genel olarak,
katõlõm öncesinde AB ile daha yüksek bir ekonomik entegrasyon seviyesine ulaşmõş bir
ekonomi, üyelik yükümlülüklerini daha iyi yerine getirebilecektir. AB üyesi ülkelerle yapõlan
ticaretin hacmi ve ticarete konu olan ürünlerin çeşitliliği, bu entegrasyonun bir göstergesidir.
Piyasalarõn ve kurumlarõn işleyişinin güçlendirilmesinde elde edilen başarõya rağmen,
makroekonomik istikrar henüz sağlanamamõştõr. 1997 yõlõndan bu yana birçok yapõsal reform
gerçekleştirilmiştir. Ancak, siyasi istikrarsõzlõk ekonomik istikrarõn sağlanmasõnõ
engellemiştir. Kamu kesiminin önemli miktardaki finansman ihtiyacõ, özel yatõrõmlarõn
üretken alanlara yönelmesini engellemektedir. Enflasyonist baskõlar ve ekonomik
dalgalanmalar, ekonomik aktörlerin istikrarlõ ve öngörülebilir bir ortamda karar almalarõ için
hâlâ çok yüksektir.
Beşeri sermaye yatõrõmlarõ yetersiz kalmõştõr. Türkiye’de beşeri sermayenin gelişiminin en
belirgin özelliği, hõzlõ nüfus artõşõ ve artan eğitim ve sağlõk ihtiyaçlarõnõn karşõlamasõnda
bütçeden yapõlan sõnõrlõ tahsisattõr. Bunlara ek olarak, eğitim ve sağlõk hizmetlerine erişim
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konusunda, iller arasõnda oldukça dengesiz bir dağõlõm gözlenmektedir. 1997-2001
döneminde kamunun yõllõk eğitim harcamalarõ, GSYİH’nin sadece % 4’ü dolayõnda
gerçekleşmiş olup, bu durum Türkiye’nin demografik yapõsõ gözönüne alõndõğõnda, gerekenin
çok altõndadõr. Yeterli fonun olmamasõ, faiz ödemelerinin bütçe harcamalarõ üzerinde yarattõğõ
dõşlama etkisini yansõtmaktadõr. Kaynaklarõn kõsõtlõ olmasõ, özellikle kõrsal kesimde olmak
üzere, öncelikle temel eğitimi etkilemektedir. Üniversiteler, üniversiteye girecek öğrenci
sayõsõna getirilen katõ kõsõtlamalarla, daha alt seviyelerde eğitim veren kurumlarõn maruz
kaldõğõ demografik baskõlardan korunduklarõ için nispeten daha iyi bir durumdadõr. Eğitimin
içeriği, özel sektörün ihtiyaçlarõnõ yeterince karşõlamamaktadõr. Orta öğretim mezunlarõ
arasõndaki yüksek işsizlik oranõ bunun bir sonucudur. Yüksek öğrenim görmüş personelin
beyin göçü önemli bir sorundur. Ancak, mali kõsõtlara rağmen, son yõllarda özellikle kõrsal
kesimde, temel eğitimin geliştirilmesi için önemli çaba sarf edilmiştir. Bunun bir sonucu
olarak, okula kayõt oranlarõ artmõştõr. Ayrõca, 1997 yõlõnda zorunlu eğitim süresi 5 yõldan 8
yõla çõkarõlmõştõr. Çocuk işçiliğini azaltma konusunda da bazõ ilerlemeler kaydedilmiş gibi
görülmektedir. Resmi istatistiklere göre, son dönemde, 12-17 yaş grubundaki çalõşan çocuk
sayõsõ, işgücünün yaklaşõk % 4’ünü oluşturan 890.000’e düşmüştür. Türkiye’de, kayõt dõşõ
faaliyetlerin oranõnõn yüksekliği dikkate alõndõğõnda, çalõşan çocuklarõn gerçek sayõsõnõn
önemli miktarda yüksek çõkmasõ muhtemeldir. Hõzla artan talep gözönünde
bulundurulduğunda, sağlõk hizmetlerinin sunumu konusunda, benzer bir finansman
yetersizliği ile karşõ karşõya bulunulmaktadõr. Yaşanan önemli daralma, düşük gelir grubunun
sağlõk durumunda olumsuz bir etki yaratmõştõr. Türk yetkililer, krizin düşük gelir gruplarõ
üzerindeki etkisini hafifletmeye çalõşmõştõr. GSYİH’nin % 6’sõnõn biraz üzerinde olan
emeklilik ve sosyal koruma harcamalarõ, GSYİH’nin % 8’ine yükselirken, sağlõk için yapõlan
bütçe harcamalarõ, GSYİH’nin yaklaşõk % 3’ünden % 4’ü civarõna çõkmõştõr. 2002 yõlõ
bütçesi, sosyal harcamalarda küçük bir artõş daha öngörmektedir. Rekabetin sürdürülmesi ve
büyüme potansiyelinin artõrõlmasõ bakõmõndan beşeri sermayenin taşõdõğõ önem dikkate
alõndõğõnda, Türkiye’deki mevcut durumun devam etmesi, hedeflere ulaşõlmasõ açõsõndan
önemli bir tehdit oluşturacaktõr.
İşgücü piyasasõna ilişkin politikalar az gelişmiştir. Türkiye’nin makroekonomik istikrara
verdiği öncelik gözönüne alõndõğõnda, kentlerdeki yüksek işsizlik oranõ ve orta öğretim
mezunlarõ arasõndaki işsizlik gibi, işgücü piyasasõna ilişkin sorunlara çok az önem verilmiştir.
İşsizlik sigortasõ sisteminin başlatõlmasõ, özel istihdam bürolarõ ve Ekonomik ve Sosyal
Konseyin kurulmasõ bu kapsamda atõlan olumlu adõmlardõr. Ancak, 2001 yõlõnõn ortasõnda
kurulmuş olmasõna rağmen, bu Konsey sadece bir kez toplanmõştõr.
Fiziki sermaye stokundaki büyüme yavaşlamõştõr. Gayri safi sabit sermaye yatõrõmlarõ son 5
yõl zarfõnda yõlda ortalama % 5,8 oranõnda azalmõştõr. Bunun sonucunda, 1997 yõlõnda % 26,4
olan yatõrõmlarõn GSYİH’ye oranõ hõzla düşerek, 2001 yõlõnda % 17,8 olarak gerçekleşmiştir.
Bu gelişmenin, Türkiye’nin rekabet gücü ve ekonomik büyüme potansiyeli açõsõndan olumsuz
bir etkisi olabilecektir. Yatõrõmlarõn nispeten büyük bir bölümü inşaat yatõrõmlarõna
ayrõlmõştõr. Ekipman yatõrõmlarõnõn GSYİH’ye oranõ % 17’den % 13’e düşmüştür. Kamu
yatõrõmlarõnõn GSYİH içindeki payõ % 6 dolayõnda belirgin bir şekilde sabitlenmiştir.
Türkiye’nin fiziki sermaye stoku, ihracata yönelik üretim yapan ve uluslararasõ rekabet
gücüne sahip modern işletmeler, iç piyasaya yönelik ve geleneksel yönetim teknikleri ile
üretim yapan sermayesi yetersiz çok sayõda küçük aile şirketi ve düşük sermaye yoğunluğu
olan çok önemli bir kayõt dõşõ sektör arasõnda dağõlmaktadõr. Küçük firmalarõn banka
kredilerinden faydalanma konusunda zorluklarla karşõlaşmasõ ve yatõrõmlarõn finansmanõnda
kendi öz kaynaklarõndan yararlanmalarõ sebebiyle, ekonomik istikrarsõzlõk bu dağõlõmõ daha
da bozmuştur. İhracata yönelik üretim yapan pek çok büyük işletme, sõnõrlõ yurtiçi sermaye
piyasasõndan uzaklaşarak, uluslararasõ sermaye piyasalarõna yönelmektedir. Araştõrma ve
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geliştirme yatõrõmlarõ, son yõllarda GSYİH’nin % 0,5’ine denk gelmekte olup, oldukça düşük
bir seviyede gerçekleşmiştir.
Doğrudan yabancõ sermaye girişi yetersiz kalmõştõr. Geçtiğimiz yõllarda, yõllõk doğrudan
yabancõ yatõrõm girişinin GSYİH’ye oranõ % 0,5’in altõnda kalmõş olup, bu rakam,
Türkiye’nin potansiyelinin çok altõndadõr. Doğrudan yabancõ yatõrõm stoku, GSYİH’nin %
15’ine tekabül etmektedir. Yabancõ yatõrõmlarõn çekilememesi, Türkiye’deki sermaye
stokunun modernize edilmesi ve piyasaya girişin artõrõlmasõ açõsõndan kaçõrõlmõş bir fõrsat
olup, bu husus Türkiye’nin büyüme potansiyeli önündeki temel engellerden biridir. Özellikle,
Türkiye’deki araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin azlõğõ dikkate alõndõğõnda, yabancõ knowhow’õn yetersizliği büyük bir dezavantaj yaratmaktadõr. Yüksek ekonomik istikrarsõzlõk,
siyasi belirsizlik ile karmaşõk ve anlaşõlmaz bürokratik işlemler, doğrudan yabancõ yatõrõm
girişinin düşük olmasõnõn temel nedenleri arasõndadõr. Yabancõ yatõrõmcõlar açõsõndan
Türkiye’nin cazibesinin artõrõlabilmesi için, uluslararasõ tahkime izin verilmesi, özelleştirme
için anayasal bir zemin oluşturulmasõ ve hükümete kamu hizmetlerinden çekilme ya da bu
hizmetleri özel teşebbüslere devretme yetkisi verilmesi konularõnda, 1999 yõlõnda Anayasa
değişikliği gerçekleştirilmiştir. Ayrõca, yatõrõm teşviki alõnabilmesi için gerekli işlemler
azaltõlmõş ve yabancõlara çalõşma izni verilmesine ilişkin mevzuat hazõrlanmõştõr.
Altyapõ yatõrõmlarõ ülke genelinde eşit bir şekilde dağõlmamõştõr. Özellikle ülkenin batõsõndaki
sanayi bölgelerinde nispeten daha gelişmiş bir karayolu ağõnõn mevcudiyeti, Türkiye’nin
altyapõsõnõn temel özelliğidir Diğer taraftan, demiryolu ağõ eskimiş olup, acilen yenilenmesi
gerekmektedir. Türkiye’deki demiryolu şirketi bir devlet tekeli olup, bu kurum bütçeye
önemli bir yük getirmektedir. Son 5 yõlda otoyollarõn uzunluğu % 20 artarken, demiryolu
ağõnõn uzunluğu hemen hemen aynõ kalmõştõr. Enerji dağõtõm ağõnda önemli bir enerji tasarruf
potansiyeli bulunmaktadõr. Geçtiğimiz yõllarda, doğal gaz ve petrol boru hatlarõ gibi diğer
altyapõ hizmetleri yaygõnlaştõrõlmõştõr.
Yapõsal reformlar ve bütçe kõsõtlarõndan dolayõ kamu işletmelerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ
süreci hõzlanmõştõr. Bankacõlõk, tarõm ve enerji sektörlerindeki yapõsal reformlarõn bir sonucu
olarak, bu sektörlerdeki işletmelerin yeniden yapõlandõrõlmasõ hõz kazanmõştõr. Bankalarõn
daha iyi bir şekilde denetlenmesi ve bağlõ kredilerin azaltõlmasõ, holding çatõsõ altõndaki
şirketlerin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ gerekli kõlmõştõr. Tarõm ve enerji sektörlerinin
serbestleştirilmesi, eski kamu kuruluşlarõnõn bölünmesine ve bazõ anonim şirketlerin
oluşmasõna neden olmuştur. Kamu iktisadi teşebbüslerindeki atõl işgücü azaltõlmõştõr. Azalan
bütçe desteği, bu şirketleri, verimliliği artõrmaya ve fiyat maliyet uyumlaştõrmasõ yapmaya
zorlamaktadõr.
Tarõma dayalõ ekonomiden hizmete dayalõ ekonomiye geçiş devam etmiştir. Türkiye’de
uluslararasõ gelişmelere uygun olarak, hizmet sektörünün önemi artarken, tarõm sektörünün
öneminde bir azalma yaşanmaktadõr. 1997-2001 döneminde tarõm sektörünün toplam katma
değer içerisindeki payõ % 13,8’den % 12,1’e düşmüştür. Hizmet sektörünün payõ % 56,3’ten
% 59,3’e yükselirken, imalat ve inşaat sektörlerinin payõ genel olarak değişmemiştir.
İstihdamda tarõmõn payõ hâlâ çok yüksek olmakla birlikte, benzer bir eğilim istihdam
konusunda da gözlenmektedir. 1997-2001 döneminde, 1997 yõlõnda % 35,1 olan hizmetler
sektörünün istihdamdaki payõ, 2001 yõlõnda % 41’e yükselmiştir. Aynõ dönemde, 1997 yõlõnda
% 40,8 olan tarõm sektörünün istihdamdaki payõ, 2001 yõlõnda % 35,4’e düşmüştür.
Küçük ve çok küçük işletmeler, Türk ekonomisinde istikrarõn sağlanmasõ konusunda temel bir
rol oynamaktadõr. İhracata yönelik üretim yapan büyük şirketler ve kamu teşebbüslerinin
önemine karşõn, 250 kişiden daha az çalõşanõ olan küçük ve çok küçük ölçekli işletmeler, Türk
ekonomisinin çekirdeğini oluşturmaktadõr. Kayõt dõşõ ekonomiden sağlanan ucuz girdiden
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faydalanan bu işletmeler, oldukça istikrarsõz olan Türk ekonomisinin genelinde, çok önemli
bir istikrar etkisi yaratmaktadõr. KOBİ’ler, imalat sanayindeki katma değerin yalnõzca %
30’unu yaratmalarõna rağmen, sektörde istihdamõn % 60’õnõ sağlamaktadõr. İmalat sanayinde
KOBİ’lerdeki istihdamõn yaklaşõk yarõsõ, 10 kişiden az işçi çalõştõran mikro ölçekli işletmeler
tarafõndan yaratõlmaktadõr. Küçük ölçekli yapõlarõ, çoğunlukla aile şirketi olan bu işletmelere
değişen iş ortamõna uyum sağlama konusunda esneklik verdiğinden dolayõ, bu firmalar Türk
ekonomisinde şoklarõn etkisini azaltmak gibi önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Sõğ
sermaye piyasalarõ ve kamu sektörü finansman gereğinin, özel yatõrõmlara dõşlama etkisi
yaratmasõndan dolayõ, özel işletmelerin kredi sağlama imkanlarõ kõsõtlõdõr. Bu işletmelerin
çoğunun, işgücü piyasasõ düzenlemeleri, sosyal standartlar ile sağlõk ve çevreye ilişkin
standartlar gibi AB standartlarõna uyum sağlama konusunda zorluklarla karşõlaşmasõ
muhtemeldir.
Devletin ekonomiye müdahalesi azalmaya başlamõştõr. Tarõm, enerji ve telekomünikasyon
piyasalarõnõn serbestleştirilmesi, devletin ekonomiye müdahalesinde önemli bir azalmaya
sebep olmuştur. Kamunun düzenleme işlevini, oluşturulan bağõmsõz düzenleme ve izleme
kurumlarõ yerine getirmeye başlamõştõr. Ayrõca, geçtiğimiz yõllarda bir takõm serbest ticaret
anlaşmalarõ imzalanmõştõr. Devletin verdiği teşvik ve yardõmlar azalmõştõr.
AB ile ticari bütünleşme yüksek düzeyde kalmaya devam etmiştir. Ticaretin, 1980’lerde ve
1990’larõn başõnda hõzla serbestleştirilmesinin ardõndan, Türkiye’nin mal ve hizmet ithalatõ ve
ihracatõ GSYİH’nin % 50’sinin biraz üzerinde seyretmiştir. Ancak, Türkiye’nin bu dönemde
dünyanõn geri kalanõ ile ticari bütünleşmesi oldukça sõnõrlõ kalmõştõr. AT ve Türkiye arasõnda
gümrük birliği kurulmasõ hazõrlõklarõ sõrasõnda, ticarete ilişkin kõsõtlamalar aşamalõ olarak
kaldõrõlmõş ve bu durum ikili ticari ilişkilerde belirgin bir artõş yaşanmasõna sebep olmuştur.
Daha sonraki dönemde, ticari bütünleşme yavaşlamõştõr. Bununla beraber, 1997 yõlõnda %
46,6 olan AB’ye mal ihracatõnõn toplam mal ihracat içerisindeki payõ, 2001 yõlõnda % 51,6’ya
yükselmiştir. Ancak, bu dönemde AB’den yapõlan mal ithalatõnõn toplam ithalat içerisindeki
payõ, % 51,2’den, 2001 yõlõnda % 44,6’ya gerilemiştir. İthalattaki azalmanõn nedeni büyük
ölçüde, çoğu AB’ye üye 15 ülkeden gelen makina ve dayanõklõ tüketim mallarõnõn ithalatõnda
azalmaya neden olan 1999 ve 2001 yõllarõndaki ekonomik krizlerdir.
İhraç ürünlerinin çeşitliliği artmaya devam etmiştir. Sanayi ürünlerinin toplam ihracat
içerisindeki payõ % 87,6’dan % 91’e çõkmõştõr. Bu artõşõn temel nedeni, motorlu taşõt
ihracatõnõn % 4,3’ten % 10.2’ye yükselmesidir. Tekstil ürünlerinin toplam ihracat içerisindeki
payõ ise, mutlak bazda genel olarak sabit kalmõş olup, bu oran, nispi olarak toplam imalat
sanayi ürünleri ihracatõnõn % 38,4’ünden % 33,1’ine inmiştir. Tarõm ürünlerinin payõ %
11’den % 8’e düşmüştür. İthalatõn ürün kompozisyonundaki değişim, iç talepteki yetersizliği
ve petrol fiyatlarõndaki artõşõ yansõtmaktadõr. Toplam ithalat içerisinde ham petrol ithalatõnõn
payõ % 5,7’den % 10,5’e çõkarken, metal ürünler ve makine gibi yatõrõm mallarõnõn ve sanayi
hammaddelerinin payõ % 20,2’den % 16,2’ye düşmüştür .
Türk ihraç ürünlerinin fiyat rekabet gücü son derece değişkendir. Rekabet gücü, önceden ilan
edilmiş bağlõ kur rejimi ve kronik yüksek enflasyonun bir arada yaşanmasõnõn reel döviz
kurunun önemli düzeyde değer kazanmasõna yol açtõğõ 2000 yõlõnda, ciddi biçimde
bozulmuştur. Sonuç olarak ithalatta çok büyük oranlõ bir artõş yaşanõrken, Türkiye, önemli
ihracat pazarlarõnda piyasa payõnõ kaybetmiştir. 2001 yõlõ Şubat ayõnda dalgalõ kur rejimine
geçildikten sonra TL’de yaşanan hõzlõ değer kaybõ, rekabet gücündeki azalmayõ önemli oranda
telafi etmiştir. Yetersiz sermaye birikimi ve düşük üretim artõşõnõn bir yansõmasõ olarak,
işgücü verimliliği düşmektedir.
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2.4. Genel Değerlendirme14
Türkiye, piyasa ekonomisinin işleyişi alanõnda ilerlemeler kaydetmiş olup, bu husus, Birlik
içerisindeki rekabet baskõsõ ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesini artõracaktõr. Ancak,
Türkiye, hâlâ ekonomik istikrarõ sarsan iki büyük mali krizin etkilerini yaşamaktadõr.
Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için yapõlan bir takõm girişimler sonrasõnda, mevcut reform
programõ olumlu sonuçlar vermiş olup, ekonomi yeniden büyümeye başlamõştõr. Enflasyonist
baskõlar hafiflerken, mali disiplin iyileşmiş ve kamu hesaplarõnõn şeffaflõğõ belirgin biçimde
artmõştõr. Türk ekonomisinin istikrarsõzlõğõnõn temel kaynağõ olan siyasetin ekonomiye
müdahalesi azaltõlmõş ve kõrõlgan ve iyi işlemeyen bankacõlõk sektörü gibi yapõsal zayõflõklarõn
giderilmesine ilişkin adõmlar atõlmõştõr. Mali sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi
güçlendirilmiştir. Tarõm ve enerji gibi temel sektörlerin serbestleştirilmesi yönünde önemli
adõmlar atõlmõştõr.
Piyasalarõn işleyişinin ve rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi amacõyla, Türkiye,
makroekonomik istikrar ve mali sürdürülebilirliğin sağlanmasõ çerçevesinde, mevcut reform
sürecini devam ettirmelidir. Kronik olarak yüksek düzeyde seyreden enflasyonun daha da
aşağõ çekilmesi ve mali disiplinin muhafaza edilmesi, bu hedefin önemli ön koşullarõdõr.
Bankacõlõk sektöründeki ihtiyati düzenlemeler ve muhasebe standartlarõ, uluslararasõ düzeye
getirilmelidir. Kamu banka ve işletmelerinin özelleştirilmesi hõzlandõrõlmalõ ve piyasalarõn
serbestleştirilmesi süreci tamamlanmalõdõr. Verimli alanlara yapõlan yatõrõmlarõn artõrõlmasõ ve
eğitime özel önem verilmesi, rekabet gücünün ve ekonominin büyüme potansiyelinin
artõrõlmasõ açõsõndan önem taşõmaktadõr. Doğrudan yabancõ yatõrõm girişi, idari işlemlerin
basitleştirilmesi ve diğer engellerin kaldõrõlmasõ suretiyle teşvik edilmelidir.

14

Bakõnõz “Genişleyen Birliğe Doğru: Her bir aday ülkenin katõlõma yönelik kaydettiği ilerlemeye ilişkin Avrupa
Komisyonu Strateji Belgesi ve Raporu”, COM (2002) 700.
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3. Üyelikten Kaynaklanan Yükümlülükleri Üstlenebilme Yeteneği
Giriş
Raporun bu bölümü, Türkiye’nin üyelikten kaynaklanan yükümlülükleri üstlenebilme
yeteneği konusunu ele almaktadõr. Bu yükümlülükler, müktesebat olarak bilinen ve Birliğin
amaçlarõnõn uygulanabilmesi için kullanõlan hukuki ve kurumsal çerçeveyi ifade etmektedir.
Bu bölümde, 2001 yõlõ İlerleme Raporundan sonra kaydedilen gelişmelerin
değerlendirilmesinin yanõ sõra, Türkiye’nin üyelikten kaynaklanan yükümlülükleri
üstlenebilme yeteneğinin ve diğer yapõlmasõ gerekenlerin genel bir değerlendirmesinin
verilmesi amaçlanmaktadõr. Bu bölüm, ayrõca, Komisyonun 1998 yõlõ İlerleme Raporundan bu
yana Türkiye’nin katettiği mesafe hakkõnda bir değerlendirme içermektedir.
Bu bölüm, 29 müzakere başlõğõna uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye’nin müktesebatõ
çeşitli yönleriyle uygulayabilmesine yönelik idari kapasitesinin değerlendirilmesini
kapsamaktadõr.
Aralõk 1995'te gerçekleştirilen Madrid Zirvesinde, özellikle aday ülkelerin idari yapõlarõnõn
düzenlenmesi yoluyla, aşamalõ ve uyumlu bir entegrasyon için koşullarõn oluşturulmasõ
gereğine işaret edilmiştir. Bu çerçevede Komisyon, Gündem 2000 Raporunda, Topluluk
mevzuatõnõn ulusal mevzuata etkili bir şekilde aktarõlmasõnõn önemini vurgulamõş ve aktarõlan
mevzuatõn adli ve idari kurumlar vasõtasõyla gerektiği gibi uygulanmasõnõn daha da önemli
olduğunu belirtmiştir. Gelecekteki üyelik bakõmõndan yukarõda belirtilen husus, karşõlõklõ
güven oluşturmanõn vazgeçilmez ön koşuludur.
Haziran 2002’de Sevilla’da gerçekleştirilen Zirvede, aday ülkelerin, müktesebatõn etkili bir
şekilde uygulanmasõ doğrultusunda ilerleme kaydetmeye devam etmesinin, adli ve idari
kapasitelerinin istenen seviyeye çõkartõlmasõ için gerekli tüm tedbirleri almasõnõn ne kadar
önemli olduğu vurgulanmõştõr. İşbu Rapor, Türkiye’nin idari kapasitesi konusunda 2001 yõlõ
İlerleme Raporunda yer alan değerlendirmeye dayanarak, müktesebatõn çeşitli yönlerinin
uygulanmasõ için gerekli temel idari yapõlar üzerinde yoğunlaşmak suretiyle derinlik ve detay
getirmeyi amaçlamaktadõr.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda Komisyon şu sonuçlara varmõştõr:
“Türkiye, Gümrük Birliği Kararõnda öngörülen mevzuatõn büyük kõsmõnõ gerekli süreler
içinde kabul etme ve uygulama yeteneğini göstermiştir. Şimdi de, yükümlülüklerin zamanõnda
yerine getirilmemiş olduğu sektörlerde benzer bir kararlõlõk göstermelidir. Kamu ihaleleri
dahil iç pazar, tarõm ve çevre alanlarõ başta olmak üzere, yerine getirilecek pek çok
yükümlülük bulunmakla birlikte, Türkiye, Avrupa stratejisinde belirlenen alanlarõn çoğunda
Topluluk mevzuatõna uyum sürecini başlatmõş durumdadõr. Gümrük birliği ve Avrupa
Stratejisi kapsamõna girmeyen sektörlerde müktesebatõn kabul edilmesi bakõmõndan
Türkiye’nin önünde hâlâ uzun bir yol bulunmaktadõr.
Türkiye, gümrük birliği kapsamõnda müktesebatõn uygulanabilmesi bakõmõndan hukukî ve
idarî kapasiteye sahip olduğunu tartõşmasõz şekilde göstermiş olmakla beraber, müktesebat
uyumunun henüz sağlanamadõğõ diğer alanlarla ilgili gelecekteki kapasitesi hakkõnda, bu
aşamada bir görüş bildirmek mümkün değildir”.
2001 yõlõ İlerleme Raporunda Komisyon şu sonuçlara varmõştõr:
“Türkiye’nin müktesebat uyumu, en çok gümrük birliğinin kapsadõğõ alanlarda gelişmiştir.
Son İlerleme Raporundan bu yana, söz konusu alanlarda daha ileri düzeyde bir uyumlaştõrma
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gerçekleştirilmiştir. Ayrõca, Merkez Bankasõ dahil olmak üzere, bankacõlõk alanõnda ve
telekomünikasyon, enerji ve tarõm gibi sektörlerde önemli yasal düzenlemeler kabul edilmiştir
Bununla birlikte, bazõ konularla ilgili olarak, yeni kabul edilen mevzuatta müktesebattan
belirgin şekilde farklõlõklar bulunmaktadõr (kozmetikler, görsel-işitsel politika, sosyal
politika). Müktesebat ile Türk mevzuatõ arasõnda önemli farklõlõklar varlõğõnõ sürdürmüştür.
Müktesebatõ uygulamaya yönelik idari kapasiteyi güçlendirme yolunda kaydedilen ilerleme
sõnõrlõ kalmõştõr.
İç pazar alanõnda; standartlar dahil olmak üzere, mallarõn serbest dolaşõmõyla ilgili çeşitli
hukuki düzenlemeler kabul edilmiştir. Teknik mevzuata ilişkin bir çerçevenin kabulü özellikle
önem taşõmaktadõr. Bir dizi alanda yeni adõmlarõn atõlmasõ gerekmektedir. Mevcut kamu
alõmlarõ rejimi müktesebatla uyumlu değildir. Kişilerin serbest dolaşõmõ alanõnda, bir ilerleme
kaydedilmemiştir. Sermayenin serbest dolaşõmõ alanõnda, çeşitli sektörlerde yabancõ
yatõrõmlara ilişkin önemli kõsõtlamalar varlõğõnõ sürdürmektedir. Mali hizmetler dõşõndaki
hizmetler alanõnda, mevzuatõ daha da uyumlu hale getirmek için önemli çaba sarf edilmesi
gerekmektedir. Karaparanõn aklanmasõ alanõnda, mevzuatõn uygulanmasõna daha fazla önem
verilmelidir. Şirketler hukuku alanõnda, yeni bir ticaret kanunu hazõrlanmasõ konusunda bir
gelişme kaydedilmemiştir. Fikri mülkiyet haklarõna ilişkin mevzuatõn müktesebatla uyumlu
hale getirilmesi doğrultusunda önemli adõmlar atõlmõştõr. Fikri mülkiyetin korunmasõ
konusunda ihtisas mahkemeleri kurulmuş olmakla birlikte, bu alandaki uygulamaya ilişkin
kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. Rekabet politikasõ alanõnda, rekabete ilişkin
kurallarõn uygulanmasõ tatmin edicidir. Türkiye’nin devlet yardõmlarõ politikasõ müktesebat
ile uyumlu değildir. Yeni bir yasa çõkarõlmasõna rağmen, alkol ve tütün tekeli konusundaki
durum kaygõ verici olmaya devam etmektedir.
Türkiye tarõm sektöründe önemli bir reform başlatmõştõr. Bununla birlikte, Türkiye’nin yeni
doğrudan gelir politikasõnõn bazõ temel özellikleri, AB’nin mevcut yaklaşõmõndan farklõlõklar
göstermektedir. Türkiye, ülke çapõnda arazi kaydõ gibi bir dizi temel mekanizmayõ
oluşturmamõştõr. Türkiye, hayvan ve bitki sağlõğõ sektörlerinde, Avrupa Topluluğu
mevzuatõnõn aktarõlmasõ ve etkili biçimde uygulanmasõna odaklanmalõdõr.
Balõkçõlõk alanõnda; Ortak Balõkçõlõk Politikasõna uyum sağlanmasõ konusunda ilerleme
kaydedilememiştir. Modernize edilmiş bir filo kayõt sisteminin oluşturulmasõ gerekmektedir.
Ulaştõrma politikasõ alanõnda; müktesebatõn üstlenilmesi bakõmõndan Türkiye’nin, gerekli
mevzuat çalõşmalarõnõ hõzlandõrmasõ gerekmektedir. Tüm sektörlerde, ilgili mevzuatõn
uygulanabilmesi için gerekli idari kapasite güçlendirilmelidir.
Vergilendirme alanõnda; özellikle KDV oranlarõnõn yaklaştõrõlmasõ ile ilgili olarak önemli
ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.
Birçok alanda, Türkiye’nin istatistiki alt yapõsõ AB’ninkinden hâlâ çok farklõdõr. Bu konuya
ilişkin olarak somut bir gelişme kaydedilmemiştir. Sosyal politika ve istihdam alanõnda
adõmlar atõlmõş olmakla birlikte, bunlarõn hepsi müktesebatla uyumlu değildir. Örneğin,
Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yeni yasa, gerçek bir sosyal diyalog için gerekli koşullarõ
oluşturmada yetersiz kalmõştõr. Türk mevzuatõ, AT mevzuatõndan hâlâ çok farklõdõr.
Enerji alanõnda; elektrik ve gaz sektörlerinde önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bu yõl kabul
edilen iki önemli yasa, iç enerji pazarõna Türkiye’nin hazõrlanmasõ yolunda atõlmõş önemli
adõmlardõr.
Telekomünikasyon sektöründe; yeni çerçeve düzenleme, evrensel hizmet ve kişisel verilerin
korunmasõ gibi konular müktesebatla uyumlu hale getirilmelidir.
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Bölgesel politika konusunda; Türkiye ilerleme kaydetmemiştir ve yapõsal politikalarõn
uygulanmasõnõ hazõrlamak için özel çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Çevre alanõnda; TBMM gündeminde olan önemli bir çerçeve yasa dahil, yeni hukuki
düzenlemelerin kabul edilmesi gerekmektedir.
Adalet ve içişleri alanõnda; Türkiye karaparanõn aklanmasõ ve yolsuzlukla mücadele
konularõnda yakõn tarihte üç önemli Avrupa Konseyi sözleşmesini imzalamõştõr. Suçla
mücadele konusunda, Yunanistan ile yapõlan iki taraflõ bir anlaşma yürürlüğe girmiştir.
Türkiye, AB’nin vize politikasõna uyum sağlamak ve göç konusunda geri kabul anlaşmalarõ
yapmak üzere girişimlerde bulunmuştur. Sõnõr kontrolleri ve yasa dõşõ göçle mücadele
alanlarõnda, idari kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Gümrükler alanõnda; hemen hemen tama yakõn bir uyum söz konusudur.
Mali kontrol alanõnda; Türk idaresindeki bütçesel ve mali kontrol mekanizmalarõnõn
iyileştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr.
Müktesebatõn etkili bir şekilde uygulanmasõnõ sağlamak için, çeşitli alanlardaki idari
kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. İdarenin her düzeyinde önemli bir reform
gereksinimi bulunmaktadõr. Bu reform, devlet yardõmõ ve bölgesel kalkõnma alanlarõnda
olduğu gibi, bazõ durumlarda yeni yapõlarõn oluşturulmasõnõ gerekli kõlacaktõr. Bazõ
alanlarda, yeni düzenleyici kurumlar oluşturulmuştur. Bu kurumlarõn özerklikleri sağlanmalõ
ve bunlara yeterli personel ve mali kaynak aktarõlmalõdõr.
Türkiye’nin Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi 2001 yõlõ Mart ayõnda kabul edilmiş ve Türkiye, bu
belgenin uygulanmasõ yönünde önemli çaba sarf etmiştir. Türkiye, müktesebata daha hakim
hale gelmiş ve Hükümet, yeni mevzuatõn hazõrlanmasõna yönelik yoğun bir süreç başlatmõştõr.
Gümrükler, mallarõn serbest dolaşõmõ, fikri mülkiyetin korunmasõ, enerji ve telekomünikasyon
alanlarõnda, Katõlõm Ortaklõğõnõn kõsa vadeli önceliklerini kõsmen karşõlayan tedbirler
alõnmõştõr. Katõlõm Ortaklõğõnõn müktesebata ilişkin kõsa vadeli önceliklerini yerine getirmek
bakõmõndan önemli çaba sarf edilmesi gerekmektedir”.
3.1. Müktesebat Başlõklarõ
Daha önce belirtildiği üzere, Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneğine
ilişkin aşağõdaki değerlendirme, 29 müzakere başlõğõ listesine uygun bir şekilde
düzenlenmiştir. Buna göre bu bölüm, iç pazarõn “dört özgürlük” olarak bilinen yapõ taşlarõna
ilişkin ilerlemenin değerlendirilmesi ile başlamakta ve sektörel politikalar, ekonomik ve mali
işler, bölgesel politika, çevre, adalet ve içişleri, dõş politika ve mali konular dahil olmak üzere,
müktesebatõn tüm yönlerini kapsayacak şekilde, her bir başlõktaki ilerlemenin sistematik
değerlendirmesi ile devam etmektedir.
Başlõk 1: Mallarõn Serbest Dolaşõmõ
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Son İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, özellikle uygunluk değerlendirmesi ve piyasa
gözetimi alanõnda yatay mevzuatõ kabul etmek suretiyle müktesebata uyum konusunda
ilerleme kaydetmiştir. Geçen yõl, sektör-spesifik mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõ önemli ölçüde
hõzlandõrõlmõştõr. Bununla birlikte, uygunluk değerlendirmesi ve pazar gözetimi
mekanizmalarõnõn ve kurumlarõnõn oluşturulmasõ konusunda fazla ilerleme kaydedilmemiştir.
Bu nedenle, mallarõn serbest dolaşõmõ alanõndaki gelişme sõnõrlõ kalmõştõr.
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Yatay ve usule ilişkin tedbirlerle ilgili olarak, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatõn
Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõna Dair Çerçeve Kanun Ocak 2002’de yürürlüğe girmiştir. Bu
Çerçeve Kanunun amacõ, ürünlerin piyasaya arzõ, uygunluk değerlendirmesi, pazar gözetimi
ve denetimi ve ilgili bildirim usul ve esaslarõnõ belirlemektir.
Çerçeve Kanun, ikincil mevzuat ile desteklenmiştir. Toplam dört adet mevzuat kabul edilmiş
ve Ocak ve Nisan 2002’de yürürlüğe girmiştir: (i) Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Dair Yönetmelik, (ii) “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanõlmasõna Dair
Yönetmelik, (iii) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarõ ile Onaylanmõş Kuruluşlara Dair
Yönetmelik, (iv) Teknik Mevzuatõn ve Standartlarõn Türkiye ile Avrupa Birliği Arasõnda
Bildirimine Dair Yönetmelik.
Standardizasyon alanõnda, Türk Standartlarõ Enstitüsü (TSE), CEN ve CENELEC
standartlarõnõ kabul etmeye devam etmiş, ancak bu yõl ETSI standartlarõ kabul edilmemiştir.
Akreditasyon ve belgelendirme konularõnda ilerleme kaydedilmemiştir.
Sektör-spesifik mevzuata ilişkin olarak, Eski Yaklaşõm kapsamõndaki alanlarda, özellikle yasal
metroloji ve ön ambalajlama alanõnda 17 AT Direktifi iç hukuka aktarõlmõştõr.
Ağõrlõk ölçü aletleri ile ilgili Türk mevzuatõ Nisan 2002’de değiştirilmiştir. Alkol metre ve
alkol hidrometreler, motorlu taşõtlar için lastik basõnç ölçüleri, alkol çizelgeleri ve elektrik
sayaçlarõ ile ilgili direktifleri iç hukuka aktaran dört adet mevzuat, yürürlüğe giriş tarihlerinin
2003 yõlõna ertelenmesi amacõyla değiştirilmiştir.
Basõnçlõ kaplar alanõndaki AT direktifleri iç hukuka aktarõlmõştõr.
Motorlu taşõtlar ve bunlarõn römorklarõ alanõnda, 22 adet direktif iç hukuka aktarõlmõş ve bir
önceki İlerleme Raporunun yayõmlanmasõndan önce üç direktifi iç hukuka aktaran mevzuatta
değişikliğe gidilmiştir. Tarõm ve orman traktörleri ile ilgili 8 adet direktif iç hukuka
aktarõlmõştõr.
Türkiye ayrõca, tekstil ve kristal camlar ile ilgili iki direktifi iç hukuka aktarmõştõr.
Yeni Yaklaşõm çerçevesinde, belirli voltaj sõnõrlarõ içinde kullanõlmak üzere tasarlanmõş
elektrikli araçlar, elektromanyetik uygunluk, gaz yakan aletler, basõnçlõ kaplar, basit basõnçlõ
kaplar, gezi tekneleri, tõbbi cihazlar ve aktif olarak yerleştirilebilir tõbbi cihazlar ve otomatik
olmayan ölçü aletleri ile ilgili direktifler iç hukuka aktarõlmõştõr. Türkiye, ayrõca, oyuncak
güvenirliği ve makine ile ilgili direktifleri de iç hukuka aktarmõştõr.
Gõda güvenirliği ve gõda maddeleri mevzuatõ (bkz. ayrõca Başlõk 7-Tarõm) ile ilgili olarak,
Türkiye, Aralõk 2001’den bu yana, ambalajlama materyalleri ve özel beslenme ihtiyaçlarõ için
kullanõlan gõdalara ilişkin hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek suretiyle, müktesebatõn bir
bölümünü iç hukuka aktarmõştõr. Müktesebatõn önemli bir bölümünün hâlâ aktarõlmasõ
gerekmektedir. Türk mevzuatõnõn Topluluk mevzuatõ ve Topluluk gõda güvencesi ilkelerine
uygunluğuna ilişkin bilgilerin daha düzenli aralõklarla verilmesi gerekmektedir.
“Gõda denetimini güçlendirme” konusunda başlatõlan proje, kontrol hizmetlerinde gerekli
ilerlemeleri sağlayacaktõr. Denetim, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarõ) ve
laboratuvar analizlerine ilişkin bazõ eğitim programlarõ başlatõlmõştõr.
Gümrük giriş ve çõkõş noktalarõ ile ilgili olarak, ithal ve ihraç edilecek gõda maddeleri için
sõnõr denetim noktalarõnõn tespit ve ilan edilmesine ilişkin önceki uygulama mevzuatõ, daha
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etkili kontrollerin yapõlabilmesi amacõyla değiştirilmiştir (gõda güvenirliği için bkz. ayrõca
Başlõk 7-Tarõm).
Mayõs 2002’de, tõbbi ürünler ile ilgili bir direktif iç hukuka aktarõlmõştõr, ancak eczacõlõk
ürünlerine ilişkin ticari rejim sorunlu olmaya devam etmekte ve yerli ürünler lehine yapõlan
ayrõmcõlõk devam etmektedir.
Tarõmda kullanõlan gübrelere ilişkin uygulama yönetmeliği yayõmlanmõştõr. Böylece, bu
alandaki Türk mevzuatõ müktesebat ile uyumlu hale gelmiştir.
Uyumlaştõrõlmamõş alanda herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. Mallarõn serbest dolaşõmõ
ilkesi ile bağdaşmayan ulusal tedbirlerin bildirimine ilişkin mevzuat henüz yürürlüğe
girmemiştir.
Kozmetikler, deterjanlar, sivil kullanõm amaçlõ patlayõcõlar, yapõ malzemeleri ve kimyasallar
alanõnda kayda değer bir gelişme sağlanamamõştõr.
Kamu ihaleleri alanõnda; Ocak 2002’de yeni bir Kamu İhale Kanunu kabul edilmiş ve bu
Kanun Haziran 2002’de değiştirilmiştir. Söz konusu Kanunun Ocak 2003’te yürürlüğe
girmesi beklenmektedir. Yeni Kanun ile, daha fazla şeffaflõk, hesap verebilirlik ve rekabetin
ve aynõ zamanda kamu kaynaklarõnõn daha verimli ve etkili bir şekilde kullanõlmasõnõn temini
öngörülmektedir. Haziran 2002’de yapõlan değişiklikler, eşik değerler ve ihale tekliflerine
ilişkin ilan süreleri ile ilgilidir. Bu iki değişiklik, Türk mevzuatõnõ müktesebat ile daha
uyumlu hale getirmiştir.
Bir Kamu İhale Kurumu kurulmuş ve başkan da dahil olmak üzere Kurulun 10 üyesi Nisan
2002’de atanmõştõr. Yeni Kanunun 2003 yõlõ itibarõyla işler hale gelmesinin sağlanabilmesi
amacõyla, yeni Kurumun ve ihale yapan birimlerin idari kapasitelerinin geliştirilmesine
yönelik önemli miktarda yatõrõm yapõlmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr.
Genel Değerlendirme
Türkiye, AT-Türkiye Ortaklõk Konseyinin gümrük birliğinin son safhasõnõn uygulanmasõna
ilişkin kararõ çerçevesinde, 2000 yõlõ sonuna kadar ticaretin önündeki teknik engellerin
kaldõrõlmasõna ilişkin Topluluk müktesebatõnõ üstlenmeyi taahhüt etmişti.
Alkollü içeceklerin ithaline ilişkin şartlar ve TEKEL’in yeniden yapõlandõrõlmasõndaki
gecikmeler bu sektörde önemli ticari engellerin mevcudiyetine yol açmaktadõr. Bunun yanõ
sõra Türkiye, ikinci el otomobillere ilişkin ithalat rejimi hükümlerini, keyfi olarak diğer
ürünlere de uygulamaktadõr. Bu iki konu, AT ile Türkiye arasõnda çözüme kavuşturulamamõş
ticari uyuşmazlõklar arasõnda yer almaktadõr.
Yetkili makamlar, sõnai ürünler ile ilgili müktesebatõn Türkiye tarafõndan üstlenilmesi ve
uygulanmasõyla birlikte, bu mevzuatõn tam ve doğru olarak uygulanmasõnõ temin edecek
gerekli idari ve kurumsal düzenlemelerin de eş zamanlõ olarak yapõlmasõnõ sağlamalõdõr.
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatõn Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõna Dair Kanun ve ilgili
uygulama mevzuatõ 2002 yõlõnda yürürlüğe girmesine rağmen, uygunluk değerlendirmesi
henüz yapõlamamaktadõr. Aynõ durum, ilgili sektörlerde pazar öncesi denetim usulleri ve
zorunlu standart uygulama yolu ile çeşitli bakanlõklar tarafõndan gerçekleştirilen piyasa
gözetimi için de geçerlidir. Kabul edilen mevzuatõn uygulanmasõnõ sağlamak için, bu sorunun
mümkün olduğunca çabuk çözüme kavuşturulmasõna ve piyasa gözetiminin yeni araçlarõ
üzerinde eğitim verilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr.
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Standardizasyona ilişkin olarak, gerekli piyasa gözetimi yapõlarõnõn olmamasõ nedeniyle Türk
Standartlarõ Enstitüsü (TSE) tarafõndan uygulanan zorunlu standart rejimi, ticari sorunlar
yaratmaya devam etmektedir. Hâlâ, gereksiz ve zaman alõcõ belge talepleri, aşõrõ test
formaliteleri ve onaylamada gecikmeler bulunmaktadõr. Bu sorunlar, farklõ uygulamalarõn
azaltõlmasõ suretiyle, mümkün olduğunca çabuk ele alõnmalõdõr.
Devlet bütçesinden finanse edilmeyen ve bağõmsõz bir kurum olan TSE, standartlarõn
hazõrlanmasõ ve yayõmlanmasõ, sõnai metroloji ve kalibrasyon, uygunluk değerlendirmesi ve
belgelendirmeden sorumludur. TSE, CEN ve CENELEC’e ortak üyedir ve her iki kuruluşa
tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. Bununla birlikte, TSE’nin üyelik başvurularõ henüz
kabul edilmemiştir.
Ayrõca, TSE’nin standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesine ilişkin ikili işlevi kaygõ
verici bir diğer husustur. Bu işlevler, birbirinden bağõmsõz olacak şekilde ayrõlmalõ ve yetkiler
açõkça tanõmlanmalõdõr.
Akreditasyon alanõnda, 2000 yõlõnda kurulan Türk Akreditasyon Kurumu, kurumsal ve idari
yapõsõnõ büyük ölçüde tamamlamasõna ve akreditasyon başvurularõnõ kabul etmeye başlamõş
olmasõna karşõn, henüz tam olarak işlerlik kazanamamõştõr. Nisan 2002 sonu itibarõyla,
yapõlan başvurularõn hiçbiri karara bağlanmamõştõr.
Belgelendirme alanõnda, ulusal makamlar (bakanlõklar gibi) tarafõndan resmi olarak atanmõş
hiç bir belgelendirme kuruluşu bulunmamaktadõr.
Türkiye’nin geçen yõl içerisinde sõnõrlõ ilerleme kaydettiği çeşitli alanlarda uyum çalõşmalarõnõ
hõzlandõrmasõ ve tamamlamasõ gerekmektedir.
Bazõ sektörlerde müktesebat uyumu sağlanmõştõr. Bununla birlikte Türkiye, gümrük birliği
çerçevesinde, ürünler için teknik düzenlemelere ilişkin geniş bir mevzuatõ uygulama
konusunda 2000 yõlõ sonu itibarõyla tamamlamasõ gereken yükümlülüklerini henüz yerine
getirmemiştir.
Eski Yaklaşõm kapsamõndaki sektörlerde, motorlu araçlar, tarõm ve orman traktörleri alanõnda
gelişmeler olumlu karşõlanmaktadõr. Türk yetkililerin, 2003 yõlõnda (eczacõlõk ürünleri ve
kozmetikler) ve 2005 yõlõnda (tehlikeli maddeler ve müstahzarlarõ) mevzuat uyumunun
tamamlanmasõ öngörülen eczacõlõk ürünleri, kozmetikler ve kimyasallar gibi diğer alanlarda
daha çok çaba sarf etmesi gerekmektedir.
Kamu ihaleleri alanõnda, yeni kanunun kabulü ve bir Kamu İhale Kurumunun kurulmasõ, Türk
Kamu İhale Kanununun müktesebata uyumu bakõmõndan olumlu bir adõmdõr. Tam uyumun
sağlanmasõ için, birincil mevzuatta ve uygulama mevzuatõnda önemli çabalarõn sarf edilmesi
ve mevzuat değişikliklerinin yapõlmasõ gerekmektedir. Türk vatandaşõ olmayan isteklilere
karşõ bir dizi ayõrõmcõ hüküm bulunmaktadõr.
Eşik değerlerin yüksek tutularak ihale pazarlarõnõn yerli isteklilere açõlmasõ ve yerli istekliler
lehine fiyat avantajõ (% 15) sağlanmasõ, ilgili müktesebat ile bağdaşmamaktadõr. Pazarõn, belli
bir eşik değeri üzerindeki yerli mallara ayrõlmõş olmasõ konusunda getirilmiş olan yeni kriter,
AT mallarõnõn pazara girişini daha da kõsõtlamaktadõr (Madde 63).
Gõda mevzuatõ ile ilgili olarak, idari kapasitenin daha da artõrõlmasõ gerekmektedir. Türkiye,
laboratuvar gereçlerinin iyileştirilmesi, görevlilerin eğitilmesi, denetimlere özen gösterilmesi,
planlarõn hazõrlanmasõ ve idari kapasitenin yeniden yapõlandõrõlmasõ gibi henüz çözüme
kavuşturulmamõş konularõ ele almalõdõr.

57

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, gümrük birliğinin öngörülen süre içerisinde gereği
gibi işlemesi için gerekli şartlarõn oluşturulmasõ amacõyla Türk idaresinin ciddi gayret
göstermesi gerektiği sonucuna varmõştõr. Gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden bu yana,
sõnai mallarõn serbest dolaşõmõnõn taraflar arasõnda genel olarak sağlandõğõ düşünülmektedir.
Diğer taraftan, Türk mevzuatõnõn ticaretin önündeki teknik engellerin kaldõrõlmasõna ilişkin
müktesebata uyumu yetersiz kalmõştõr. Topluluğun Yeni ve Global Yaklaşõm temel ilkelerinin
Türkiye tarafõndan benimsenebilmesi için gerekli olan çerçeve mevzuat hâlâ eksiktir. Bunun
sonucunda, Yeni Yaklaşõm Direktifleri kapsamõna giren sektörlerde çok az bir ilerleme
kaydedilmiştir. Komisyonun, Türk mevzuatõnõn uyum durumunu değerlendirme imkanõ
bulamamõş olmasõna karşõn, Eski Yaklaşõm Direktifleri kapsamõndaki sektörlerde bazõ
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu nedenle, Gümrük Birliği Kararõndan kaynaklanan ve 31 Aralõk
2000 tarihine kadar tamamlanmasõ gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çaba sarf
edilmesi gereklidir.
Söz konusu dönemden bu yana, ticaret üzerindeki engeller süregelmektedir. Yatay tedbirlerle
ilgili bir dizi mevzuatõn kabul edilmesiyle ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, müktesebatõn
üstlenilmesi ile ilgili çalõşmalarõ hõzlandõrmakla birlikte, teknik mevzuat ve kamu ihaleleri
alanlarõnda tam uyum sağlanamamõştõr. Yeni Yaklaşõm kapsamõndaki uygulama
mevzuatõndan bazõlarõ uzun geçiş dönemlerinden sonra yürürlüğe girecektir. Ayrõca, yatay ve
sektörel açõdan uyumlaştõrõlmõş mevzuatõn etkili uygulanmasõna ilişkin idari kapasitede ciddi
eksiklikler bulunmaktadõr. Bu durum, piyasa gözetiminin verimsiz olmasõ ve ithalatta
ürünlerin sistematik olarak kontrolü sonucunu doğuracaktõr. Genel olarak, Türkiye’nin
müktesebat uyumu oldukça ileri safhadadõr ancak, tam uyumun sağlanabilmesi için daha fazla
çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin, ticarette teknik engellerin kaldõrõlmasõna yönelik düzenlemelerin kabulü için
daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir. Gümrük Birliği Kararõndan kaynaklanan ve 31
Aralõk 2000 tarihine kadar tamamlanmasõ gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi için
daha çok çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Nitekim, ticarette tarife dõşõ engellerin varlõğõ,
gümrük birliğinden tam olarak faydalanabilmeyi zorlaştõrmaktadõr. Türkiye, ayrõca, mevzuatõn
etkili uygulanmasõnõ azami seviyede gerçekleştirmek ve piyasa gözetiminin iyi
işleyebilmesini sağlamak amacõyla, ürünlerin piyasa öncesi kontrolü uygulamalarõnõ
kaldõrmalõdõr. Piyasa gözetimini yapmakla görevli kurumlarõn kurulmasõ veya mevcut
olanlarõn geliştirilmesi gerekmektedir. Yasal metroloji sisteminin tamamõnõn
güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. Türkiye, AT’ninkinden farklõ yeni teknik
düzenlemeler getirmekten kaçõnmalõdõr.
Başlõk 2: Kişilerin Serbest Dolaşõmõ
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Bu rapor döneminde, Topluluk mevzuatõna uyum konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Mesleki niteliklerin karşõlõklõ tanõnmasõ, vatandaş haklarõ, işçilerin serbest dolaşõmõ ve sosyal
güvenlik sistemlerinin ileriye dönük koordinasyonu alanlarõnda gelişme olmamõştõr.
İdari kapasiteye ilişkin olarak, bir gelişme kaydedilmemiştir.
Genel Değerlendirme
Mesleki niteliklerin karşõlõklõ tanõnmasõ alanõnda, henüz bir ulusal mesleki standartlar kurumu
oluşturulmamõştõr. 250 mesleğe ilişkin asgari mesleki eğitim koşullarõnõ düzenleyecek
mevzuat henüz çõkarõlmamõştõr.

58

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

Mesleklerin icra edilmesine izin verme konusunda değişik kuruluşlar yetkilidir. Bunlarõn bir
bölümü özel sektör dernekleri ve meslek örgütleri, bir bölümü ise Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK) gibi kamu kuruluşlarõdõr. Henüz diplomalarõn ve mesleki niteliklerin karşõlõklõ
tanõnmasõ konusunda yetkili bir ulusal koordinatör bulunmamaktadõr. Mevzuatõn, gerek
akademik tanõma ile mesleki tanõmanõn birbirinden ayrõlmasõnõ, gerek hizmet sunumu için
gerekli prosedürlerin basitleştirilmesini temin etmek bakõmõndan gözden geçirilmesi
gerekmektedir.
Türkiye’nin, yabancõ işçilerin serbest dolaşõmõna ilişkin sõnõrlamalarõn kaldõrõlmasõ
bakõmõndan, çeşitli kanunlarõ ve mesleki örgütlerin bu çerçevedeki rolünü gözden geçirmesine
ihtiyaç bulunmaktadõr.
Özellikle, sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonuna ilişkin olarak, Türk sosyal güvenlik
sisteminin düzgün şekilde işlemesini temin etmek için, mevcut sosyal güvenlik mevzuatõna
değişiklikler getirilmesi hâlâ gereklidir. Emeklilik sisteminde ve sosyal güvenlik
kuruluşlarõndaki verimsizlik, açõklar ve düzensizlikler, kõsmen, yetersiz idari kapasiteden
kaynaklanmaktadõr. Türkiye, Avrupa Topluluğunun yönlendirici ilkelerine uygun olarak,
sosyal güvenlik kuruluşlarõnõ daha verimli hale getirme ve koordine etme yönündeki
çabalarõnõ sürdürmelidir.
Komisyon, önceki İlerleme Raporlarõnda, bu alanda kayda değer bir gelişmeden söz
etmemiştir. Türkiye’nin bu alandaki müktesebata uyumu çok sõnõrlõ kalmõştõr. Türkiye,
mevzuatõnõ bu alandaki müktesebatõn tüm ilgili yönleriyle uyumlaştõrma konusundaki
çabalarõnõ yoğunlaştõrmalõdõr. Ayrõca, gerekli idari yapõlarõ geliştirecek çalõşmalara ihtiyaç
vardõr.
Başlõk 3: Hizmet Sunumu Serbestisi
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Son İlerleme Raporundan bu yana, mali hizmetlere ve idari kapasitenin güçlendirilmesine
ilişkin bazõ gelişmeler olmuştur.
Yerleşme hakkõ ve hizmet sunumu serbestisi (mali hizmetler dõşõndaki hizmetler) alanõnda
ilerleme kaydedilmemiştir (daha fazla ayrõntõ için bkz. B.2. Ekonomik kriterler). Bağõmsõz
çalõşanlara ilişkin bir gelişme kaydedilmemiştir.
Mali hizmetler alanõnda; özellikle bankacõlõk sektöründe, Uluslararasõ Para Fonu destekli
ekonomik reform programõnõn bir parçasõ olan, bankacõlõk sektörünün yeniden
yapõlandõrõlmasõna ilişkin program çerçevesinde önemli bir ilerleme sağlanmõştõr.
Uygulama mevzuatõnõn kabulü ile birlikte, bankalar, hisseleri banka özkaynaklarõnõn % 15’ini
geçmemesi şartõyla, mali olmayan nitelikte yan kuruluşlar edinebilir hale gelmişlerdir. Banka
muhasebe planõ ve standartlarõyla ilgili düzenlemede yapõlan değişiklikle, Şubat 2002 tarihi
itibarõyla repo işlemlerinin bilançolara dahil edilmesine imkan sağlanmõştõr. Ayrõca,
Uluslararasõ Muhasebe Standartlarõyla (UMS) uyumlu muhasebe uygulamalarõna ilişkin
düzenleme, banka bilançolarõnõn UMS’ye uygunluğunu temin amacõyla, Temmuz 2002
tarihinden bu yana yürürlüktedir.
Bu rapor döneminde, Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankalarõ
tarafõndan kurulan kõyõ bankalarõnõ ve Bahreyn, Lüksemburg, Malta ve Hollanda’da kurulan
ve çoğunluk hissedarlarõnõ Türk bankalarõnõn oluşturduğu kõyõ bankalarõnõ gözetim ve
denetime tâbi tutmuştur.
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Menkul kõymetler ile ilgili olarak, Sermaye Piyasasõ Kurulu (SPK), konsolide mali tablolara,
sermaye piyasasõndaki yatõrõmlarõn muhasebesine ve yüksek enflasyon dönemlerinde mali
tablolara ilişkin ilkeler konusunda Kasõm 2001’de iki grup tebliğ çõkarmõştõr. Ancak, bu
tebliğler henüz yürürlüğe girmemiştir.
Kabul edilen diğer mevzuat arasõnda, İstanbul Borsasõ ve Borsanõn kuruluş ve işleyişiyle ilgili
mevzuatta yapõlan değişiklikler bulunmaktadõr. Yatõrõm fonlarõ hakkõndaki tebliğ ile,
emeklilik fonlarõna ilişkin düzenlemede de değişikliklere gidilmiştir. Danõşmanlõk faaliyetleri
ve yatõrõm danõşmanlõğõ kuruluşlarõnõn ilkelerine ilişkin bir tebliğ de yayõmlanmõştõr.
Sigortacõlõk ve kişisel verilerin korunmasõ alanlarõnda ilerleme kaydedilmemiştir. İdari
kapasite için de aynõ durum geçerlidir. Bilgi Toplumuna yönelik düzenlemelerde de herhangi
bir gelişme olmamõştõr.
Genel Değerlendirme
Mali-olmayan hizmetler alanõnda, yabancõlarõn hizmet sunumu, özellikle yargõ ve sağlõk
alanlarõnda olmak üzere bir dizi sektörde ciddi engellere maruz kalmaya devam etmektedir.
Muhasebecilik hizmetleri, ancak karşõlõklõlõk esasõ dahilinde sağlanabilmektedir. Mimarlar ve
mühendisler gibi mesleki hizmet sağlayanlarõn, kendi ülkelerinde halihazõrda kayõtlõ olsalar
dahi, Türkiye’deki mesleki örgütlere kayõtlõ üye olmalarõ gerekmektedir. Türk mevzuatõnõn bu
bakõmdan müktesebata uygun hale getirilmesi için yapõlmasõ gereken pek çok husus
bulunmaktadõr.
Buna karşõlõk, mali hizmetler sektörü, yabancõ kuruluşlara geniş ölçüde açõk durumdadõr.
Yabancõ bankalar, yeniden yapõlanmanõn ardõndan Türk bankalarõnõ satõn almaya
başlamõşlardõr. Bankacõlõk sektörüne ilişkin yeni mevzuatõn etkili bir şekilde uygulanmasõna
özen gösterilmelidir. Bu çerçevede, BDDK’nõn bağõmsõzlõğõnõn muhafaza edilmesi büyük
önem taşõmaktadõr. İdari kapasiteye ilişkin olarak, halihazõrda BDDK personeli 55 yönetici ve
197 uzmandan oluşmaktadõr.
Bankacõlõk sektöründe yapõlagelen reformlar, Türk ekonomisinin bu hayati sektörünün
istikrara kavuşmasõ ve güçlendirilmesine büyük katkõ sağlamaktadõr (bkz. ayrõca B.2.
Ekonomik kriterler)
Yatõrõm hizmetleri ve menkul kõymet piyasalarõ alanõnda, SPK tarafõndan çõkarõlan sermaye
piyasasõndaki yatõrõmlar için konsolide mali tablolar ve muhasebe ile ilgili ilke ve kurallar
hakkõndaki mevzuatõn kabulü memnuniyetle karşõlanmõştõr. Bununla birlikte, özellikle
yatõrõmcõnõn zararõnõn telafisi, sermaye yeterliliği ve her türlü bilginin sağlanmasõ gibi
konularda, Türk mevzuatõnõn ilgili Topluluk müktesebatõna uyumu için yapõlacak çok iş
vardõr.
Bir önceki İlerleme Raporunda, SPK’nõn Haziran 2001’de Yatõrõmcõ Koruma Fonu ile ilgili
bir düzenleme kabul ettiği belirtilmişti. Bununla birlikte, Eylül 2001’de kurulan ve Yatõrõmcõ
Koruma Fonunun yönetiminden sorumlu bulunan Merkezi Kayõt Kuruluşu, lojistik eksiklikler
nedeniyle henüz tam olarak faaliyete geçememiştir. Ayrõca, bu yatõrõmcõ koruma
mekanizmasõ, özellikle AT’dekinden daha dar olmasõ nedeniyle ilgili müktesebata uyumlu
değildir.
Aracõ kuruluşlarõn sermaye yeterlilikleri konusunda ise, asgari sermaye, riskler için ayrõlan
karşõlõklarõn hesabõ ve bildirim yükümlülükleri gibi konularda aranan koşullar, ilgili
müktesebatla uyumlu değildir.

60

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

SPK, mali bilgilerin yayõmlandõğõ izahnameler için standartlar belirlemeye yetkilidir. Bunlar,
ilgili AT direktiflerinde yer alan ilkelerle büyük ölçüde uyumludur. Borsa kotasõna alõnmamõş
ancak düzenlenmiş piyasalarda işlem yapmasõna izin verilen şirketlerin şeffaflõğõnõn
artõrõlmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Ayrõca, izahnamelerdeki bilgilerin kapsamõnõn, ileriye
dönük veriler, ihtimaller, ihraç edenin konsolide hesaplarõ ve garantörler hakkõnda bilgiler
gibi diğer alanlarõ da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.
Diğer yandan, menkul kõymetleri Türkiye’deki borsalara kote edilen şirketlerin yayõn ve
bilgilendirme yükümlülükleri bakõmõndan da AB’ye göre farklõlõklar mevcuttur. Türkiye’de,
bankalar, sigorta şirketleri, brokerler, emeklilik fonlarõ ve çalõşan fonlarõ, menkul kõymet
piyasalarõnda yatõrõm yapmak amacõyla yatõrõm ortaklõğõ şirketleri kurabilmektedirler.
Bununla birlikte, konu, UCITS direktifi (Yatõrõm Ortaklõğõ Fonu Şirketleri) tarafõndan
düzenlenmemiştir.
Mali aracõlõk alanõnda, Türk bankalarõ, sadece brokerlik yapan yan kuruluşlarõ aracõlõğõyla
Borsada hisse senedi alõm satõmõ yapabilmektedir. Sigortacõlõk alanõnda, yabancõlarõ piyasa
dõşõnda tutan özel kõsõtlamalar devam etmektedir. Ayrõca, ilgili müktesebata uyumlu bir
sigortacõlõk gözetim ve denetim mevzuatõnõn kabulüne acilen ihtiyaç bulunmaktadõr. Sigorta
Murakabe Kuruluna, müktesebatla uyumlu olacak şekilde, bağõmsõzlõk sağlanmalõdõr.
Reasürans tekelinin mevcudiyetini sürdürmesi, müktesebata açõkça aykõrõlõk teşkil etmektedir.
Ayrõca, AT’deki piyasa içi denetim sistemi ile uyum sağlamak üzere, ex ante tarife
denetiminin kaldõrõlmasõ gerekmektedir.
İdari kapasiteye ilişkin olarak, SPK, menkul kõymetler ve yatõrõm piyasalarõnõ düzenleme ve
denetleme organõ konumundadõr. SPK, mali özerkliği bulunan bağõmsõz bir kuruluştur.
Menkul kõymet ihraç eden tarafõndan ödenen ve SPK tarafõndan kayda alõnan menkul kõymet
tutarõndan yapõlan % 0,2 oranõndaki bir kesinti, SPK’nõn bütçe kaynağõnõ oluşturmaktadõr.
Buna ilaveten, Sermaye Piyasasõ Kanununa tabi olan işlemlerden elde edilen gelirin % 5’inin
de SPK’ya aktarõlmasõ gerekmektedir. SPK’nõn yedi kişiden oluşan bir kurulu ve 410
personeli (21 yönetici, 202 uzman, ve 186 yardõmcõ personel) bulunmaktadõr.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin orta vadede hizmetlerin serbest dolaşõmõna ilişkin
müktesebatõ problemsiz uygulayacağõ ve mali hizmetlerde uyumun ileri düzeyde olduğu ifade
edilmiştir.
1998’den bu yana, mali hizmetler alanõnda, özellikle idari kapasitenin ve diğer gözetim
organlarõnõn güçlendirilmesi konularõnda ilerleme kaydedilmiştir. Mali hizmetler dõşõndaki
hizmet alanlarõnda ise ilerleme sõnõrlõ kalmõştõr. Bankacõlõk sektöründe müktesebat uyumu,
genel olarak iyi ilerlemektedir. Bankacõlõk sektörü reformu ile, Türk bankacõlõk sektörü
mevzuatõ uluslararasõ standartlar ve müktesebatla uyumlu hale getirilmektedir. Bununla
beraber, yatõrõm hizmetleri ve sigortacõlõk alanlarõnda kayda değer çabanõn sarf edilmesi
gerekmektedir.
Türkiye, mali olmayan hizmetlerin serbest sunumuna ilişkin mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõ
yolunda daha fazla çaba göstermelidir. Bunun yanõ sõra, sigorta ve reasürans ile ilgili mevzuat,
müktesebata uyumlu hale getirilmeli ve yatõrõm hizmetlerinde daha fazla serbestleşme
sağlanmalõdõr.
Başlõk 4: Sermayenin Serbest Dolaşõmõ
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Topluluk müktesebatõna uyum konusunda, son İlerleme Raporundan bu yana sõnõrlõ gelişme
kaydedilmiştir.
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Sermaye hareketleri ve ödemeler alanõnda, idari, düzenleyici ve yasal çerçevenin
iyileştirilmesi ve modern hale getirilmesi amacõyla, kapsamlõ bir reform programõ, Aralõk
2001’de uygulamaya konulmuştur. Ancak bu program çerçevesinde, uygulama mevzuatõnda
henüz bir değişiklik gerçekleştirilmemiştir.
Ödemeler sistemi ve karaparanõn aklanmasõ konusunda ilerleme kaydedilememiştir.
Genel Değerlendirme
Sermaye hareketleri alanõnda, Topluluk müktesebatõna belirli bir ölçüde uyum sağlanmõştõr.
Bununla birlikte, yabancõlarõn taşõnmaz mal edinmeleri ve yerli yatõrõmlara iştirakleri
konusunda sõnõrlar getiren önemli kõsõtlamalar mevcuttur.
Yabancõ yatõrõm konusundaki kõsõtlamalara ilişkin olarak, sivil havacõlõk, deniz taşõmacõlõğõ,
liman işletmeciliği, radyo ve televizyon yayõncõlõğõ, telekomünikasyon, madencilik ve enerji
gibi bir çok sektörde kõsõtlamalar halen mevcuttur.
Yabancõ gerçek ve tüzel kişilerin taşõnmaz mal edinmeleri ile ilgili mevzuat Türkiye’de
mevcuttur. Türkiye ile diğer ülkeler arasõnda, yabancõ gerçek kişilerin taşõnmaz mal
edinmelerine, karşõlõklõlõk ilkesi çerçevesinde imkan tanõnmaktadõr. Ancak, yabancõ gerçek
kişilerin köylerde (Köy Kanunu), ve askeri ve güvenlik bölgelerinin yakõnlarõnda (Askeri ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu) taşõnmaz mal edinmeleri yasaktõr. 30 hektarõn üzerindeki
taşõnmazlarõn edinilmesi Bakanlar Kurulunun iznine tabidir.
Tüzel kişiler bakõmõndan, yabancõ firmalarõn Türkiye’de taşõnmaz mal edinmelerine, izin
verilen faaliyetleriyle ilgili olmak kaydõyla, yabancõ sermaye mevzuatõ çerçevesinde izin
verilmektedir. Yabancõ kontrolündeki işletmelerin taşõnmaz mal ticareti yapmalarõna izin
verilmemektedir. Turizm Kanunu ve Petrol Kanununda, Köy Kanunu ile getirilen
kõsõtlamalara ilişkin istisnalar yer almaktadõr. Türkiye, bu mevzuatõ müktesebat ile uyumlu
hale getirmelidir.
Yabancõ yatõrõm için izin sistemi hâlâ yürürlüktedir. Türkiye’de şirket kurulmasõ veya şube
açõlmasõ için 50.000 dolar sermaye getirilmesi zorunlu bulunmaktadõr. Yeni yabancõ sermaye
kanununun mevcut izin sistemini kayõt sistemine dönüştürmesi ve Türkiye’ye yapõlacak
yatõrõmlarda asgari miktar zorunluluğunu kaldõrmasõ beklenmektedir. Türev ürünler alanõnda,
menkul kõymetlerin ve diğer sermaye piyasasõ araçlarõnõn yurt içinde ve dõşõnda fiziki
dolaşõmõ serbesttir. Kişisel sermayenin dolaşõmõna ilişkin özel bir kõsõtlama yoktur.
Yabancõlar, yurt içine ve yurt dõşõna sõnõrsõz miktarda fon transferi yapabilmektedir.
Yatõrõmlarõn veya kârlarõn, yatõrõmcõnõn ülkesine aktarõlmasõna ilişkin bir sõnõrlama yoktur.
Türk vatandaşõ olsun veya olmasõn, yerleşik kişilerin 5 milyon dolar ve üzerindeki miktarda
doğrudan yatõrõm amaçlõ ayni veya nakdi sermaye transferleri, Hazine Müsteşarlõğõnõn iznine
tâbidir. Bankalar, Türk Lirasõ cinsinden 50.000 dolarõ aşan transferlerde Hazine
Müsteşarlõğõnõ bilgilendirmek zorundadõr. Bu hüküm, ithalat ve görünmeyen işlemlere ilişkin
ödemeler ile sermaye ihracatõna uygulanmamaktadõr.
Ödeme sistemlerine ilişkin olarak, ilgili Topluluk müktesebatõ (sõnõr ötesi kredi transferleri ve
takas işlemlerinin sonuçlandõrõlmasõ hakkõndaki direktifler, elektronik ödeme araçlarõ
hakkõndaki tavsiye kararlarõ) henüz iç hukuka aktarõlmamõştõr. Türkiye’nin, bankalar ve
müşterileri arasõndaki sorunlarõn halli amacõyla, mahkeme dõşõ bir çözüm mekanizmasõ
oluşturmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr.
Sõnõr ötesi kredi transferlerine (ödemeler) herhangi bir kõsõtlama uygulanmamaktadõr.
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Kurumsal yatõrõmcõlarla ilgili olarak, yabancõ varlõklara yatõrõm açõsõndan Sigortacõlõk
Kanununda ve uygulama mevzuatõnda hukuki bir kõsõtlama öngörülmemiştir. Bununla
birlikte, söz konusu yabancõ varlõklar zorunlu rezervler oluşturmada kullanõlamazlar. Türkiye,
mevzuatõnõ ilgili Topluluk müktesebatõna tam olarak uyumlu hale getirmelidir. Özellikle
avukatlar, denetçiler ve muhasebeciler şüpheli mali işlemleri Mali Suçlarõ Araştõrma Kuruluna
bildirmelidir.
İdari kapasiteyle ilgili olarak, Türkiye’de, 1000’in üzerinde personele sahip, işleyen bir mali
istihbarat birimi olan Mali Suçlarõ Araştõrma Kurulu mevcuttur. Türkiye, 1991 yõlõndan bu
yana, OECD Karaparanõn Aklanmasõ Mali Eylem Görev Grubunun üyesi olan tek aday
ülkedir. 2001 yõlõ başõndan bu yana 35 soruşturma yürütülmüş ve bunun sonucunda, yaklaşõk
250 milyon Euro tutarõndaki işlemlere ilişkin davalar açõlmõştõr. Genel olarak, Mali Suçlarõ
Araştõrma Kurulu bilgi sisteminin ve tahkikat usullerinin iyileştirilmesi ihtiyacõ
bulunmaktadõr. Mali istihbarat veri bankasõ uygulamasõna geçilmesi şiddetle tavsiye
edilmektedir.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin sermayenin serbest dolaşõmõ alanõnda
göreceli olarak serbest düzenlemeler getirmiş olmasõna rağmen, belli mali işlemlere ilişkin
kõsõtlamalarõn halen mevcut olduğu sonucuna varmõştõr. Bu kõsõtlamalar, özellikle Türkiye’de
yerleşik olmayanlar tarafõndan gerçekleştirilen bazõ doğrudan yabancõ yatõrõmlar ve
gayrimenkul yatõrõmlarõ ile belirli menkul kõymetlerin sermaye piyasasõna kabulüne
uygulanmõştõr. Aynõ kõsõtlamalara dikkat çeken 1999 yõlõ İlerleme Raporu, reel zamanlõ gayri
safi takas sisteminin kurulmasõ gereğine de işaret etmiştir. Türkiye’de yatõrõm yapmak isteyen
yabancõlara verilmesi gereken izin de, giderilmesi gereken bir eksiklik olarak vurgulanmõştõr.
Türkiye, 1998 yõlõndan bu yana, sermaye hareketleri rejimini müktesebat ile daha uyumlu hale
getirmiştir. Ancak, uyumun tamamlanmasõ için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Türkiye, yabancõ sermaye mevzuatõnõn müktesebata uyumu ve yabancõ yatõrõmcõlara
uygulanan kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ konularõnda daha fazla çaba göstermelidir. Özellikle,
gayrimenkul edinilmesiyle ilgili kõsõtlamalar ve yabancõlarõn bir dizi sektörde faaliyet
göstermesine ilişkin engeller kaldõrõlmalõdõr. Yabancõ yatõrõmcõlar için gerekli olan izin
sistemi daha serbest bir rejimle değiştirilmelidir.
Başlõk 5: Şirketler Hukuku
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Son İlerleme Raporundan bu yana Türkiye, şirketler hukuku alanõnda, özellikle fikri mülkiyet
haklarõ konusunda ilerleme kaydetmiştir.
Şirketler hukukunda benzer bir ilerleme mevcut değildir.
Muhasebe alanõnda, SPK, konsolide mali tablolarõn muhasebe standartlarõnõn belirlenmesi ve
yüksek enflasyon dönemlerinde sõnõrlõ sorumlu şirketlere ilişkin iki tebliğ yayõmlamõştõr. Bu
adõmlar, müktesebata uyum bakõmõndan bir ilerleme teşkil etmekte ve daha fazla şeffaflõk
getirmektedir. Bu düzenlemeler, 2003 yõlõ itibarõyla yürürlüğe girecektir. Ayrõca, ulusal
muhasebe standartlarõnõ saptamak ve yayõmlamak amacõyla Türkiye Muhasebe Standartlarõ
Kurulu kurulmuştur.
Fikri ve sõnai mülkiyet haklarõ mevzuatõna ilişkin olarak, 2001 yõlõnda ve 2002 yõlõ başõnda
bazõ gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte, bu gelişmeler hâlâ tam olarak hayata
geçirilememiştir. Özellikle, WIPO Telif Haklarõ Antlaşmasõ ve WIPO İcralar ve Fonogramlar
Antlaşmasõna taraf olunmasõ ile ilgili işlemler henüz tamamlanmamõştõr. Aynõ durum, sõnai
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mülkiyet haklarõna ilişkin olarak, Endüstriyel Tasarõmlarõn Uluslararasõ Tesciline Dair Lahey
Antlaşmasõnõn Cenevre Metnine ve WIPO Marka Hukuku Antlaşmasõna katõlõm bakõmõndan
da geçerlidir.
Mart 2002’de, ilgili makamlar tarafõndan Türkiye’nin 70 ilinde, korsanlõkla mücadeleye
yönelik olarak İl Komiteleri kurulmuştur. Bakanlõklar, yerel yönetimler, emniyet mensuplarõ
ve meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan Komiteler, bölgelerindeki korsanlõk vakalarõ
ile ilgilenmektedirler. Ayrõca, sahtecilik ve korsanlõkla mücadeleye ilişkin bilinçlenmenin
artõrõlmasõ amacõyla bir bilgilendirme kampanyasõ başlatõlmõştõr.
Genel Değerlendirme
Şirketler hukuku ve muhasebe alanõndaki uyumlaştõrma sõnõrlõ kalmõştõr.
Fikri mülkiyet haklarõna ilişkin olarak, yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda, bilgi
toplumunda telif haklarõ, sui generis yapõdaki verilerin korunmasõ ve kiralama, ödünç verme
ve çoğaltma haklarõ konularõnda ilave değişiklikler yapõlmasõ ihtiyacõ bulunmaktadõr.
Uygulama mevzuatõna ilişkin çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir.
Korsanlõk ve sahtecilik, Türkiye’de ciddi bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Özel
sektör tarafõndan verilen bilgilere göre korsanlõk, örneğin 2001 yõlõnda, bilgisayar yazõlõmlarõ
alanõnda % 58, müzik alanõnda % 30 olarak gerçekleştirmiştir. Ayrõca, bu alandaki mevzuatõn
ve ilgili müktesebatõn sõnõrlarda etkili biçimde uygulanmasõ hâlâ yetersizdir. Bu çerçevede,
Türkiye’nin, telif haklarõ ve bağlantõlõ haklarõn ihlali durumunda uygun önlemlerin ve
yaptõrõmlarõn uygulanmasõnõ sağlamasõ önem arz etmektedir.
Türkiye, sõnai mülkiyet haklarõ alanõnda bir enstitünün yanõ sõra, fikri mülkiyet konularõ ile
ilgili olarak İstanbul’da ihtisas mahkemeleri kurmuştur. Fikri mülkiyet haklarõ alanõnda, sekiz
hakimin eğitilmesi, teçhizat sağlanmasõ ve veri tabanõ oluşturulmasõnõ amaçlayan bir proje
uygulanma aşamasõndadõr. Kültür Bakanlõğõ, Maliye Bakanlõğõ ve İç İşleri Bakanlõğõ için
düzenlenen özel eğitim programlarõ da sürdürülmektedir. Türkiye, kamu bilincinin artõrõlmasõ
kampanyalarõna ilişkin çabalarõnõ da yoğunlaştõrmõştõr. Bu tedbirler memnuniyetle
karşõlanmaktadõr. Ancak mevzuatõn uygulanmasõ ve sõnõrlardaki uygulamalar daha da
güçlendirilmelidir.
Eczacõlõk ürünleri alanõnda, verilerin korunmasõ yeterli değildir. Türkiye, bu alanda kabul
edilmiş bir Ortaklõk Konseyi Kararõnda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemiştir.
Sekiz ihtisas mahkemesi daha kurulmasõ amacõyla, hakim ve savcõlarõn eğitimi başlatõlmõştõr.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, fikri ve sõnai mülkiyet haklarõ ile ilgili uyum
çalõşmalarõnõn önemli ölçüde tamamlanmõş olduğunu belirtmiştir. Komisyon, şirketler
hukukuna ilişkin olarak, uyumun belli seviyede gerçekleştirildiğini ve bunun
tamamlanmasõnõn zorluk teşkil etmeyeceğini belirtmiştir. Komisyon, mevzuatõn
uygulanmasõna özel önem verilmesi gerektiğini ilave etmiştir. Uyum konusunda ilerleme
kaydedilmiş olmakla birlikte, idari kapasite ve mevzuatõn etkili uygulanmasõ yetersiz kalmaya
devam etmiştir. Korsanlõkla mücadele yeteri kadar etkili olmamõş ve kaygõ konusu olmaya
devam etmiştir. Polis, gümrük idareleri ve mahkemelere ilişkin daha fazla kapasite geliştirme,
eğitim ve kurumlar arasõ işbirliği ihtiyacõ bulunmaktadõr.
Türkiye, 1998 yõlõndan bu yana, fikri mülkiyet haklarõ mevzuatõna ilişkin önemli ilerleme
kaydetmiştir. Bununla birlikte, şirketler hukuku ve muhasebe alanõndaki müktesebat uyumu
sõnõrlõ kalmõştõr. Ayrõca, fikri mülkiyet haklarõ alanõndaki yetkili makamlarõn, gümrük
idarelerinin, polis ve yargõ teşkilatõnõn etkili uygulama ve denetleme kapasiteleri daha fazla
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güçlendirilmelidir. Sõnõr kontrolleri ve korsanlõk ve sahtecilik ile mücadele esaslõ şekilde
geliştirilmelidir.
Türkiye, şirketler hukuku ve muhasebe alanõndaki uyuma ilişkin çalõşmalarõnõ hõzlandõrma
konusunda daha fazla çaba sarf etmelidir. Fikri mülkiyet haklarõna ilişkin olarak Türkiye,
Türk Patent Enstitüsünün yapõsõna benzer yapõda bir fikri mülkiyet haklarõ enstitüsü
kurulmasõ konusunda desteklenmektedir. Bu Enstitü, fikri mülkiyet haklarõ alanõnda gerekli
mevzuatõ hazõrlayacak, bir tescil sistemi kuracak, telif haklarõ bilgilendirme merkezinin
kurulmasõ da dahil olmak üzere ilgili çevrelerin bilgilendirilmesini sağlayacak, korsanlõk ve
diğer ihlallerle mücadele için tedbirler alacak ve ülkeyi uluslararasõ platformlarda temsil
edecektir. Özellikle endüstriyel tasarõmlar alanõnda olmak üzere, sõnai mülkiyet haklarõnda
uyum sağlanmasõ için daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. Tõbbi ürünler ve
bitki koruma ürünleri için ek koruma belgeleri konusunda, müktesebat ile uyum
bulunmamaktadõr.
Başlõk 6: Rekabet
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye, son İlerleme Raporundan bu yana, özellikle rekabet kurallarõnõn etkili uygulanmasõ
konusunda ilerleme kaydetmiştir. Devlet yardõmlarõ ile ilgili bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Rekabetle ilgili olarak, yeni mevzuat çõkarõlmamõştõr. Rekabet Kurumu, 2001 yõlõnda, 121
başvuruyu sonuçlandõrmõş ve 178 yeni başvuruyu incelemeye başlamõştõr. Sõnõrlayõcõ
anlaşmalar ile ilgili toplam 60 başvurunun 5’i, para cezasõ içeren yasaklama ile
sonuçlanmõştõr. Hakim durumun kötüye kullanõlmasõ ile ilgili 18 başvurunun dördünde para
cezasõ uygulanmõş ve ilgili teşebbüsün faaliyetlerine yasak getirilmiştir. Rekabet Kurumu,
2001 yõlõnda, dört birleşme ve devralmaya koşullu olarak izin vermiştir.
Devlet yardõmlarõ mevzuatõnõn kabulü ve devlet yardõmlarõ izleme kurumunun kurulmasõna
ilişkin bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu durum, rekabet kurallarõnõn uygulanmasõna ilişkin
Ortaklõk Konseyi Kararõnõn kabul edilmesini geciktirmektedir.
NUTS 2 sõnõflandõrmasõna uygun şekilde, bölgesel kalkõnma amaçlarõna ilişkin geçici
haritanõn belirlenmesi çalõşmalarõnõn tamamlanmõş olmasõ memnuniyet vericidir. Bu harita,
azami yardõm yoğunluklarõnõn ayõrt edilebilmesini mümkün kõlacak ve bölgesel gelişme
farklõlõklarõnõn azaltõlmasõnda hedefe yönelik bir yaklaşõm geliştirilmesine hizmet edecektir.
TEKEL’in yapõsõna ilişkin olarak, önceki İlerleme Raporunda belirtilen güçlükler varlõğõnõ
sürdürmektedir. 2001 yõlõnda kabul edilen mevzuat bir ilerleme olarak
değerlendirilmemektedir. Bu mevzuatõn yürürlüğe girişi, uygulama düzenlemelerindeki
eksiklikler nedeniyle gecikmiştir.
Genel Değerlendirme
Türkiye, rekabet hukuku alanõndaki mevzuatõnõn önemli bir bölümünü, müktesebat ve gümrük
birliğini kuran Ortaklõk Konseyi Kararõndan kaynaklanan yükümlülükleri ile uyumlu hale
getirmiştir. Grup muafiyetleri ile ilgili daha fazla uyuma ihtiyaç vardõr.
Türk Rekabet Kurumu, başta grup muafiyetleri düzenlemeleri olmak üzere, önemli sayõda
uygulama mevzuatõ çõkarmõştõr. Bununla birlikte, dikey anlaşmalara ilişkin Türk grup
muafiyeti sistemi, 1999 yõlõnda değiştirilmiş olan eski AT sistemini izlemektedir. AT’nin
münhasõr dağõtõm, münhasõr satõm, motorlu araç dağõtõmõ ve franchise sözleşmeleri gibi, dikey
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anlaşmalara ilişkin grup muafiyeti sistemi konusunda ayrõ bir uygulama mevzuatõ
bulunmaktadõr.
Türkiye’de, rekabeti kayda değer ölçüde sõnõrlamayan anlaşmalara ilişkin kurallar getiren
uygulama mevzuatõ bulunmamaktadõr. İlave olarak, başta teknoloji transferi ve araştõrma ve
geliştirme anlaşmalarõ olmak üzere, yatay anlaşmalarla ilgili uygulama mevzuatõ da
bulunmamaktadõr. Bu alanda Türk rekabet hukukunun AT müktesebatõ ile uyumlaştõrõlmasõ
konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Bağõmsõz Rekabet Kurumu, 11 üyeli bir Kuruldan ve toplam 319 personelden oluşmaktadõr (7
yönetici, 90 uzman ve 222 yardõmcõ personel). Rekabet Kurumunun gelirleri, Sanayi ve
Ticaret Bakanlõğõnõn toplam bütçesinden yapõlan tahsisler ile Rekabet Kurumu tarafõndan
verilen para cezalarõnõn % 25’inden meydana gelmektedir.
Rekabet Kurumu, hukuki uyumlaştõrmanõn tamamlanmamõş olmasõ sebebiyle, kamu
teşebbüsleri, devlet tekelleri ve inhisari haklara sahip teşebbüslere rekabet hukukunun etkili
bir şekilde uygulanmasõ için gerekli yetkilere sahip bulunmamaktadõr. Rekabet Kurumunun,
kamu teşebbüsleri, devlet tekelleri ve inhisari haklara sahip teşebbüsler tarafõndan yapõlan
rekabet ihlallerine etkin bir şekilde müdahale edebilmesi için yetkilendirilmesine ihtiyaç
bulunmaktadõr.
Ayrõca, başta hizmetler alanõna ilişkin olmak üzere, geniş sayõdaki sektörel özel düzenleme,
Türk Rekabet Kanununa aykõrõlõk teşkil etmekte ve fiili olarak Rekabet Kurumunun Rekabet
Kanununu uygulamasõnõ engellemektedir. Rekabet Kurumu, “teşebbüs” tanõmõnõ, kamu
kurumlarõnõ da içine alacak şekilde daha geniş yorumlamalõ ve takdir yetkisini, rekabet
hükümlerini kamu tarafõndan kontrol edilen sektörlerde uygulayabilmek için, daha fazla
kullanmalõdõr. Rekabet kurallarõnõn etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, Rekabet Kanunu
ile çelişen sektörel düzenlemelerde (özellikle özel ve münhasõr haklar tanõyan mevzuatta)
değişik yapõlmasõ gerekmektedir.
Ayrõca, Rekabet Kurumu, özelleştirme sürecinde ve düzenlenmiş alt yapõ sektörlerinde,
rekabeti teşvik etmek amacõyla daha aktif hareket etmelidir. Bu çerçevede, Rekabet Kurumu
ve Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu ve Telekomünikasyon Kurumu gibi özel düzenleyici
kurumlar arasõnda sõkõ koordinasyon sağlanmalõdõr.
Rekabet Kurumu, rekabet kurallarõnõn ihlal edildiği durumlarda ciddi para cezalarõ
uygulamõştõr. Ancak, Rekabet Kurumunun kararlarõna karşõ Danõştay’a yapõlan başvurularõn
yavaş sonuçlandõrõlmasõ, rekabet kurallarõnõn etkili bir şekilde uygulanmasõnõ
geciktirmektedir. Yüksek enflasyon sebebiyle, rekabet kurallarõna ve prosedürlerine
uyulmasõnõ sağlamak için verilen idari para cezalarõ caydõrõcõ olmamaktadõr. Bugüne kadar,
Danõştay’a yapõlan başvurularõn hiçbiri sonuçlandõrõlmamõştõr. Rekabet Kanunu, Danõştay’a
başvurulmasõ halinde, Danõştay’õn nihai kararõndan önce, para cezalarõnõn tahsil edilmesine
imkan tanõmamaktadõr.
Devlet yardõmlarõ alanõnda, Türkiye’nin, gümrük birliği kapsamõndaki yükümlülükleri
uyarõnca, bu alandaki mevzuatõnõ uyumlaştõrmasõ ve devlet yardõmlarõnõn izlenmesi için
gerekli idari yapõyõ kurmasõ gerekmesine rağmen, henüz AT ilke ve kriterlerine uygun bir
devlet yardõmõ mevzuatõ kabul edilmemiştir. Türkiye, mevzuatõnõ, gümrük birliği
yükümlülüklerine ve müktesebata uyumlaştõrmalõ ve bir devlet yardõmlarõnõ izleme kurumu
oluşturmalõdõr.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin Topluluk rekabet mevzuatõna uyum sağlamak
yönünde önemli çabalar sarf ettiği belirtilmiştir. Bu çalõşmanõn tamamlanmasõ büyük önem
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arz etmektedir. Bu ise, başta ticari tekellerin Topluluk mevzuatõ ile uyumlaştõrõlmasõ olmak
üzere, esaslõ yeniden yapõlandõrma çalõşmalarõnõ gerekli kõlacaktõr. 1999 yõlõ İlerleme Raporu,
sadece teşebbüsler alanõndaki ilave gelişmeleri vurgulamõş ve büyük oranda 1998 yõlõ Raporu
ile benzer sonuçlara varmõştõr. 2000 yõlõ İlerleme Raporunda, devlet yardõmlarõnõ izleme
kurumunun kurulmasõ gereği gündeme getirilmiştir. 2001 yõlõ İlerleme Raporunda da aynõ
sonuçlara ulaşõlmõştõr.
Türkiye, 1998 yõlõndan bu yana, rekabet politikasõ alanõnda önemli gelişmeler kaydetmeye
devam etmiş, ancak devlet yardõmlarõnõn izlenmesi ve devlet tekellerinin uyumlaştõrõlmasõnda
çok sõnõrlõ bir ilerleme kaydetmiştir. TEKEL’in, tütün, alkol ve tuz ürünlerinde tekel olma
konumunda bir değişiklik olmamõştõr. TEKEL, bir kamu iktisadi teşebbüsü haline getirilmekle
birlikte, münhasõr haklarõnõ korumaya devam etmiştir. Bunun yanõnda, TEKEL, Rekabet
Kurumunun yetki alanõ dõşõnda kalmaktadõr. Genel olarak Türkiye, mevzuat uyumu, idari
kapasite ve uygulama bakõmõndan, AT mevzuatõna kõsmen uyum sağlamakla birlikte, devlet
yardõmlarõ ve kamu tekellerine ilişkin uyumlaştõrma sõnõrlõ kalmõştõr.
Türkiye, öncelikli olarak, rekabet kurallarõnõn uygulanmasõna ilişkin taslak Ortaklõk Konseyi
Kararõnõ imzalamalõdõr. Türkiye, devlet yardõmlarõnõ izlemekle görevli bağõmsõz bir kurumun
kurulmasõ yönündeki çalõşmalarõnõ yoğunlaştõrmalõdõr.
Başlõk 7: Tarõm
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişmeler
Mevzuat uyumunda sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir.
Türkiye’de tarõm, 200115 yõlõnda gayri safi katma değerin % 12,1’ini, 2000 yõlõnda ise %
13,6’sõnõ oluşturmuştur. 2001 yõlõnda, Türk işgücünün üçte birinden biraz fazlasõ (% 35,4),
tarõm sektöründe istihdam edilmiştir.16 Bu rakam bir önceki yõlõn istihdam rakamõna yakõndõr.
2001 yõlõnda, Türkiye ile AT arasõndaki toplam tarõm ürünleri ticareti17, farklõ eğilimler
göstermiştir. AT’nin Türkiye menşeli tarõm ürünleri ithalatõ, % 14 oranõnda artarak 2188
milyon Euro’ya ulaşmõştõr. Türkiye’ye gerçekleştirilen AT ihracatõ, % 24 oranõnda azalarak
771 milyon Euro’ya düşmüştür. AT’nin yaptõğõ ithalatta meyveler ve fõndõk öne çõkmaktadõr.
Kürk ve deri, pamuk, başlõca bitkisel ve hayvansal yağlar, içecekler, içkiler ve sirke, AT’nin
temel ihraç ürünleridir.
Türk Hükümeti, 2000 yõlõnda başlayan tarõm reformunu uygulamaya devam etmiştir. Bu
reform, çeşitli tarõmsal fiyat destek sistemlerinin doğrudan gelir desteği sistemi ile
değiştirilmesini, tütün, çay ve fõndõk üretimini ikame etmek üzere geliştirilen “Alternatif Ürün
Projesi”ni, Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ, girdi ve
kredi sübvansiyonlarõnõn terk edilmesini ve gõda sanayileri gibi kamu teşebbüslerinin
özelleştirilmesini kapsamaktadõr.

15

Aksi belirtilmedikçe, tüm tarõm istatistikleri için kaynak olarak EUROSTAT verileri kullanõlmõştõr.

16

AT sistemi ile henüz uyumlaştõrõlmamõş olan Hanehalkõ İşgücü Anketleri (HİA) verileri. HİA kapsamõnda, tarõmsal
istihdam, gelirinin önemli bir kõsmõnõ tarõmdan elde eden ekonomik olarak aktif kişiler olarak tanõmlanmaktadõr.

17

Ticaret rakamlarõnõn kaynağõ : DTÖ’nün tarõm ürünleri tanõmõ, EUROSTAT COMEXT rakamlarõ (bkz. U.E. 12.15:
Commerce des produits agricoles 1998-2000, 1 Partie D.G. AGRI/G.2 Analyses quantitatives, prévisions, statistiques,
études, 2001, pp. 10-57 et 86-89)
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2002 yõlõnda, devletin tarõmsal politikalar için ayõrdõğõ bütçe, yaklaşõk 1.690 milyon Euro’dur.
2002 yõlõ toplam tarõm bütçesinin 875 milyon Euro18 tutarõndaki kõsmõ, çiftçilere verilen
doğrudan destek programlarõnõn finansmanõna ve 815 milyon Euro tutarõndaki kõsmõ da genel
destek tedbirlerine ayrõlmõştõr. Kõrsal kalkõnma dahil, tarõma sağlanan devlet desteği, bütçenin
% 2,76’sõna denk gelmektedir. 2001 yõlõ itibarõyla girdi destekleri kaldõrõlmõştõr.
Hükümet, ülke çapõnda bir çiftçi ve arazi kayõt sistemi uygulamaktadõr. Yaklaşõk 2,2 milyon
çiftçi (toplamõn yaklaşõk % 60’õ) ve 11,8 milyon hektar arazi (% 50) kaydedilmiştir. Tapu
kayõtlarõ, çiftçi kimlik numaralarõ ve parsel numaralarõnõn kullanõlmasõ suretiyle,
karşõlaştõrmalõ elektronik kontroller yapõlmaktadõr.
Kõrsal alanlarda sürdürülen kadastro çalõşmalarõnda ilerleme kaydedilmektedir. Kadastro
çalõşmalarõ, halihazõrda, kõrsal alanlarõn % 85’ini kapsamaktadõr. Kadastro haritalarõnõn %
10’u bilgisayar ortamõna aktarõlmõştõr. Ayrõca, Türkiye, tarõmsal işletme arazilerinin
bölünmesini azaltmak amacõyla, miras konusundaki kurallarõ değiştiren bir kanunu kabul
etmiştir.
Yatay Konular
Avrupa Tarõmsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (FEOGA) ve Entegre İdare ve Kontrol
Sistemi (IACS) ile ilgili uygulama tedbirleri hazõrlõklarõna ilişkin bir ilerleme
kaydedilmemiştir.
Kalite politikasõ (koruma altõndaki menşe işaretler, koruma altõndaki coğrafi işaretler ve özel
karakter işaretleri) veya bir Çiftlik Muhasebe Veri Ağõ (FADN) kurulmasõ konusunda bir
gelişme sağlanmamõştõr.
Türkiye’nin, ticari mekanizmalarõn uygulanmasõna ilişkin uyum durumu, 1995 tarihli Gümrük
Birliği Kararõ kapsamõnda yer almaktadõr (bkz. Başlõk 25- Gümrük birliği ve Başlõk 26-Dõş
ilişkiler).
Ortak Piyasa Düzenleri
Hükümet doğrudan gelir desteği ödemelerine devam etmiştir. Bu kapsamda, çiftçilere
yaklaşõk 1 milyar Euro aktarõlmõştõr.
Tarla ürünleri ve hayvansal ürünler ile ilgili ortak piyasa düzenleri kapsamõnda bir ilerleme
kaydedilmemiştir.
Özel ürünler kapsamõnda, Ocak 2002’de bir Tütün Kanunu kabul edilmiştir. Kanun, 2002 yõlõ
itibariyla, tütün alõmlarõnda devlet sübvansiyonuna son verilerek açõk artõrma usulüne
geçilmesini, üretici ve alõcõlar arasõnda bireysel satõn alma sözleşmelerinin getirilmesini ve
söz konusu piyasanõn serbestleşmesini amaçlamaktadõr. Başka bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Şekerle ilgili olarak, 2002 yõlõnda Şeker Kanununa ilişkin iki adet uygulama mevzuatõ
çõkarõlmõştõr. Birincisi, Şeker Kurulunun çalõşma usul ve esaslarõ ile şeker kotalarõ
hakkõndadõr. İkincisi, şirketlere ait kotalarõn tespit, tahsis, iptal ve transferinin yanõ sõra, yeni
kota tahsislerine ilişkin usul ve esaslarõ belirlemektedir.

18

312,5 milyon Euro tutarõnda ilave kaynak 2001 bütçesinden 2002 bütçesinin ilgili kalemlerine aktarõlmõştõr.
Yukarõdaki miktar bunu yansõtmamaktadõr.
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Kõrsal Kalkõnma ve Ormancõlõk
Bu alanda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Gõda güvenirliği dahil bitki ve hayvan sağlõğõ konularõ
Büyükbaş hayvanlarõn kaydedilmesine devam edilmiştir. Yaklaşõk 4,5 milyon hayvan
küpelenmiş ve kayõt altõna alõnmõştõr. Bu kapsamda, 3 milyon sõğõr ve 400 bin hayvancõlõk
işletmesi ile ilgili kayõtlar bir veri tabanõna girilmiştir. Müktesebata uyumun sağlanmasõ
amacõyla mevcut yönetmelik gözden geçirilmektedir.
Veterinerlik alanõnda, hayvan hastalõklarõ ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir (şap
hastalõğõ, mavi dil hastalõğõ, koyun-keçi vebasõ, koyun ve keçi çiçeği ve brusella).
Türkiye’de, 2002 yõlõndan itibaren, yeni bir BSE gözetim sistemi yürürlüğe girmiştir. Bu
sistem, sinirsel bozukluklar gösterdikten sonra ölen veya kesilen ve 30 aylõk veya daha
büyükken kesilen sõğõrlardan rastgele alõnan numunelerin incelenmesi ve izlenmesinden
oluşmaktadõr. Toplam olarak, 3000 farklõ BSE teşhis testi uygulanmõştõr.
Mart 2001’de, Hayvan Islahõ Kanununun kabulünden sonra yedi uygulama yönetmeliği
çõkarõlmõştõr. Bu yönetmelikler, embriyo ve sperm üretim tesisleri, tek tõrnaklõlarõn soy
kütüğüne kayõtlarõ; hayvan gen kaynaklarõ; hayvan türlerinin kayõtlarõ; hayvanlarda soykütüğü
ve önsoykütüğü faaliyetleri; õslah amaçlõ yetiştirici birlikleri ve hayvan õslahõ milli
komitesinin ilkeleri ile ilgilidir.
Hayvan refahõ ve
kaydedilememiştir.

hayvansal

atõklara

yapõlacak

işlemler

ile

ilgili

bir

gelişme

Yetkili kurum, hayvan hastalõklarõ ve hayvan sağlõğõ kontrollerini güçlendirmek için bazõ
çabalar sarf etmiştir. Sõnõr bölgelerinde izleme programlarõ başlatõlmõştõr. Farklõ bölgelerde
kurulan 11 ulaşõm kontrol merkezinde, hayvan ve hayvan ürünleri hareketlerinin kontrolleri
sürdürülmektedir. Hayvan kontrol yönetmelikleri ihlallerine uygulanan cezalarõ artõrmak
amacõyla, Hayvan Sağlõğõ ve Zabõtasõ Hakkõndaki Kanunda değişikliğe gidilmiştir. Hastalõğa
özgü bilgi içeren rehberler hazõrlanmõş ve dağõtõlmõştõr.
Halk sağlõğõnõn korunmasõ alanõnda, serbest veteriner hekimlerin, mezbahalarda ve et işleme
tesislerinde, kamu adõna inceleme ve denetleme yapabilmelerine yetki veren bir yönetmelik
kabul edilmiştir. Şubat 2002’de, veterinerlik homeopatik müstahzarlarõ hakkõnda bir
yönetmelik yürürlüğe girmiştir.
Hayvan besleme konusunda ilerleme, hayvan yemlerinde katkõ maddesi olarak antikoksidiyallerin kullanõmõ için verilen yetkiyi kaldõran bir tebliğ yayõmlanmasõ ile sõnõrlõdõr.
Bitki sağlõğõ alanõnda, bitki hastalõklarõ ile ilgili durum değişmemiştir.
Türk mevzuatõnõn, bitki sağlõğõ (zararlõ organizmalar), pestisitler ve bitki hijyeni alanlarõndaki
müktesebata uyumu konusunda sõnõrlõ bir ilerleme kaydedilmiştir. Karantinaya konu
hastalõklar ve zararlõ organizmalar listesinde değişiklik yapõlmõş ve numune alma yöntemleri
ve kimyevi gübrelerin analizi ile ilgili bir yönetmelik çõkarõlmõştõr.
Tohumlar, çoğaltma materyalleri ve bitki çeşidi haklarõ ile ilgili olarak, Ocak 2002’de, bitki
çeşitlerinin kaydõna ilişkin yönetmelikte, yeni çeşitlerin dahil edilmesi ile sonuçlanan bir
değişiklik yapõlmõştõr. Türkiye, bitki çeşitlerinin korunmasõ için ulusal bir sistem kurulmasõ
amacõyla, mevzuat hazõrlõklarõ yapmaktadõr.
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2002 yõlõndan itibaren, tüm karantina müdürlükleri, bilgi ve istatistiklerin kaydedildiği bir veri
tabanõna bağlanmõştõr.
Gõda güvenirliği ile ilgili olarak (bkz. Başlõk 1-Mallarõn serbest dolaşõmõ), bir dizi gõda
güvenirliği uygulama mevzuatõ kabul edilmiştir. Bunlar; bal, gõda maddelerindeki belirli
bulaşanlar için numune alma ve analiz yöntemleri ve hayvansal kökenli gõda maddelerinde
veteriner tõbbi ürünlerinin maksimum kalõntõ limitleri ile ilgilidir. Gõda maddelerinin ihraç ve
ithali için belirlenmiş olan giriş ve çõkõş gümrük bürolarõ ile ilgili liste değiştirilmiştir.
Hükümet, fõndõk, fõstõk ve kuru incirde aflatoksinle mücadele için bir eylem planõ
hazõrlamõştõr. Resmi gõda müfettişleri eğitime tabi tutulmuş ve seminerler düzenlenmiştir.
Gõda güvenirliği denetimi konusunda bazõ ilerlemeler kaydedilmiştir. Müktesebat gerekleri ile
ilgili mevcut durumun değerlendirmesini yapmak üzere, ülke çapõnda sektör teşhis
araştõrmalarõ (süt, et ve et ürünleri ve balõk işleme tesislerini kapsayan) başlatõlmõştõr. Altõ
hizmet içi eğitim programõ düzenlenmiş ve 213 gõda müfettişi, gõda denetim ve incelemesi
konularõnda eğitilmiştir. Ayrõca, örnek alma alet ve teçhizatõ satõn alõnmõş ve ilgili eğitim
programlarõ yapõlmõştõr.
Genel Değerlendirme
Doğrudan gelir desteği sistemi uygulanmaktadõr. Hektar başõna yapõlan ödemeler tüm
ürünlere uygulanmakta olup, ödemelerde tek kriter arazinin tarõma açõlmõş olmasõdõr.
Çiftçiler, ödemeden yararlanabilmek için asgari 5 hektar araziye sahip olmak zorundadõr. 5
hektardan küçük işletmeler, birleştikleri takdirde doğrudan gelir desteği sisteminden
yararlanabilirler. Yardõm, çiftçi başõna azami 20 hektarla sõnõrlõdõr.
Yatay konularla ilgili olarak, Hükümet, arazi/çiftçi kayõt sisteminin tamamlanmasõ ve Entegre
İdare ve Kontrol Sisteminin ana unsurlarõnõn oluşturulmasõ konularõ üzerinde
yoğunlaşmalõdõr. Türkiye, AT organik tarõm sistemine hazõrlõk çalõşmasõnõ sürdürmesi
yönünde teşvik edilmelidir.
Ticari mekanizmalarõn uygulanmasõ ile ilgili olarak, tarõm ve gõda ürünlerinde piyasaya girişi
geliştirecek çalõşmalara ihtiyaç bulunmaktadõr (bkz. Başlõk 1-Mallarõn serbest dolaşõmõ ve
Başlõk 25- Gümrük birliği).
Ortak piyasa düzenleri ile ilgili olarak, açõk artõrma sisteminin ve üreticiler ile alõcõlar arasõnda
imzalanacak bireysel satõm sözleşmelerinin başlatõlmasõnõ öngören yeni Tütün Kanunu,
olumlu bir adõmdõr. Tütün ürünlerinin piyasaya girişi ve ithalat üzerindeki tekelci kontrol ile
ilgili hükümler, gümrük birliği kurallarõna uygun değildir (bkz. Başlõk 1-Mallarõn serbest
dolaşõmõ).
Şeker ile ilgili olarak, yeni kanunun, bu alandaki ortak piyasa düzeniyle bazõ benzerlikleri
bulunmaktadõr.
Türkiye, ortak piyasa düzenlerinin oluşturulmasõna ilişkin yasal zeminin ve uygulama
mekanizmalarõnõn kabulü için teşvik edilmektedir. Türkiye, tarõm piyasalarõnõn etkili bir
şekilde izlenmesi dahil, uygun ve etkin idari yapõlarõ oluşturmasõnõ hõzlandõrmasõ yönünde
desteklenmektedir.
Kõrsal kalkõnma ile ilgili olarak, Türkiye, AT mevzuatõ ile ilgili değerlendirmesini
tamamlamak ve tarõmsal ve kõrsal sektörlerin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ ve kalkõnmasõnõ
destekleyecek uygun idari yapõlarla birlikte kapsamlõ bir kõrsal kalkõnma stratejisi geliştirecek
planlara devam etmek konusunda teşvik edilmelidir.
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Veterinerlik ile ilgili olarak, Türkiye, mevzuat uyumunun henüz başlangõç safhasõndadõr. Bu
nedenle, Topluluk müktesebatõna uyum ile ilgili hazõrlõk çalõşmalarõnõ başlatmak konusunda
teşvik edilmektedir. Çerçeve kanunun hõzla kabul edilmesi takdirle karşõlanacaktõr.
Türkiye’den, hayvan hastalõklarõnõn denetimi ile ilgili uygulama çabalarõnõ başlatmasõ da
beklenmektedir (hazõrlõk çalõşmalarõnõn tamamlanmasõ dahil). Özellikle, veteriner
laboratuvarlarõnõn analiz kapasitelerinin artõrõlmasõ ve akreditasyonlarõnõn artõrõlabilmesi için
teşhis ve test yöntemlerinde OIE standartlarõnõn oluşturulmasõ gerekmektedir. Aşõ kalite
kontrolleri ve üretiminde iyileştirmelerin yapõlmasõ gereklidir. OIE A listesinde yer alan
hastalõklar ile ilgili acil eylem planlarõ çalõşmalarõ tamamlanmalõ ve test edilmelidir.
Teçhizatõn yenilenmesi ve veteriner hekimlerin ve diğer elemanlarõn eğitilmesi yoluyla,
hastalõk gözetim ve eradikasyon programlarõ ile epidemiyolojik kapasite güçlendirilmeli ve
yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Ayrõca, Türkiye, tarõmsal gõda işletmelerinin ilgili müktesebata uygun
olarak iyileştirilmesi için bir ulusal plan hazõrlamasõ yönünde teşvik edilmektedir.
Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlükleri ve sõnõrlardaki denetlemeler, teçhizat ve
bina bakõmõndan iyileştirilmeli ve bunlarõn müktesebat yükümlülüklerine uyumlu bir şekilde
işletilebilmesi için (laboratuvar ve bilgi teknolojileri dahil) yeterli sayõda veteriner hekim,
teknisyen ve yardõmcõ elemanla güçlendirilmelidir.
Bitki sağlõğõ alanõnda, zararlõ organizmalar, pestisitler ve bitki çeşitlerinin korunmasõ ile ilgili
mevzuatõn çõkarõlmasõnõn hõzlandõrõlmasõ memnuniyet verici bir gelişme olacaktõr.
Hastalõklarõn izlenmesi ve denetlenmesi için, mevcut ve yeni mevzuatõ etkili şekilde
uygulayacak idari kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, tarõm ürünleri için en
önemli sõnõr kontrol noktalarõnda yer alan bitki sağlõğõ laboratuvarlarõnõ yenilemesi ya da
yenilerini kurmasõ konusunda teşvik edilmektedir. Bitki koruma ürünlerinin kalõntõ izleme ve
kontrolü için laboratuvar kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye, büyük ölçüde Türk Gõda Kodeksinin bir parçasõ olarak, gõda güvencesi mevzuatõ
uygulamalarõnõn kabulünde bazõ ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye, müktesebata tam olarak
uyum sağlanabilmesi için gerekli olan çabalarõ sürdürmeli, HACCP ve GMP denetimleri
hakkõndaki mevzuatõn kabulünü hõzlandõrmalõdõr.
Kurumsal reformla ilgili olarak, tarõm, ormancõlõk ve kõrsal kalkõnma ile ilgili kurumlarõn
sayõsõ, bunlarõn organizasyonundaki karmaşõklõk ve farklõ coğrafi kapsamlara sahip taşra
teşkilatlarõ gibi nedenler, bu alanda sorumluluklarõn dağõldõğõ ve çoğunlukla farklõ birimler
arasõnda paylaşõldõğõ hantal yapõlarõn ortaya çõkmasõna sebep olmaktadõr. Bu durum, ortak
tarõm ve kõrsal kalkõnma politikalarõnõn tanõmlanmasõnõn yanõ sõra, uygulanmasõnõ da
zorlaştõrmaktadõr. Söz konusu kurumlarõn daha etkili hale getirilmesi için, aşamalõ bir şekilde
kurumlar arasõ yeniden yapõlanmaya gidilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de, gõda güvenirliği denetimlerinin daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut
denetim usulleri, gõdalarõn müktesebatta belirtilen gõda güvenirliği standartlarõna yeterli bir
şekilde uyumlu olmasõna imkan vermemektedir. Sorumlu kamu görevlilerinin daha fazla
eğitilmesine ve numune alma ve test usullerinin uyumlaştõrõlmasõna ve standartlaştõrõlmasõna
ihtiyaç bulunmaktadõr. Gõda güvenirliği ve gõda maddelerinin denetiminde uygulamada
ilerleme sağlanabilmesi için kilit konular; hõzlõ alarm sistemlerinin oluşturulmasõ ve
uygulanmasõ, risk değerlendirmesi, başta GMP ve HACCP olmak üzere, gõda güvenirliği
sistemlerinin kurulmasõ yoluyla gõda işleme tesislerinin teknik ve hijyenik koşullarõn
geliştirilmesidir. Halk sağlõğõ laboratuvarlarõ teçhizat ile donatõlmalõ ve akreditasyon için
gerekli usuller başlatõlmalõdõr.
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Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin, tarõm ürünlerinde serbest dolaşõmõ ve
OTP’ye uyumu sağlamak üzere tarõm politikasõnda reforma gitmesini desteklemiştir.
Türkiye, o tarihten bu yana, tarõmsal fiyat desteği ve girdi sübvansiyonundan hektar başõna
sabit değerde verilen bir doğrudan gelir desteği sistemine geçiş yaparak devlet müdahalesini
azaltmak yoluyla, tarõm reformunda ilerleme sağlamõştõr. Tarõm ürünleri ticaretinin
serbestleştirilmesinde ilerleme kaydedilememiştir. Tarõm alanõnda, müktesebata uyumda
ilerleme sõnõrlõ olmuştur. Genel olarak, tarõm, ormancõlõk ve kõrsal kalkõnma politikalarõnda
müktesebat uyumu sõnõrlõ olmuştur.
Türkiye, doğrudan gelir desteği sistemi ve alternatif ürün sistemlerinin uygulanmasõ,
kooperatiflerin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve kamuya ait teşebbüslerin özelleştirilmesi başta
olmak üzere, tarõm politikasõ reform sürecini sürdürmelidir. Türkiye, tarõm politikalarõnõn
uygulanmasõ ile ilgili temel mekanizmalarõn (arazi, çiftçi ve hayvan kaydõ) oluşumunu
hõzlandõrmalõdõr. Bitki pasaport sisteminin oluşturulmasõ için çalõşmalara başlanmalõdõr.
Uygun idari yapõlarõn oluşturulmasõ dahil olmak üzere, bitki ve hayvan sağlõğõ mevzuatõnõn
müktesebata uyumu hõzlandõrõlmalõdõr.
Başlõk 8: Balõkçõlõk
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Kaynak yönetimi, inceleme ve denetim, yapõsal faaliyetler, pazar politikasõ, devlet yardõmlarõ
ve uluslararasõ balõkçõlõk anlaşmalarõ ile ilgili ilerleme kaydedilmemiştir.
Filo kayõtlarõ ile ilgili olarak, Türkiye 2001 yõlõnda başlayan pilot tekne kayõt sisteminin
uygulamasõna devam etmektedir. Balõkçõ ve tekne lisanslarõnõn bir veri tabanõna aktarõlmasõ
tamamlanmõştõr ve teknelerin avlanma sicilleri istatistiksel amaçlarla kullanõlmaktadõr.
Sistem, henüz, AT koşullarõ ile uyumlu değildir.
Genel Değerlendirme
Türkiye, balõkçõlõk politikasõnõn müktesebata uyumunda oldukça sõnõrlõ bir ilerleme
kaydetmiştir. Bu alandaki hazõrlõk çalõşmalarõnõ tamamlayabilmek için daha fazla kaynak
aktarõlmalõdõr.
Türkiye, Akdeniz Balõkçõlõk Konseyinin (GFCM) bir üyesidir. Türkiye’nin Uluslararasõ Ton
Balõklarõnõ Koruma Komisyonuna (ICCAT) üyelik başvurusu askõdadõr, ancak su ürünleri
yönetimine ilişkin tavsiye kararlarõnõ yerine getirmektedir. Türkiye, Karadeniz Bölgesi
Bölgesel Balõkçõlõk Komisyonu kurulmasõ çabalarõnõ desteklemektedir.
Türkiye, inceleme ve denetleme birimlerinin reformu faaliyetlerine başlamalõ, insan
kaynaklarõnõ eğitime tâbi tutmalõ ve teçhizatõ geliştirmelidir. Türkiye, balõkçõlõk tekneleri
kayõtlarõnõ modernize etmeli ve uyumlu hale getirmelidir.
Türkiye, üretici örgütlerinin kurulmasõ yönündeki çabalarõnõ artõrmalõ, balõkçõlõk ve su
ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde tutulan kayõt ve verilen lisanslarõ geliştirmeli ve balõk
işleme tesislerinde Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarõ (HACCP) Sistemini
başlatmalõdõr. Uyumlaştõrõlmõş balõkçõlõk istatistiklerinin, piyasa bilgilerinin (fiyat dahil) ve
deniz biyolojisi verilerinin toplanmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’de iyi işleyen bir balõkçõlõk endüstrisinin bulunduğu ve
sektörün zayõflõklarõnõn, verimli olmayan işleme yöntemleri ve sağlõk standartlarõnõn etkili
şekilde uygulanamamasõ olduğu belirtilmiştir. Ayrõca, Türkiye’deki balõkçõlõk ürünleri
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piyasasõnõn düzenlenmesi, yapõsal politikalar, balõk stoklarõnõn yönetimi ve korunmasõ ile
ilgili ayrõntõlõ bilginin yokluğu nedeniyle, söz konusu alanda ülkenin müktesebata uyum
kapasitesini değerlendirmenin zor olduğu belirtilmiştir.
1998 yõlõndan bu yana, mevzuatõn müktesebata uyumu konusunda bir ilerleme
kaydedilmemiştir. Kaynak yönetimi, inceleme ve denetim, ve pazar politikalarõ ve yapõsal
politikalar başta olmak üzere, AT balõkçõlõk politikasõnõn ana unsurlarõ ile önemli farklõlõklar
devam etmektedir.
Türkiye, filo kayõt sistemini modernize etmek, üretici örgütleri kurmak ve bu alandaki
müktesebata uyum sağlamak için daha fazla çaba sarf etmelidir. Yönetim, inceleme ve
denetleme sistemleri geliştirilmelidir. Bu alandaki hazõrlõk çalõşmalarõnõn tamamlanabilmesi
için daha fazla kaynak sağlanmalõdõr.
Başlõk 9: Ulaştõrma
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Son İlerleme Raporundan bu yana, bu alanda sõnõrlõ gelişme kaydedilmiştir.
Trans-Avrupa Ulaştõrma Ağlarõna ilişkin gelişme bulunmamaktadõr.
Kara taşõmacõlõğõna ilişkin olarak, karayolu taşõmacõlõğõ sektöründe yeni bir gelişme
olmamõştõr. Demiryollarõ ve kombine taşõmacõlõk ile ilgili olarak da ilerleme
kaydedilmemiştir.
Hava taşõmacõlõğõ alanõnda kayda değer bir gelişme olmamõştõr.
Deniz taşõmacõlõğõ alanõnda, müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõna ilişkin mevzuatõn kabulü
açõsõndan somut bir gelişme olmamõştõr. Kõbrõs bandõralõ ve Kõbrõs ile ticarette kullanõlan
gemilere uygulanan mevcut kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõna ilişkin bir gelişme olmamõştõr. Kõyõ
ticaretinde pazara giriş hakkõ, sadece Türk bandõralõ gemilere tanõnmõştõr.
Paris Mutabakat Zaptõ uyarõnca tutulan 2001 yõlõ istatistiklerine göre, Türk bandõralõ gemilerin
Liman Devleti denetimi sonucunda alõkonulma oranõ, 2000 yõlõna göre (% 23,8) artmõş ve
1999 yõlõ seviyesi ile aynõ olan % 24,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, AB bandõralõ gemiler
için 2001 yõlõnda % 3,1’dir.
Ulaştõrma sektöründe, idari kapasiteye ilişkin gelişme kaydedilmemiştir.
Genel Değerlendirme
Karayolu taşõmacõlõğõnda, uluslararasõ sözleşmelerin onaylanmasõ ve uygulanmasõ istenen
düzeyde değildir; ilgili karayolu taşõmacõlõğõ müktesebatõnõn iç hukuka yeterli ölçüde
aktarõlmasõ ve uygulanmasõ gerekmektedir. Belirli bir takvim içerisinde, karayolu taşõmacõlõğõ
müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ için bir eylem planõ kabul edilmesi tavsiye edilmektedir.
Türkiye’de, karayolu taşõmacõlõğõ piyasasõnõn uluslararasõ taşõmacõlõk kõsmõndaki faaliyetler
için geçerli koşullar, yurt içi taşõmacõlõğa ilişkin koşullardan çok farklõdõr. Uluslararasõ
karayolu taşõmacõlõğõ rejimi; pazara giriş, çevresel normlar, takograflar ve hõz sõnõrlama
cihazlarõ ile ilgili AT kurallarõyla büyük ölçüde uyumludur. Ancak, söz konusu mevzuat,
karayolu filosunun yurt içi kõsmõna tam olarak uygulanmamaktadõr. Türkiye’de, karayolu
taşõmacõlõğõna yönelik genel düzenleyici çerçeve oluşturulmasõnõ amaçlayan yasal
uygulamalarla, karayolu filosunun iki kõsmõnõ da kapsayan tek bir rejime ulaşõlmaya
çalõşõlmaktadõr. Bu rejim, sadece pazara giriş ve mesleğe kabul (kurallarõ 1996’da kabul
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edilmiş, ancak hiç uygulanmamõştõr) ile sõnõrlandõrõlmamalõ; başta mali, teknik ve güvenlik
yönleri olmak üzere, karayolu taşõmacõlõğõ müktesebatõnõn diğer yönlerini de kapsamalõdõr.
Sosyal mevzuata ilişkin olarak, Türkiye 2001 yõlõnda, sürüş saatleri ve dinlenme süreleri
konusundaki AETR Anlaşmasõnõ imzalamõştõr. Bu alanda, Türk ve AT mevzuatlarõ arasõnda
halen bir dizi farklõlõk bulunmakta ve mevcut mevzuat, sadece uluslararasõ taşõmacõlõk
faaliyetinde bulunan araçlara tam olarak uygulanmaktadõr. Teknik ve güvenlik mevzuatõ ile
ilgili olarak, müktesebat uyumunun tamamlanmasõ gerekmektedir. Bu uyumlaştõrma,
özellikle, Türkiye’nin uyumlaştõrma sürecinin henüz başlangõç safhasõnda olduğu tehlikeli
maddelerin karayolu ile taşõnmasõ konusunda yapõlmalõdõr. Türkiye’de, ticari araçlarõn yola
elverişliliği konusunda, yolda yapõlan teknik denetimlere ilişkin mevzuat bulunmamaktadõr.
Türk taşõmacõlõk sektörüne sağlanan devlet yardõmlarõ ve özellikle otobüs işletmecilerine
verilen belediye sübvansiyonlarõ, ilgili müktesebat ile uyumlu hale getirilmelidir.
Demiryolu sektörüne ilişkin olarak, revize edilmiş demiryolu müktesebatõnõn iç hukuka
aktarõlmasõ ve uygulanmasõnõ sağlamak için ilave çabalar gereklidir. Mevzuat uyumu
sürdürülmeli ve altyapõ yönetiminin temel işlevlerinin ne şekilde organize edilip uygulanacağõ
konusuna özel önem verilmelidir. Demiryolu taşõmacõlõğõnõn daha rekabetçi ve maliyet-etkin
hale getirilmesi amacõyla, sektördeki yeniden yapõlandõrma ve modernizasyon çalõşmalarõ
sürdürülmelidir. Demiryolu idaresinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
Havayolu taşõmacõlõğõ alanõnda, Türkiye, sektöre yönelik mevzuat uyumlaştõrmasõna ve Ortak
Havacõlõk Şartlarõnõ aşamalõ olarak uygulamaya devam etmelidir. Türkiye rekabetin daha da
gelişmesine katkõda bulunacak olan bir sivil havacõlõk kurumunun oluşturulmasõnõ
amaçlamaktadõr.
Deniz güvenliği ile ilgili olarak, müktesebatõn önemli bir kõsmõnõn iç hukuka aktarõlmasõ ve
Türk deniz filosunun bayrak devleti performansõnõn iyileştirilmesi amacõyla, müktesebatõn
uygulanmasõna yönelik ilave çabalar gerekmektedir. Türkiye, deniz güvenliğini artõrmalõ ve
denetlenen gemilerinin alõkonulma oranõnõ düşürmeye yönelik çabalarõnõ yoğunlaştõrmalõdõr.
Türk bandõrasõ, Liman Devleti Denetimine İlişkin Paris Mutakabat Zaptõ Sekreteryasõnõn Kara
Listesinde yer almaktadõr. Bayrak devleti yükümlülükleri, Türkiye için en öncelikli mesele
olmaya devam etmektedir.
Türkiye’nin de taraf olduğu IMO Sözleşmelerinin onaylanmasõ tamamlanmalõdõr. Türkiye'nin
belli başlõ diğer IMO Sözleşmelerini imzalamasõ ve onaylamasõna yönelik ilave adõmlar
atmasõ teşvik edilmektedir. Ancak, bu, katõlõma hazõrlõk yönünde sadece bir ilk adõm olarak
değerlendirilebilir. Deniz taşõmacõlõğõ sektöründe, Türkiye’nin hazõrlõklarõ sadece Uluslararasõ
Sözleşmelerin imzalanmasõ ve onaylanmasõ ile sõnõrlõdõr. Ancak, bu yeterli değildir. AT
müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõna ve uygulanmasõna öncelik verilmelidir. Türkiye’de
deniz güvenliğini geliştirmek amacõyla, Türk makamlarõ bir eylem planõ kabul etmeli ve bunu
gereği gibi uygulamalõdõr.
Tüm taşõmacõlõk sektörlerinde, özellikle denizyolu güvenliği alanõnda, mevzuatõn etkili
uygulanmasõna yönelik idari kapasitenin daha da güçlendirilmesi zorunludur.
Karayolu taşõmacõlõk sektöründe, Ulaştõrma Bakanlõğõ, yönetmeliklerin ve uluslararasõ
anlaşmalarõn kabulü ve uygulanmasõ dahil, sektörün düzenlenmesinden sorumlu ise de,
müktesebatõn bazõ temel kõsõmlarõ diğer kamu kuruluşlarõnõn sorumluluğundadõr. Mevzuatõn
hazõrlanmasõ ve kabulü ve etkili bir şekilde uygulanmasõ için, karayolu taşõmacõlõğõnõn farklõ
yönlerinden sorumlu kamu kuruluşlarõ arasõndaki koordinasyon güçlendirilmelidir.
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Denizcilik Müsteşarlõğõ, deniz güvenliği ve gemi sicili de dahil olmak üzere, tüm deniz
taşõmacõlõğõ konularõndan sorumlu idari makamdõr. Halihazõrda, on klas kuruluşu (dokuz
Uluslararasõ Klas Kuruluşlarõ Birliği üyesi ve Türk Loydu) Müsteşarlõk tarafõndan, gemilerin
denetim ve belgelendirilmesi işlerini yürütme konusunda yetkilendirilmiştir. Müsteşarlõk,
merkezde ve yedi liman idaresinde yaklaşõk 900 personel istihdam etmektedir. Toplam 65
gemi denetçisi ve yedi liman devleti kontrolörü bulunmaktadõr. Liman idarelerinin iş yükü
(tüm hizmet ve formaliteler bu idareler tarafõndan ücretsiz olarak yerine getirildiğinden iş
yükü aday ülkelerin çoğundan daha ağõrdõr) göz önüne alõndõğõnda, liman idarelerinin tüm
görevlerini gereği gibi yerine getirmesi için gereken personel sayõsõ yeterli değildir.
Deniz taşõmacõlõğõ alanõnda, herhangi bir eylem planõ kabul edilmemiş ve bu alandaki idari
kapasitenin güçlendirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Deniz güvenliği mevzuatõ,
mevzuat uyumunun henüz başlatõlmadõğõ AT müktesebatõna değil, uluslararasõ sözleşmelere
(özellikle IMO) dayanmaktadõr. Ayrõca, Kõbrõs bandõralõ ve Kõbrõs ile ticaret yapan gemilere
uygulanan mevcut kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ ile ilgili bir gelişme sağlanmamõştõr.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin ulaştõrma sektörüne ilişkin müktesebatõ
uygulama konusunda katedeceği çok mesafe bulunduğu sonucuna varmõştõr.
1998’den bu yana ilerleme genel olarak sõnõrlõ kalmõştõr. Genel kapsamlõ bir stratejik mevzuat
programõ geliştirilmemiştir. Çok sayõda yasal düzenleme hazõrlanmaktadõr. Ancak kapsamlõ
uygulama, uygulama mevzuatõnõn içeriğine bağlõdõr. AT müktesebatõnõn değil, uluslararasõ
sözleşmelerin iç hukuka aktarõlmasõ nedeniyle, bir çok sektörde (özellikle karayolu ve
denizyolu taşõmacõlõğõnda), kõsmi bir uyum söz konusudur. Bu durum, karayolu taşõmacõlõğõ
sektörünün yurt içi ve uluslararasõ kõsõmlarõ arasõnda giderek büyüyen bir boşluk yaratmõştõr.
Türkiye, uluslararasõ belge ve sözleşmelerin yanõ sõra, tüm ulaştõrma sektörlerinde mevzuatõnõ,
Topluluk ulaştõrma müktesebatõyla uyumlu hale getirme yönünde daha fazla çaba sarf
etmelidir. Bununla birlikte, mevzuat hazõrlõklarõnõn, başta gerekli idari yapõlar olmak üzere,
müktesebatõn etkili biçimde uygulanmasõnõ sağlayacak araçlarla desteklenmesi gerekmektedir.
Başlõk 10: Vergilendirme
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye, son İlerleme Raporundan bu yana, dolaylõ vergilendirme alanõnda, vergi mevzuatõnõn
müktesebata uyumu konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.
Dolaylõ vergilendirme alanõnda, KDV ile ilgili bir kanun Aralõk 2001’de kabul edilmiştir. Bu
kanun ile, hizmet bedelinin vergilendirilebilir miktara dahil olduğu ithalat ile bağlantõlõ hizmet
sunumunda, çifte vergilendirme kaldõrõlmõş ve böylece bu alanda müktesebata uyum
sağlanmõştõr. Ancak, kanunda öngörülen ilkeler için gerekli olan uygulama düzenlemeleri
henüz çõkarõlmamõştõr. Türkiye, karşõlõklõlõk ilkesi çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik olmayan
vergiye tâbi yabancõlarõn KDV iadesi alabilmesine imkan veren bir hükmü de kabul etmiştir.
Müktesebata uygun olarak, % 26 ve % 40’lõk KDV oranlarõ kaldõrõlmõştõr.
Haziran 2002’de, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) mevzuatõna bir değişiklik getirilmiştir. Bu
değişiklik ile, ÖTV’nin kapsamõ uyumlaştõrõlmõş, madeni yağlara spesifik ve tütün ürünleri ile
alkollü içkilere ad valorem vergi getirilmiştir. Madeni yağlar konusunda, bu değişiklik,
müktesebat ile kayda değer bir uyumu ifade etmektedir ve söz konusu ürünlere uygulanan
oranlar, asgari AT oranlarõ ile büyük ölçüde uyum halindedir. Alkollü içkilerle ilgili olarak,
söz konusu değişiklik bir iyileştirme getirmektedir, ancak verginin yapõsõ ve vergi kapsamõ
alanlarõnda daha ileri bir uyuma ihtiyaç bulunmaktadõr. Ayrõca, ÖTV belirli ürünler için

75

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

önemli oranlarda artõrõlabildiğinden, bu durum belirli ürünler aleyhine ayõrõmcõlõğa yol
açabilir.
Doğrudan vergilendirme, idari kapasite ve karşõlõklõ yardõm alanlarõnda ilerleme
kaydedilmemiştir.
Genel Değerlendirme
Özellikle % 26 ve % 40’lõk KDV oranlarõnõn kaldõrõlmasõ ve madeni yağlara spesifik vergi
getirilmesi göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye dolaylõ vergilendirme alanõnda önemli
bir ilerleme kaydetmiştir. Bununla birlikte, verginin kapsamõ ve vergi oranlarõ bakõmõndan,
KDV ve ÖTV’nin uyumlaştõrõlabilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Kişisel vergi numarasõ sisteminin getirilmesi ve bunun kullanõmõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ,
vergilerin toplanmasõnda verimliliği artõrmõş ve bu nedenle memnuniyetle karşõlanmõştõr.
Türkiye’nin şimdi bu sistemi etkili bir şekilde uygulamasõ gerekmektedir.
Doğrudan vergilendirmeye ilişkin olarak, 2000 yõlõnda getirilen değişiklikler ile Türk
mevzuatõ, Topluluk müktesebatõna kõsmen uyumlu hale gelmiştir. Ancak, müktesebata tam
uyumun sağlanabilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr.
Komisyonun 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, gerek KDV, gerek ÖTV ve tüketim vergilerinin
kapsamõ ve oranlarõ konularõnda, dolaylõ vergilerin müktesebata uyumunun sõnõrlõ olduğu
ifade edilmiştir.
1998 yõlõndan bu yana, dolaylõ vergilendirme alanõnda, KDV ve ÖTV’nin vergi yapõsõ ve
vergi oranlarõ bakõmõndan; doğrudan vergilendirme alanõnda, özellikle birleşme, bölünme ve
hisselerin el değiştirmesinden kaynaklanan sermaye kazançlarõ bakõmõndan önemli ilerleme
kaydedilmiştir. Genelde, doğrudan ve dolaylõ vergiler alanõnda müktesebat uyumu kõsmidir.
Türkiye, KDV ile ÖTV’nin vergi yapõsõnõn yanõ sõra, vergi oranlarõnõn uyumlaştõrõlmasõ ve
doğrudan vergilendirme alanõnda tam uyumun sağlanmasõna yönelik daha fazla çaba sarf
etmelidir. Ayrõca, vergi mükelleflerinin vergi verme sorumluluğunu artõrabilmek için, Türk
vergi idaresinin güçlendirilmesi ve modernize edilmesi gerekmektedir.
Başlõk 11: Ekonomik ve Parasal Birlik
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye’nin ekonomik politikasõnõn farklõ açõlardan ele alõnõp değerlendirilmesi, yukarõda,
ekonomik kriterlerin değerlendirildiği bölümde (B-2) verilmiştir. Bu nedenle bu başlõk,
sadece, AT Antlaşmasõnõn VII. Başlõğõ altõnda tanõmlanan Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB)
müktesebatõ ve kamu kesiminin merkez bankasõ tarafõndan doğrudan finansmanõnõn
yasaklanmasõ, kamu kesiminin mali kurumlara imtiyazlõ erişiminin yasaklanmasõ ve merkez
bankasõnõn bağõmsõzlõğõ gibi aday ülkelerin üyelikten önce uygulamasõ gereken ilgili diğer
düzenlemeler ile sõnõrlõ kalacaktõr. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi süreci çerçevesinde
EPB müktesebatõna uyum şart olduğundan, bu konu yukarõda, “Başlõk 4-Sermayenin serbest
dolaşõmõ” kõsmõnda ele alõnmõştõr.
Türkiye, EPB müktesebatõnõn kabul edilmesi konusunda bazõ ilerlemeler kaydetmiştir.
Kamu Finansmanõ ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkõnda Kanun, Nisan 2000’de
çõkarõlmõştõr. Kanun, borçlanma limitleri ve kurallarõnõ düzenlemekte, devirli kredi işlemleri
ve hazine garantileri kapsamõnda yapõlacak ödemelere ilişkin hükümleri içermektedir. Söz
konusu Kanunun hazõrlanmasõnda Uluslararasõ Para Fonu tarafõndan yayõmlanan “Kamu Mali
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Yönetiminin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ve Kamu Muhasebesinde Şeffaflõk” raporu dikkate
alõnmõştõr.
Kamu kesiminin Merkez Bankasõ tarafõndan doğrudan finansmanõ konusunda, bir önceki
İlerleme Raporundan bu yana fazla bir gelişme kaydedilmemiştir.
Kamu kesiminin, mali kurumlara imtiyazlõ erişiminin yasaklanmasõ ile ilgili olarak bir önceki
İlerleme Raporundan bu yana bir gelişme kaydedilmemiştir.
Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõ konusunda ise, Topluluk müktesebatõna uyum yönünde daha
fazla ilerleme sağlanamamõştõr.
Genel Değerlendirme
Türkiye, EPB’ye, AT Antlaşmasõnõn 122’nci maddesi uyarõnca derogasyonlu ülke statüsünde
katõlacaktõr. Türkiye’nin üyelik tarihine kadar, hukuki ve kurumsal çerçevede gerekli
değişiklikleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Türkiye, Merkez Bankasõ Kanununu uygulamaya başlamõştõr. Bu Kanun, Merkez Bankasõnõn
bağõmsõzlõğõnõ artõrma konusunda atõlmõş önemli bir adõmdõr. Bununla birlikte, enflasyon
hedefi hâlâ Hükümetle uzlaşmak suretiyle belirlenmektedir.
Yeni Merkez Bankasõ Kanunu, kamu kesiminin Merkez Bankasõ tarafõndan doğrudan
finansmanõna genel bir yasak getirmektedir. Ancak, Tassarruf Mevduatõ Sigorta Fonuna
devredilen bankalar için yapõlan kamu harcamalarõnõn finansmanõ gibi istisnai durumlarda bu
olasõlõk hâlâ devam etmektedir.
Kamu kesiminin mali kurumlara imtiyazlõ erişiminin yasaklanmasõ ile ilgili olarak, sigorta
şirketleri topladõklarõ primlerin belli bir oranõnõ zorunlu rezerv olarak tutmak
mecburiyetindedir. Bu rezervler, sadece belirli yerli menkul kõymetlerden oluşabilmektedir.
Bunun sonucu olarak, sigorta şirketleri söz konusu rezervleri ülke dõşõnda
değerlendirememektedir. İç mali piyasalarda ağõrlõklõ olarak kamu borç kağõtlarõnõn
bulunmasõ, kamu kesiminin mali kurumlara imtiyazlõ erişimine olanak sağlamaktadõr.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda, T.C. Merkez Bankasõnõn Hükümetten bağõmsõz olmadõğõ
belirtilmiştir. Eski Merkez Bankasõ Kanunu çerçevesinde, para politikasõna ilişkin kararlarõn
büyük bir bölümü Hükümet tarafõndan veya Hükümetle ortaklaşa alõnmaktaydõ. Türkiye,
kamu kesiminin Merkez Bankasõ tarafõndan finansmanõ konusunda AT Antlaşmasõna uyum
sağlamamõştõ. Bu tür finansmanõ engelleyecek bir kurumsal hüküm bulunmamaktaydõ ve
Merkez Bankasõnõn karşõlõksõz para basmasõ, bütçe açõğõnõn finansmanõ için bir kaynak teşkil
etmekteydi. 1998 yõlõndan itibaren, özellikle Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõ ve bütçe
açõğõnõn Merkez Bankasõ tarafõndan doğrudan finansmanõ konularõnda kayda değer gelişme
sağlanmõştõr. Ancak, sigorta şirketlerinin işlemleri ile ilgili kõsõtlamalar, kamu kesimine, özel
sektör aracõlõğõyla, mali kaynaklara imtiyazlõ erişim imkanõ sağlamaktadõr.
Enflasyon hedefinin belirlenmesi ile ilgili olarak, Türkiye’nin, Merkez Bankasõ Kanununun
Topluluk müktesebatõyla uyumunu artõrmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir.
Özellikle Merkez Bankasõ başkanõnõn görevden alõnmasõ ve Banka Meclisinin görev süresi ile
ilgili olarak, kişisel ve kurumsal bağõmsõzlõk konularõnda Topluluk müktesebatõna tam
uyumun sağlanmasõ bakõmõndan başka değişikliklerin de yapõlmasõ gerekmektedir. Bu
kapsamda, Banka Meclisi üyelerinin görevden alõnmasõna ilişkin kararõn yargõ denetimine tabi
tutulmasõ konusu da değerlendirilmelidir. Merkez Bankasõnõn bütçe açõğõnõ doğrudan finanse
etmesine imkan tanõyan hükümler, halihazõrda uygulanmamakla birlikte, kaldõrõlmalõdõr.
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Başlõk 12: İstatistik
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye, geçtiğimiz yõl içinde istatistik alanõnda ilerleme kaydetmiş olmakla birlikte, hâlâ
yerine getirilmesi gereken hususlar bulunmaktadõr.
İstatistik altyapõsõ konusunda, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), yeterli personele ve bilgi
teknolojileri açõsõndan kaliteli bir donanõma sahiptir.
DİE, sõnõflandõrmalar konusunda bu yõl, PRODCOM’u (Avrupa Topluluğu Ürünleri)
kullanmak suretiyle, aylõk ve üç aylõk üretim verilerini oluşturmaya başlamõştõr. Eurostat,
Türkiye’nin, İstatistiki Bölge Birimleri Nomenklatürü (NUTS) ile uyumlu bölgesel kalkõnma
amaçlõ geçici harita tanõmõ önerisini onaylamõştõr. Uluslararasõ Standartlarda Sõnai
Sõnõflandõrmaya (ISIC) dayanan ulusal faaliyet ve mal nomanklatüründen, Avrupa
Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Genel Sõnai Sõnõflandõrmasõna (NACE) geçiş
çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
Demografik ve sosyal istatistikler ile ilgili olarak, DİE, ILO ve İşgücü Anketindeki Eurostat
değişkenleri arasõndaki farklõlõklarõ en aza indirmek üzere, geçtiğimiz dönemde bir takõm
değişiklikler yapmõştõr. Sürekli uygulamaya dayalõ bir hanehalkõ gelir ve tüketim harcamalarõ
anketi yapõlmõştõr.
Makroekonomik istatistikler alanõnda, kamu maliyesi istatistiklerinin Maliye Bakanlõğõnda
toplanmasõna ilişkin karar alõnmõştõr. İş istatistikleri alanõnda DİE, bu yõldan itibaren sõnai
üretim anketi için yeni bir soru seti kullanmaktadõr. AT standartlarõna uygun 2003 yõlõ genel
sanayi ve işyerleri sayõmõnõn hazõrlõk çalõşmalarõnda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Avrupa
Hesap Sisteminin (ESA 95) uygulanmasõ ile 2003 yõlõ genel sanayi sayõmõ ve yeni hanehalkõ
gelir ve tüketim harcamalarõ anketi gibi yeni istatistik kaynaklarõnõn kullanõlmasõna ilişkin
ulusal hesaplar kapsamõndaki hazõrlõk çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
Dõş ticaret istatistikleri konusunda önemli bir değişiklik olmamõştõr.
Tarõm istatistikleri konusunda, 2001 genel tarõm sayõmõ Türkiye’deki tarõm sektörünün
ayrõntõlõ yapõsõna ilişkin kapsamlõ bilgi sunmaktadõr. İlgili tarõmsal işletmelerin listeleri ve
dönemsel olarak yenilenecek çiftlik kayõtlarõ projesi tarõm istatistiklerinin kalitesini
artõracaktõr.
Genel Değerlendirme
Mevcut mevzuat, tarafsõzlõk ve verilerin güvenilirliği, istatistiklerin şeffaflõğõ ve kişisel
verilerin gizliliği gibi temel ilkelerin uygulanmasõ konusunda Topluluk müktesebatõna hâlâ
uyum sağlanamamõştõr. Ayrõca, yönteme ilişkin konular, teknikler ve verilerin üretilmesi ve
yayõlmasõna ilişkin işlemler alanõnda, DİE’nin tam bağõmsõzlõğõ ile özerkliğinin sağlanmasõ
gerekmektedir.
Sõnõflandõrmalar konusunda, ekonomik faaliyetlere göre sõnõflandõrma (NACE) ve faaliyetlere
göre ürün sõnõflandõrmasõ (CPA) konularõ öncelikli alanlardõr. DİE, inşaat tipi sõnõflandõrmasõ
(CC), ulaştõrma istatistikleri için standart mallar sõnõflandõrmasõ (NTS) ve devlet faaliyetleri
sõnõflandõrmasõ (COFOG) oluşturulmasõ yönünde çabalarõnõ sürdürmelidir. Ayrõca, bir
sõnõflandõrma sunucusu oluşturulmasõ gerekmektedir.
Makroekonomik istatistikler alanõnda, DİE’nin önündeki temel zorluk, Birleşmiş Milletler
Ulusal Hesaplar Sisteminden (SNA 1968), Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA 95) geçilmesidir.
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Maliye Bakanlõğõ, Merkez Bankasõ, Devlet Planlama Teşkilatõ ve DİE arasõnda daha iyi bir
işbirliği sağlanmasõ, kamu maliyesi istatistiklerinin geliştirilmesi için bir ön koşuldur.
Uyumlaştõrõlmõş Tüketici Fiyatlarõ Endeksinin (HICP) ağõrlõklandõrõlmasõ ve kapsamõ, daha da
geliştirilmelidir.
DİE; Maliye Bakanlõğõ, Merkez Bankasõ, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ve kamuda istatistik
üreten diğer birimlerle olan işbirliğini güçlendirmektedir. Personel kapasitesi yeterlidir.
Ancak, personelin eğitimi için daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Pek çok alanda,
bilgi teknolojileri sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Karşõlaşõlacak güçlüklerle başa
çõkmak için bölgesel istatistik ağõnõn oluşturulmasõ gerekmektedir.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõ konusunda
ilerleme kaydedilmesine karşõn, mevzuatõn etkili bir şekilde uygulanmasõyla ilgili olarak çok
az ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve Türkiye’nin Avrupa İstatistik Sisteminin gereklerinin
yerine getirilmesi yönünde hâlâ önemli bir çaba sarf etmesi gerektiği sonucuna varmõştõr.
Söz konusu dönemden bu yana Türkiye, Avrupa İstatistik Sistemi veri toplama
mekanizmalarõnõn bazõ alanlarõna dahil olmuştur. DİE, resmi istatistikleri Avrupa Topluluğu
standartlarõyla uyumlu hale getirmek üzere gerekli araçlarõ oluşturmaktadõr. Ancak, pek çok
alanda hâlâ büyük çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Türkiye, Avrupa Hesaplar Sistemi (ESA 95) yöntemlerinin uygulanmasõ ve özellikle güvenilir
bir iş kayõt sisteminin oluşturulmasõ konusunda daha fazla çaba göstermelidir. Mevcut yõllõk
tahmin sisteminden, Avrupa standartlarõna uygun tarõmsal işletme anketleri sistemine
geçilmesi konusunda da gayret sarfedilmelidir.
Başlõk 13: Sosyal Politika ve İstihdam
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Genel olarak, son İlerleme Raporundan bu yana sõnõrlõ bir ilerleme kaydedilmiştir.
İş hukuku alanõnda somut bir ilerleme olmamõştõr. Bununla birlikte, İş Kanununu revize
etmek üzere bilimsel bir komite kurulmuştur.
Kadõn ve erkek arasõnda muamele eşitliğine ilişkin olarak, Ocak 2002’de yürürlüğe giren
değiştirilmiş Medeni Kanun, önemli bazõ iyileştirmeler getirmiştir. Kanun, “aile reisi”
kavramõnõ kaldõrarak, kadõnlara, çocuklarõ ve evi ilgilendiren kararlarda söz hakkõ tanõmõştõr.
Kocalar, artõk tek taraflõ olarak çiftin nerede yaşayacağõna karar verme veya karõlarõnõn
çalõşmasõna izin verme hakkõna sahip değildir. Kadõnlar, artõk kocalarõnõn zina yapmalarõ
halinde boşanma davasõ açma hakkõna sahiptir. Değiştirilmiş Medeni Kanun, evlilik birliği
sõrasõnda edinilmiş tüm mallarõn eşit olarak paylaşõlmasõnõ temin ederek, boşanma halinde
kadõnlarõn mali durumunu da güçlendirmektedir. Erkekler, eski karõlarõnõn mali bakõmdan
daha iyi bir durumda olmasõ halinde nafaka talep edebilmektedir. Yeni Kanun, çiftler
boşanma davasõ açmadan önce, altõ aylõk bir yasal ayrõlõk dönemi öngörmektedir. Kanun, hem
erkek hem de kadõn için, yasal evlenme yaşõnõ 18’e yükseltmiştir. Kanun ayrõca, yasal evlat
edinme yaşõnõ 35’ten 30’a indirmiş ve evli olmayanlarõn da evlat edinebilmesine imkan
tanõmõştõr. Bunun dõşõnda, evlilik dõşõ ilişkiden doğan çocuklar da, diğerleriyle eşit miras
haklarõna sahip kõlõnmõştõr.
Çalõşma hayatõnda kadõn ve erkek arasõnda eşit muamele ilkesine ilişkin olarak, müktesebata
uyum sağlanmasõ yönünde sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir. Ağustos 2002’de kabul edilen iş
güvencesi yasasõ, “cinsiyete dayalõ ayõrõmcõlõk durumlarõnda ispat yükü”ne ilişkin bir hüküm
içermektedir.
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İş sağlõğõ ve güvenliği alanõnda, gemilerde daha iyi tõbbi hizmet verilmesi için gerekli asgari
sağlõk ve güvenlik koşullarõna ilişkin mevzuat Kasõm 2001’de çõkarõlmõştõr.
Halk sağlõğõ alanõnda, tütün ürünlerine ilişkin olarak müktesebata uyum sağlama konusunda
sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir. Ocak 2002’de kabul edilen Tütün Kanunu müktesebat ile
uyumlu değildir. Sağlõk Bakanlõğõnõn genel devlet bütçesinden aldõğõ düşük pay, % 2,66’dan
(2001) % 2,4’e (2002) düşmüştür.
Sosyal diyaloğa ilişkin olarak, Türkiye, Ağustos 2002’de gerçekleştirdiği reformlar
çerçevesinde, serbest bölgelerdeki grev, lokavt ve toplu pazarlõğa ilişkin on yõllõk yasak koyan
hükmü kaldõrmõştõr.
İstihdam konusunda, temel sorunlar varlõğõnõ sürdürmektedir. Ortalama işsizlik, son ekonomik
gelişmelerden dolayõ, % 6,6’dan (2000) % 8,5’e (2002) yükselmiştir. Kadõnlarda işsizlik oranõ
2001’de % 7,9 iken, bu oran erkeklerde % 8,8’dir. İstihdam oranlarõ, özellikle kadõnlar için
çok düşüktür. 2001 yõlõnda genel istihdam oranõ % 46,8’dir. Kadõnlarõn istihdam oranõ % 25
gibi düşük bir seviyedeyken, bu oran erkeklerde % 68,4 olarak gerçekleşmiştir. Düşük
istihdam oranlarõ ve gençler ve kadõnlar arasõndaki yüksek oranlõ işsizlik, temel zorluklardõr.
Resmi işsizlik sorununa ek olarak, kayõt dõşõ ekonominin boyutlarõ da kaygõ vermeye devam
etmektedir (ayrõntõlar için bkz. Bölüm B).
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstihdam Durum Raporunun hazõrlanmasõ ile ilgili ön
çalõşmalara başlamõştõr. Bu Rapor, Komisyon ile birlikte hazõrlanacak Ortak Değerlendirme
Belgesine temel teşkil edecektir.
Komisyon ve Türkiye, Avrupa Birliğinin, aday ülkeleri, AB’nin amaçlarõnõ kendi ulusal
politikalarõnõn bir parçasõ haline getirmeye davet ettiği Göteborg Zirvesini takiben, üyeliğin
gerçekleşmesinden sonra Türkiye’nin, AB’nin “topluma kazandõrma” sürecine katõlõmõna
hazõrlanmasõ amacõyla, ortak bir işbirliği uygulamasõ hazõrlama sürecindedirler. Bu uygulama,
sosyal dõşlanmõşlõk sorunlarõnõn ve bunlara ilişkin politika tedbirlerinin ortaklaşa
belirlenmesine dayanmaktadõr. DİE, yoksulluk ve sosyal dõşlanmõşlõk hakkõnda veri sağlamak
için Eurostat ile işbirliği yapmaktadõr. Elde edilen ilk sonuçlar, gelir farklõlõklarõnõn oldukça
yüksek olduğunu göstermektedir.
Sosyal korumaya ilişkin olarak, işsizlik sigortasõ Nisan 2002’de uygulamaya geçirilmiş ve
işsizlik yardõmlarõ ilk kez ödenmiştir. Sistem, işini kaybeden sigortalõ işsizleri kapsamaktadõr.
Ortaya çõkan gelir kaybõ, ödenmiş primlerle orantõlõ olarak karşõlanmaktadõr.
Engelli kişiler konusunda bir gelişme kaydedilmemiştir.
Ayõrõmcõlõkla mücadele konusunda, kişiler arasõnda õrk veya etnik kökene bakõlmaksõzõn eşit
muamele ve istihdamda eşit muameleye ilişkin sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir. Ağustos
2002’de kabul edilen iş güvencesi yasasõ, iş akitlerinin cinsiyet, õrk, medeni hal, ailevi
yükümlülükler, hamilelik, din, siyasi görüş, etnik köken ve sosyal sõnõf ile ilgili nedenlerden
dolayõ feshedilemeyeceğine ilişkin bir hüküm içermektedir.
İdari kapasiteye ilişkin olarak, ilgili kamu kurumlarõnõn ve sosyal taraflarõn yer aldõğõ bir
İşgücü Piyasasõ Bilgi ve Danõşma Kurulu oluşturulmuştur. İş Sağlõğõ ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü, sektörel düzeydeki sosyal taraflarõn da kapsandõğõ özerk iş sağlõğõ ve güvenliği
konseyleri kurmak amacõyla bir reform süreci başlatmõştõr. Bu reformun amacõ, işletme içi iş
teftiş mekanizmalarõ oluşturmaktõr. İş Teftiş Kurulu, teftiş sisteminin düşük kapasitesini
artõrmak amacõyla, 100 müfettiş yardõmcõsõ ile takviye edilmiştir; 2002’de bunlardan 86’sõ
atanmõş ve göreve başlamõştõr. Bunlar, ulusal ve Topluluk sağlõk ve güvenlik kurallarõ
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konusunda ilave eğitim almõşlardõr. Sosyal güvenlik sistemi halihazõrda, dört sosyal güvenlik
kurumunun tek bir idari yapõ altõnda bütünleştirmeyi ve uyumlaştõrmayõ amaçlayan idari bir
reform sürecinden geçmektedir. Bunun sonucunda, daha sağlõklõ bilgi elde edilecek, prim
toplamadaki etkililik artacak, özel emeklilik sisteminin hukuki çerçevesi tamamlanacak ve
sağlõk sigortasõ sistemi yeniden düzenlenecektir.
Halk sağlõğõyla ilgili kurumlarõn idari kapasitesi konusunda, Sağlõk Bakanlõğõnõn görevleri ve
teşkilat yapõsõna ilişkin yeniden düzenleme çalõşmalarõ devam etmektedir. Sistemin ihtiyaç
duyduğu personel ve nitelikler; her görevin işlev, sorumluluk ve koşullarõnõ belirlemek
amacõyla başlatõlmõş olan ad hoc bir çalõşma çerçevesinde ortaya konulacaktõr.
Genel Değerlendirme
İş hukuku alanõnda, toplu işten çõkarmalar; işletmelerin devri; işverenin iflasõ; çalõşma
süreleri; belirli süreli ve kõsmi zamanlõ çalõşma; çalõşan çocuklar; işçilerin başka bir işte
görevlendirilmesi; belirli süreli ve geçici istihdamda sağlõk ve güvenlik; Avrupa Çalõşma
Konseyleri ve işçileri, sözleşme koşullarõ veya iş ilişkisi konusunda bilgilendirme
yükümlülüğü konularõnda ilerleme sağlanmasõ gerekmektedir. Türkiye’nin, işçilerin Avrupa
Şirketine katõlõmõ ve işçilerin danõşma ve bilgilendirilmesi konularõndaki Topluluk
müktesebatõnõ iç hukukuna aktarmasõ gerekecektir.
Çocuk işçiliği (12-17 yaş grubu), Aralõk 2000 rakamlarõyla karşõlaştõrõldõğõnda, Aralõk
2001’de % 17,3 oranõnda azalmõş olup, çocuk işçi sayõsõnõn 893.000 olduğu tahmin
edilmektedir. Çocuk işçi sayõsõnõn mevcut ekonomik koşullara rağmen düşmüş olmasõ cesaret
vericidir. Bununla birlikte, mevcut rakam hâlâ kaygõ vericidir ve Türkiye reform çabalarõnõ
hõzlandõrmalõdõr. Kendisine verilen görevleri yerine getirebilmesi için, Çalõşan Çocuklar
Bölümünün kurumsal ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Çalõşan
çocuklarõn korunmasõna ilişkin Topluluk müktesebatõnõn kõsmen iç hukuka aktarõlmasõ
amacõyla, çocuk işçiliği konusunda bir kanun taslağõ hazõrlanmõştõr.
Kadõn ve erkek arasõnda eşit muameleye ilişkin olarak, yeni Medeni Kanun, kadõn haklarõnõn
güçlendirilmesinde önemli bir aşama teşkil etmektedir. Halihazõrda, söz konusu Kanun
hükümlerinin etkili biçimde uygulanmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. İşe girme, mesleki eğitim,
terfi ve çalõşma koşullarõ bakõmõndan, Türkiye’nin, belli işlere girmede söz konusu olan
cinsiyete dayalõ mevcut sõnõrlamalarõ kaldõrmasõ gerekmektedir. Adalet Divanõnõn içtihat
hukukundaki yeni gelişmeler de dahil olmak üzere, ilgili Topluluk mevzuatõna uyum için
ilave adõmlar atõlmalõdõr. Türkiye’nin hâlâ, yasal ve mesleki sosyal güvenlik programlarõna
ilişkin Topluluk müktesebatõnõ iç hukuka aktarmasõ gerekmektedir.
İş sağlõğõ ve güvenliği alanõnda, Türkiye, mevzuatõnõ bu alandaki Topluluk mevzuatõ ile daha
uyumlu hale getirmek için, çerçeve kanunu ve uygulama yönetmeliklerini çõkarmalõdõr.
Halk sağlõğõ alanõnda, bulaşõcõ hastalõklarõn kontrolünde kayda değer ilerleme sağlanmõştõr.
Türkiye’de, 1989 yõlõndan bu yana yürütülmekte olan çocuk felcini yok etme stratejilerinin bir
sonucu olarak, son üç yõldõr çocuk felci vak’alarõna rastlanmamõştõr. Türkiye’nin çabalarõ,
Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi çerçevesinde, Avrupa bölgesinin 2002 yõlõnda
çocuk felci virüsü barõndõrmadõğõnõn belgelendirilmesine katkõda bulunacaktõr. HIV/AIDS’le
mücadeleye ilişkin olarak, Sağlõk Bakanlõğõ, Dünya Sağlõk Örgütünün (WHO) kontrol
stratejilerini izlemektedir. 2001 yõlõnda, 40 AIDS ve 144 pozitif HIV vak’asõ bildirilmiştir. Bu
rakamlar geçen yõllara göre daha yüksektir ve bildirim sistemindeki gelişime işaret
etmektedir. Benzer gelişmeler kanser tarama çalõşmalarõnda da gözlenmiştir. Halkõn AB
ortalamasõnõn çok altõnda olan sağlõk ve güvenlik durumunu iyileştirmek için daha fazla
ilerleme kaydedilmesi ve sağlõğa ayrõlan kaynaklarõn artõrõlmasõ gerekmektedir. Sarf edilen
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çabalara karşõn, salgõnlarõn izlenmesi ve bulaşõcõ hastalõklarõn kontrolü için bir ağ kurulmasõ
ve bir erken uyarõ ve hõzlõ çözüm sistemi oluşturulmasõna ilişkin müktesebata uyum
sağlanmasõ hõzlandõrõlmalõdõr.
Sosyal diyalog ile ilgili olarak, serbest bölgelerdeki sendikal haklarda yapõlan iyileştirmeye
karşõn, müktesebata uygun biçimde, her düzeyde, iki taraflõ ve üç taraflõ serbest ve gerçek bir
sosyal diyaloğun koşullarõnõn yaratõlmasõ yönünde öncelikli olarak ilerleme kaydedilmelidir.
Türkiye, sendikal haklarõn tam anlamõyla yerleşmesine yönelik olarak, sendikalarõn işyeri
düzeyinde toplu pazarlõk yapabilmesi için aranan yüzde 10 barajõnõn ve işkolu oluşturabilmek
için aranan kõsõtlayõcõ barajlarõn kaldõrõlmasõnõ da içeren hõzlõ bir ilerleme gerçekleştirmelidir.
Haziran 2001’de kabul edilmiş olan, ancak, Türkiye tarafõndan onaylanan ILO Sözleşmeleri
ve Topluluk müktesebatõ ile uyumlu olmayan Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu
değiştirilmemiştir. Kanun, kamu sektöründe örgütlenme hakkõna önemli sõnõrlamalar getiren
bir dizi hüküm içermektedir; özellikle, grev ve toplu pazarlõk hakkõna ilişkin sõnõrlayõcõ
hükümler bulunmaktadõr. Toplu sözleşmelerin kapsadõğõ iş gücü oranõ çok düşük olup, %
15’in altõnda olduğu tahmin edilmektedir. Özel işletmelerin çoğunda sosyal diyalog yoktur.
Bu durum, Topluluk müktesebatõnõn işletme düzeyinde gerektiği gibi uygulanmasõnõ
kõsõtlayabilir.
Ekonomik ve Sosyal Konsey henüz toplanmamõştõr ve bu nedenle, sosyal taraflara ulusal
düzeyde yeteri kadar danõşõlmamaktadõr. Hükümetin ağõrlõklõ rolü gibi yapõsal bozukluklar,
Konseyin önemini azaltmaktadõr. Konseyin yapõsõ, sosyal taraflar ile birlikte yeniden gözden
geçirilmelidir. Özel sektör, kamu makamlarõ ve sosyal taraflar, sosyal diyaloğa verdikleri
önemi göstermeli ve engelleri kaldõrmak için gerekli tedbirleri almalõdõr.
Türkiye, idari kapasitesini, personel ve kaynaklar, ulusal düzeyde üç ve çok taraflõ süreçlere
yönelik sekretarya ve toplu sözleşmelerin kayõtlarõnõn tutulmasõ ve analizine ilişkin olarak
güçlendirmelidir. Hükümet, sosyal taraflarõn kapasitesinin geliştirilmesini, AB düzeyindeki
sosyal diyalogda ve Topluluğun ortak politikalarõnda gelecekte oynayacaklarõ rolü üstlenecek
şekilde desteklemelidir.
Türkiye, Avrupa İstihdam Stratejisine uygun bir ulusal istihdam politikasõ geliştirmeye
yönelik çabalarõnõ hõzlandõrmalõdõr. Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesinin ilgili kanun
hükmünde kararnameyi iptalinden sonra, İŞKUR’un teşkilat kanununun yeniden
çõkarõlamamasõ hayal kõrõklõğõ yaratmõştõr. İnsan kaynaklarõnõn ve mali kaynaklarõnõn
yetersizliği, İŞKUR’un görevlerini etkili biçimde yerine getirmesine imkan vermemektedir.
İŞKUR’un, ülkedeki yüksek düzeydeki işsizlikle mücadeleye yönelik aktif işgücü piyasasõ
politikalarõ geliştirme kapasitesi öncelikli olarak güçlendirilmelidir.
Topluma kazandõrmanõn desteklenmesi konusunda, AB amaçlarõnõ da dikkate alan,
bütünleştirilmiş bir ulusal strateji geliştirilmesine ihtiyaç vardõr. Yoksulluk ve dõşlamõşlõk
konularõnõn çok boyutlu olmasõ sebebiyle, çeşitli kamu kurumlarõnõ ve ilgili tüm çevreleri
harekete geçiren bütünleştirilmiş bir yaklaşõmõn geliştirilmesi önemlidir. Ayrõca, yoksulluk ve
sosyal dõşlanmõşlõkla ilgili sosyal istatistik sistemlerinin, AB’nin topluma kazandõrmaya
ilişkin ortaklaşa belirlenmiş göstergelerine uygun olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi önem
taşõmaktadõr.
Sosyal koruma alanõnda yapõlmasõ gereken çok şey vardõr. Sosyal güvenlik sisteminin başlõca
sorunlarõ, genel makroekonomik dengesizliklerden kaynaklanan mali istikrarsõzlõk, kayõt dõşõ
sektörün varlõğõ ve idari yapõ ve yönetim problemleridir. Türkiye, sosyal güvenlik sisteminin
mali istikrarõnõ ve sosyal güvenlik kurumlarõ arasõnda etkili koordinasyonu sağlamak için
gerekli tedbirleri almalõdõr.
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Engelli kişilerin durumunun iyileştirilmesi için ilave çalõşmalar yapõlmasõ gerekmektedir.
Özürlüler İdaresi Başkanlõğõnõn idari kapasitesinin güçlendirilmesine büyük önem
verilmelidir.
Ayõrõmcõlõk ile ilgili olarak; õrk, etnik köken, din, inanç, engelli olma durumu, yaş ve cinsel
eğilime dayalõ ayõrõmcõlõkla mücadele konusundaki müktesebata uyum sağlanmasõ için
alõnmasõ gerekli tedbirler vardõr. Ayrõca, müktesebatta öngörüldüğü üzere, bir Eşitlik
Kurumunun kurulmasõ yönünde adõmlar atõlmalõdõr.
Türkiye aşağõdaki kurumlarõ incelemeli ve idari kapasitelerini güçlendirmek için gerekli
tedbirleri almalõdõr: Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, Türkiye İş Kurumu, Özürlüler
İdaresi Başkanlõğõ, Çalõşan Çocuklar Bölümü ve sosyal güvenlik kurumlarõ.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, esas olarak ilgili verilerin yetersizliği nedeniyle,
Türkiye tarafõndan sağlõk, sosyal güvenlik, çalõşma ve fõrsat eşitliği mevzuatõ alanlarõnda
gerçekleştirilen uyumun derecesini değerlendirmenin zor olduğu sonucuna varmõştõr.
Türkiye, 1998 yõlõndan bu yana sõnõrlõ ilerleme kaydetmiştir. Kadõn ve erkek arasõnda eşit
muameleyi geliştiren tedbirler alõnmõştõr. Diğer gelişmeler sosyal koruma ve sosyal diyalog
alanlarõnda olmuştur. Ayrõca, idari kapasite güçlendirilmiştir. Bununla birlikte, müktesebatõn
iç hukuka aktarõlmasõ süreci, henüz başlangõç safhasõndadõr.
Türkiye, başta sosyal diyalog ve sağlõğõn korunmasõ alanlarõnda olmak üzere, mevzuatõnõ ilgili
Topluluk müktesebatõna uyumlaştõrma konusunda daha fazla çaba göstermelidir. Topluma
kazandõrmanõn güçlendirilmesi ve Avrupa İstihdam Stratejisine uygun bir ulusal istihdam
politikasõnõn geliştirilmesi, öncelikli konulardõr.
Başlõk 14: Enerji
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye, enerji mevzuatõnõ, özellikle enerji iç pazarõna ilişkin müktesebat ile daha fazla
uyumlaştõrma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiştir.
Arz güvenliği ve petrol stoklarõna ilişkin müktesebata uyum bakõmõndan herhangi bir gelişme
sağlanamamõştõr.
Enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ile ilgili genel politika çerçevesinde, Türkiye, arz
kaynaklarõnõ daha fazla çeşitlendirme ve petrol ve doğal gazõn doğu-batõ taşõmacõlõğõnda bir
transit ülke olma rolünü güçlendirmeye yönelik bazõ adõmlar atmõştõr. Türkiye ile İran’õ
birleştiren doğal gaz boru hattõ tamamlanmõş ve Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatõ Aralõk
2001’de başlamõştõr. Karadeniz yoluyla Türkiye ile Rusya’yõ bağlayan Mavi Akõm doğal gaz
boru hattõnõn yapõmõ sürmekte olup, bu yõlõn sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadõr.
Hazar-Akdeniz petrol boru hattõna ilişkin teknik çalõşmalar halen devam etmektedir. Boru
hattõ yapõm çalõşmalarõnõn 2002 yõlõnõn ikinci yarõsõnda başlayacağõ tahmin edilmektedir.
Daha önce bir KİT olan BOTAŞ ile ortak iş yaptõğõ Yunan şirketi DEPA, doğal gaz
şebekelerinin birbirine bağlanmasõ ve Türkiye’nin 2005 yõlõna kadar yõllõk 500.000 m³ doğal
gazõ Yunanistan’a sevk etmesi yönünde, Mart 2002’de bir Mutabakat Zaptõ imzalamõşlardõr.
Türk ve Yunan elektrik iletim şebekelerinin birbirine bağlanmasõ için, iki ülke arasõnda bir
Mutabakat Zaptõ daha imzalanmõştõr.
Petrol sektöründe, petrol ürünleri dağõtõmõ şirketi (POAŞ) hisselerinin % 16,5’inin de Mart
2002 itibarõyla özelleştirilmesinin ardõndan, şirketteki kamu payõ % 25,8’e inmiştir. TÜPRAŞ
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hisselerinin % 50’sinden fazlasõnõn menkul kõymetler borsasõnda işlem görmesi amacõyla, söz
konusu şirkette daha fazla özelleştirilmeye gidilmesi yönünde bir takvim oluşturulmuştur.
Rapor döneminde, rekabet gücü ve enerji iç pazarõ ile ilgili olarak önemli ilerlemeler
kaydedilmiştir. 2001 yõlõnda çõkarõlan Elektrik Piyasasõ Kanunu çerçevesinde, Eylül 2002
tarihinden itibaren, elektrik piyasasõ, doğrudan iletim sistemine bağlõ olan tüketiciler ile
toplam elektrik enerjisi tüketimleri 9 milyon kilovat saatten (bu miktar pazarõn yaklaşõk yüzde
20’sine tekabül etmektedir) fazla olan tüketicilere açõlmõştõr. Buna rağmen, Türkiye dõşõndaki
üreticilerden elektrik ithal etmeye yetkili olabilecek müşterilere ve Türkiye dõşõndaki
müşterilere elektrik ihraç edebilecek üreticilere getirilmiş kõsõtlamalar kaldõrõlmamõştõr.
Ağustos ve Eylül 2002’de, tarifeler, lisans verme, tüketici, ithalat ve ihracat, iletim ve dağõtõm
bağlantõ ücretlerinin belirlenmesi, dağõtõm sistemi gelirlerinin düzenlenmesi, perakende
hizmet gelirlerinin ve perakende fiyatlarõn düzenlenmesi ve iletim sistemi ile iletim sistemi
işletme gelirlerinin düzenlenmesi ile ilgili uygulama mevzuatõ kabul edilmiştir.
Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketinin (TEAŞ) bölünmesini takiben, üç yeni
şirket (üretim, iletim, dağõtõm şirketleri) piyasada faaliyet göstermeye başlamõştõr. Toptan satõş
şirketi, TEAŞ’õn mevcut elektrik satõn alma sözleşmelerini devralmõştõr. Yeni iletim şirketi
sektörde tek elektrik iletim şirketi olarak faaliyet gösterecektir.
Hükümet, doğal gaz sektörünün rekabete açõlmasõnõ, altõ aylõk bir süre için ertelemeye karar
vermiştir. 2 Mayõs 2002 tarihinde sona eren bu süre, Enerji Piyasasõ Düzenleme Kurumu
(EPDK)’nun talebi üzerine Bakanlar Kurulu tarafõndan altõ aylõk bir süre için tekrar
uzatõlmõştõr. Sonuç olarak, sektörün rekabete açõlma tarihi Kasõm 2002’ye ertelenmiştir. Doğal
gaz piyasasõnda lisans verilmesine ilişkin uygulama mevzuatõ Eylül 2002’de çõkarõlmõştõr.
2001 tarihli Doğal Gaz Piyasasõ Kanunu, serbest tüketici olabilmek için gerekli olan yõllõk
asgari tüketim miktarõnõ 1 milyon m³ olarak belirlemiştir. Bu durum, piyasanõn yaklaşõk %
80’inin rekabete açõlmasõnõ ifade etmektedir. Piyasa, serbest tüketicilerin ve iletim sistemine
doğrudan bağlanan tüketicilerin rekabetine açõlacaktõr. İletim ve dağõtõm tarifeleri EPDK
tarafõndan belirlenecektir.
İdari kapasite ile ilgili olarak, EPDK üyeleri, Kanunda öngörülen süreden birkaç ay sonra,
Kasõm 2001’de atanmõştõr. EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõna karşõ sorumludur.
Kanunda, EPDK’de toplam 426 personel istihdamõ öngörülmüştür. Günümüze kadar, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, BOTAŞ, eski TEAŞ, Hazine ve kamu bankalarõ dahil olmak
üzere bazõ kamu kurumlarõndan yaklaşõk 100 kişi (çoğunluğu teknik uzman) geçici görevle
istihdam edilmiştir. Destek personelle birlikte toplam personel sayõsõ, 2002 yõlõ ortasõ
itibarõyla 165’i bulmuştur. 2002 yõlõ için öngörülen bütçe yaklaşõk 8 milyon Euro’dur.
Katõ yakõtlar, enerji verimliliği veya yenilenebilir enerji konularõnda kayda değer bir gelişme
sağlanamamõştõr.
Nükleer enerji alanõnda geçen yõl süresince önemli bir gelişme kaydedilememiştir. Türkiye
nükleer enerji santralleri işletmemektedir.
Genel Değerlendirme
Türkiye, Enerji İç Pazarõna hazõrlõk ve ilgili müktesebata uyum konusunda önemli gelişmeler
kaydetmiştir. Ancak enerji müktesebatõnõn diğer alanlarõnda çok az ilerleme kaydedilmiştir.
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Arz güvenliği ile ilgili olarak; bu alandaki Türk mevzuatõ henüz müktesebat ile uyumlu
değildir, buna rağmen, Türkiye’nin gerekli seviyelerde ham petrol ve akaryakõt stoklarõ
bulunmaktadõr. Bu alanda müktesebat uyumu çalõşmalarõ henüz başlatõlamamõştõr.
Gerekli düzenleyici çerçevenin tamamlanmasõ ve elektrik ve doğal gaz sektörleri için iyi
işleyen bir enerji iç piyasasõnõn kurulabilmesine ilişkin gerekli idari kapasitenin
güçlendirilmesi öncelikle önemlidir. Geçen yõl Elektrik ve Doğal Gaz Piyasasõ Kanunlarõnõn
kabul edilmesinin ardõndan, bu Kanunlarõ tamamlama ve uygulama amacõyla, uygulama
mevzuatõnõn kabul edilmesi suretiyle, elektrik ve doğal gaz direktiflerine uyum konusunda
önemli adõmlar atõlmõştõr. Piyasalarõ tamamõyla işler hale getirebilmek için, söz konusu
Kanunlarõn diğer bazõ uygulayõcõ düzenlemeler ile desteklenmesi gerekmektedir.
Elektrik piyasasõnda, iletim ve dağõtõm tarifeleri metodolojisi geliştirilmemiş olup, sektörde
bazõ çapraz sübvansiyonlar mevcudiyetini sürdürmektedir. Bu sübvansiyonlarõn aşamalõ
olarak kaldõrõlmasõ için bir takvim oluşturulmasõ gerekmektedir. Piyasanõn, belirlenen takvim
uyarõnca açõlmasõ öngörülen % 20’yi aşan kõsmõna ilişkin olarak belirlenmiş bir
serbestleştirme takvimi bulunmamaktadõr. EPDK, piyasa deneyimleri õşõğõnda ve uygulama
mevzuatõ çõkarõldõktan sonra bu konuyu ele alacaktõr.
Ayrõca, lisans işlemleri, piyasa işleyiş ve kurallarõ ve tarife mekanizmalarõna ilişkin
modaliteler Ağustos ayõnda çõkarõlan uygulama mevzuatõnda düzenlenmiştir. Mevcut devlet
üretim ve dağõtõm şirketinin piyasada sahip olduğu hakim durum nedeniyle, elektrik
piyasasõnda rekabetin oluşmasõ zaman alabilecektir (şirketin, piyasadaki rekabeti bozucu
davranõşlarõnõ engellemek için EPDK tarafõndan sõkõ bir şekilde denetlenmesi gerekecektir).
Piyasaya yeni girişler sonucunda toptan satõş şirketinin hakim durumu azalacağõndan, yakõn
gelecekte kullanõlabilir çok fazla atõl kapasite olmayacaktõr. Ayrõca, daha önceki düzenleyici
rejim çerçevesinde yapõlan yatõrõmlardan kaynaklanan maliyetlerin giderilmesi ve elektrik
üretim varlõklarõnõn özelleştirilmesi ile ilgili sorunlarõn çözüme kavuşturulmasõ
gerekmektedir. Ayrõca, sõnõr ötesi ticaret üzerindeki kõsõtlamalarõn da kaldõrõlmasõ
gerekmektedir.
Doğal gaz piyasasõnõn % 80 oranõnda rekabete açõlmasõ öngörüsü iddialõ bir hedeftir. Bu konu
daha sonra EPDK tarafõndan karara bağlanacaktõr. Kanuna göre, tüm uygulama mevzuatõnõn
Kasõm 2002’ye kadar çõkarõlmasõ gerekmektedir. Elektrik piyasasõnda olduğu gibi, BOTAŞ’a
verilen çapraz sübvansiyonlar önemli bir sorundur. Söz konusu sübvansiyonlarõn kaldõrõlmasõ
için herhangi bir takvim belirlenmemiştir.
Doğal Gaz Piyasasõ Kanunu, doğal gaz dağõtõm sektörünün özelleştirilmesini de
öngörmektedir. 2002 özelleştirme programõna göre, özelleştirme, 2002’nin dördüncü
çeyreğinde başlayacak ve belediyeler/belediye iktisadi teşekkülleri tarafõndan işletilen veya
sahip olunan dağõtõm sistemlerinin özelleştirilmesiyle devam edecektir (hazine garantili
kredilerinin geri ödemelerinin tamamlanmasõndan sonra).
Türkiye’nin enerji politikasõ, elektrik üretimi ve õsõnmada doğal gazõn daha fazla
kullanõlmasõnõ öngörmektedir. Son on yõl içinde doğal gaz talebi hõzla artmõştõr. Türkiye’de
iyi işleyen bir doğal gaz piyasasõnõn oluşturulmasõ için ilave adõmlar atõlmalõdõr. BOTAŞ’õn
mevcut uzun dönemli ithalat sözleşmelerinin aşamalõ olarak sonlandõrõlmasõnõ sağlayacak olan
doğal gaz serbestleşme programõnõn uygulanmasõna yönelik stratejik kararlar alõnmalõdõr.
BOTAŞ tarafõndan işletilen iletim ağõna erişim, EPDK tarafõndan sõkõ bir biçimde
düzenlemelidir.
Düzenleyici kurumun idari kapasitesine ilişkin olarak, bütçenin oluşturulmasõ, kalifiye
personel alõmõ ve ücret seviyeleri önemli hususlardõr. Kurumun tam bağõmsõzlõğõnõn
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sağlanmasõna gerekli önem verilmelidir. Kurum personeli ile kamu kesiminin diğer sektörleri
arasõndaki her türlü bağõn oluşturulmasõndan kaçõnõlmalõdõr. İlave kalifiye personelin alõnmasõ
gerekmektedir. Hükümetin yeni personel alõmõna getirdiği kõsõtlamalar, Kurumun özel
sektörden yeni personel istihdam etmesini engellemektedir. Özellikle piyasa düzenlemesine
ilişkin konularda personelin mesleki yeterliliği geliştirilmelidir.
EPDK’nin kurulmasõyla birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn rolü genel enerji
politikalarõ ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasõ ile sõnõrlandõrõlmõştõr. Başta elektrik
sektöründekiler olmak üzere, tesislerdeki mali disiplinin daha da geliştirilmesi önem arz
etmektedir. Bazõ bölgelerde önemli bir sorun teşkil eden ödenmeyen elektrik faturalarõ
konusunu çözüme ulaştõrmak gerekmektedir. Taş kömürü sektörüne verilen devlet yardõmlarõ
miktarõna sürekli dikkat edilmesi gerekecektir. İlgili devlet yardõmlarõ müktesebatõna uyum
sağlanmalõdõr.
Türkiye enerji verimliliği konusuna gerekli önemi vermeye devam etmelidir. % 40 olarak
tahmin edilen mevcut enerji tasarruf potansiyelinin işletilebilmesi için gerekli önlemler
alõnmalõdõr. İnşaat sektörüne öncelik verilmelidir. Özellikle, yalõtõm standartlarõna ve yeni
yapõlara ilişkin oluşturulacak yeni normlar bu çabaya katkõ sağlayacaktõr. Türkiye nükleer
enerji santrali kurulmasõnõ belirsiz bir tarihe ertelemiştir. Türkiye’nin EURATOM şartlarõ ve
prosedürlerine uyum konusunda, özellikle nükleer madde dolaşõmõnõn bildirilmesi ve
doğrudan nükleer tesisleri işleten veya nükleer madde depolayan kişiler veya işletmeler
tarafõndan yapõlan envanterlerle ilgili olarak, EURATOM nükleer güvenliğinin
uygulanmasõna yönelik hazõrlõk çalõşmalarõna gerekli önemin verilmesine devam edilmelidir.
Bu husus, üniversiteler, hastaneler ve diğer tõbbi birimler gibi küçük çaplõ kullanõcõlarõ
içermektedir. Türkiye’nin Uluslararasõ Enerji Ajansõ (IAEA) ile Tam Ölçekli Güvenlik
Önlemleri Anlaşmasõnõ akdettiği de belirtilmelidir.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, bu sektörde mevzuat uyumu için özel tedbirlerin
alõnmadõğõ ve sektöre ilişkin mevcut mevzuatõn detaylõ envanterinin hazõrlanmasõnõn bir ilk
adõm oluşturabileceği sonucuna varmõştõr.
1998’den bu yana, Türkiye (özellikle son iki yõlda), başta elektrik ve doğal gaz sektörlerinde
olmak üzere, enerji iç pazarõna uyum sağlanmasõ konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir.
Söz konusu uyum, çõkarõlan uygulama mevzuatõ ve enerji piyasasõ düzenleme kurumlarõnõn
oluşturulmasõ ile tamamlanmõştõr.
Türkiye, ilave uygulama mevzuatõ oluşturmak ve bu mevzuatõn etkili biçimde uygulamasõnõ
temin etmek suretiyle, enerji iç pazarõnõn yasal, idari ve ekonomik çerçevesini tamamlama
çalõşmalarõna ağõrlõk vermelidir. Katõlõma hazõrlõk yönünde, enerji sektörünün diğer kõsõmlarõ
için önemli miktarda çaba sarf edilmesine ihtiyaç vardõr. Bunlar; arz güvenliğinin sağlanmasõ
ve enerji verimliliğinin artõrõlmasõ için yasal çerçevenin oluşturulmasõ ve düzenleyici
kurumlarõn bağõmsõzlõğõnõn temin edilerek idari kapasitelerinin güçlendirilmesidir.
Başlõk 15: Sanayi Politikasõ19
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Son İlerleme Raporundan bu yana sõnõrlõ gelişme kaydedilmiştir.

19

Sanayi politikasõna ilişkin gelişmeler, KOBİ politikasõnõ da içerecek şekilde genel işletme politikasõ çerçevesinde
değerlendirilmelidir (bkz. ayrõca Başlõk 16-Küçük ve orta boy işletmeler).
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Hükümet, çabalarõnõ Türkiye’nin makroekonomik istikrarõnõ sağlama konusunda
yoğunlaştõrmaya devam etmiştir. Ekonomik krizler ve daralma, başta küçük ve orta boy
işletmeler olmak üzere, sanayi sektörünü olumsuz biçimde etkilemiştir. Krediye erişimdeki
zorluklar ve iç talebin daralmasõ, kapasite kullanõm oranõnõ oldukça düşürmüştür.
2001-2002 yõllarõnda yaşanan ekonomik krizler ve uluslararasõ olumsuz koşullar nedeniyle,
özelleştirme alanõnda sõnõrlõ bir gelişme kaydedilmiştir. Türkiye bu konuda öngörülen takvime
uyamamõştõr. Petrol sektöründe, Mart 2002’de kamu hisselerinin % 16,5’inin daha halka arz
edilmesiyle, Petrol Ofisi Anonim Şirketi’ndeki kamu payõ % 25,8’e düşmüştür.
Kamu sektörünün yeniden yapõlandõrõlmasõ ve aşõrõ istihdamõn azaltõlmasõ, daha başarõlõ
özelleştirme uygulamalarõ için gerekli ön koşullardõr. Bu konuda bazõ gelişmeler
kaydedilmiştir. Aralõk 2001’de yayõmlanan bir Başbakanlõk Genelgesi ile desteklenen ve
kamu sektöründeki işçilerin gönüllü emekliliklerini öngören bir program çerçevesinde,
KİT’lerdeki atõl işçilerin sayõsõ Haziran 2002 sonu itibarõyla 1/3 oranõnda azalmõştõr.
Türkiye, yine zor ekonomik koşullardan dolayõ, 2002 yõlõnda doğrudan yabancõ sermaye
yatõrõmlarõnõ çekmeyi başaramamõştõr. İç yatõrõmlar da önemli ölçüde azalmõştõr.
AKÇT Antlaşmasõnõn Temmuz 2002’de sona ermesi nedeniyle, AKÇT Türkiye serbest ticaret
anlaşmasõnõn bu duruma uyarlanmasõ gerekmektedir. Kömür ve çelik ürünlerini gümrük
birliğine dahil etmek için bir prensip kararõ alõnmõş bulunmaktadõr.
Türkiye’nin çelik sektörünün yeniden yapõlandõrõlmasõ sürecine ilişkin olarak, İŞDEMİR’in,
bir diğer KİT olan ERDEMİR’e devri, Ocak 2002’de tamamlanmõştõr. Bu devir işleminin
nihai amacõ, IŞDEMİR tesislerinin modernize edilmesi ve demir ve çelik üretiminin uzun
üretimden yassõ üretime dönüştürülmesidir. ERDEMİR, yõlda 2,5 milyon ton üretim
yapabilmek için, iki yõllõk bir sürede 700 milyon dolarlõk yatõrõm yapacaktõr. Bu üretimin 2
milyon tonu yassõ ürün olacaktõr.
Ocak 2002’de, endüstri ve organize sanayi bölgelerine ilişkin Kanunu değiştiren Endüstri
Bölgeleri Kanunu kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun, yatõrõmlara teşvik verilmesi ve
yatõrõmcõlarõn tabi olduğu idari işlemlerin basitleştirilmesi suretiyle yerli ve yabancõ
yatõrõmlarõn desteklenerek sanayi bölgeleri oluşturulmasõnõ amaçlamaktadõr.
Genel Değerlendirme
Türk sanayi politikasõ AT sanayi politikasõ ilkeleriyle genel olarak uyumludur. Bununla
birlikte, bu ilkelerin, son yõllarda Türkiye’de yaşanan zor makroekonomik koşullar
dolayõsõyla, uygulama ve referans kriterleri de dahil olmak üzere, etkili bir sanayi stratejisine
dönüştürülmesi konusunda yeterli ilerleme sağlanamamõştõr. Türk Hükümeti, bir eylem
programõ ve takvim de içeren bir sanayi politikasõ raporu üzerinde çalõşmaktadõr. Bu rapora
daha resmi bir statü kazandõrõlmasõ önerilmektedir.
Sonuç olarak, Türk sanayii, makroekonomik ve siyasi istikrarsõzlõklar, finansmana erişim
güçlükleri, yetersiz altyapõ yatõrõmlarõ, ticari yeniliklere verilen yetersiz destek ve yetersiz
kalite ve belgelendirme hizmetlerinden kaynaklanan sõkõntõlar yaşamaya devam etmektedir.
Bu sorunlar ekonomik krizle birlikte artmõştõr.
Düşük düzeyde doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõ kaygõ verici bir konu olmayõ
sürdürmektedir. Bu durum, esas olarak, makroekonomik ve siyasi istikrarsõzlõk, karmaşõk
yasal çerçeve ve yabancõlarõn belirli sektörlerde şirket çoğunluğuna sahip olamamalarõndan
kaynaklanmaktadõr. Türk Hükümeti, Yabancõ Sermaye mevzuatõnõ geliştirecek umut verici
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çabalar ortaya koymaktadõr. Şirket kaydõ, yabancõlarõn istihdamõ, sektörel lisans,
vergilendirme ve devlet yardõmlarõ, arazi edinme ve çevre düzenleme, gümrük işlemleri,
teknik standartlar, doğrudan yabancõ yatõrõm mevzuatõ ve teşvikler gibi sektörel konularda
teknik çalõşma gruplarõ oluşturulmuştur. Türkiye, ülkenin bir yatõrõm merkezi olarak
geliştirilmesine yönelik bir adõm olarak, Yabancõ Yatõrõmõ Teşvik Ajansõnõn kurulmasõna
ilişkin planlarõn hazõrlanmasõ yönündeki niyetini ortaya koymuştur. Ancak, bu konuda henüz
kayda değer bir gelişme olmamõştõr.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türk sanayi politikasõnõn gümrük birliğinin yürürlüğe
girmesinden olumlu olarak etkilendiği belirtilmiştir. Türkiye pazarõ dõşa açõlmõş; özelleştirme
başlamõş ve 1997 yõlõ itibarõyla ivme kazanmõştõ. Türk sanayinin geliştirilmesi için ilave
tedbirler önerilmiştir.
1998’den bu yana bazõ ilerlemeler kaydedilmiştir. Müteakip yõllardaki makroekonomik
krizlerin yarattõğõ güçlüklere rağmen, sanayide büyüme devam etmiş ve özelleştirme alanõnda
bazõ gelişmeler olmuştur. Ancak, Türkiye, yabancõ sermayeyi çekme konusunda başarõlõ
olamamõş ve kamu teşebbüslerinin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ tamamlamamõştõr.
Türkiye, KİT’lerin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve özelleştirmeye hazõrlanmasõ için daha fazla
çaba sarf etmelidir. Türkiye ve Avrupa Topluluğu, öncelikli konu olarak, AKÇT ürünlerinin
gümrük birliğine dahil edilmesine ilişkin görüşmeleri sonuçlandõracaktõr. Türk sanayiine
verilen desteğin güçlendirilmesine ihtiyaç vardõr. Kalite ve yasal ölçüm altyapõlarõnõn
geliştirilmesi gereklidir. Araştõrma, ticari yenilik ve teknoloji transferlerinin daha da
geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr.
Başlõk 16: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler20
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye, son İlerleme Raporundan bu yana sõnõrlõ ilerleme kaydetmiştir.
Bir KOBİ politikasõnõn geliştirilmesi çerçevesinde, Türkiye, küçük ölçekli işletmeleri
destekleme ve geliştirme amacõyla yapõlacak faaliyetlere temel teşkil etmek üzere, Nisan
2002’de, Küçük Ölçekli İşletmeler Hakkõndaki Avrupa Şartõnõ kabul etmiştir. Avrupa
Konseyi tarafõndan Haziran 2000’de kabul edilen Avrupa Şartõ, Lizbon Zirvesinde oluşturulan
sosyo-ekonomik strateji kapsamõndaki işletme politikasõna ilişkin referans belgedir. Avrupa
Şartõnõnõn Türkiye’de uygulanmasõna ilişkin raporlama süreci Mayõs 2002’de başlamõştõr.
Türkiye, en iyi uygulamanõn belirlenmesi ve karşõlõklõ paylaşõmõ yanõ sõra, en iyi uygulamanõn
emsal olarak alõnmasõ konusunda, “Girişimciliğin ve Rekabet Edebilirliğin Teşvik Edilmesi
Eylem Planõnõn Uygulanmasõna İlişkin Raporu” esas alan CC BEST Raporunun
hazõrlanmasõna katõlmõştõr. Türkiye, Eylül 2002’de KOBİ’lere yönelik Topluluk programõna
ve 2001-2005 yõllarõnõ kapsayan İşletme ve Girişimciliğe İlişkin Çok Yõllõ Programa katõlõma
ilişkin Çerçeve Anlaşmayõ onaylamõştõr. Türk Hükümeti, eEurope+ Girişimi kapsamõnda,
eTürkiye Girişimini hayata geçirmiş ve eİş/eTicaret konusunda bilinçlendirme
kampanyalarõnda çalõşmak üzere, bir KOBİ ve eTicaret alt çalõşma grubu oluşturmuştur. İş
diyaloğu internet sitesinin kurulmasõ ve eTicaret’e ilişkin teknik ve idari iş ortamlarõnõn
iyileştirilmesi gibi alanlarda da çaba gösterilmektedir. Avrupa Bilgi Merkezi Temas Noktasõ
internet erişim noktalarõnõ ve KOBİ’ler için eğitim merkezlerinin (internet evleri) sayõsõnõ

20

KOBİ politikasõna ilişkin gelişmeler, sanayi politikasõnõ da içerecek şekilde genel işletme politikasõ çerçevesinde
değerlendirilmelidir (bkz. ayrõca Başlõk 15-Sanayi politikasõ).
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artõrmõştõr. Söz konusu Temas Noktasõ, ayrõca, kamu ve özel sektör kuruluşlarõyla işbirliği
halinde ve AB’nin “GoDigital Girişimi” ile uyumlu biçimde KOBİ portalõnõ (KOBİNET)
“işletmeler için tek duraklõ bir İnternet sitesi” olarak geliştirmiştir.
İnternet siteleri ve internet bazlõ veritabanlarõ vasõtasõyla bilgiye daha kolay erişim teşvik
ediliyor olmasõna rağmen, iş ortamõnõn basitleştirilmesi alanõnda somut bir ilerleme
kaydedilmemiştir. Söz konusu araçlar, iş ortamõnõn iyileştirilmesi yönünde olumlu ve önemli
adõmlar teşkil etmektedir.
Finansman kaynaklarõna erişim, Türk KOBİ’lerinin gelişiminde hâlâ önemli bir engeldir. Özel
bankacõlõk kesiminde, risk sermayesi fonlarõnõn işleyişinin geliştirilmesi konusunda çabalar
sõnõrlõ kalmõştõr.
Son İlerleme Raporundan bu yana, KOBİ tanõmõnõn AT’nin ilgili tavsiye kararõna uyumu
konusunda belirli bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Genel Değerlendirme
Özellikle son ekonomik krizden sonra, KOBİ’ler için iş ortamõnõn iyileştirilmesi amacõyla
daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, bir eylem planõnõ kapsayacak
şekilde ulusal bir KOBİ stratejisinin geliştirilmesi özel önem taşõmaktadõr. Söz konusu eylem
planõ aynõ zamanda, Avrupa Şartõnõn uygulanmasõ bakõmõndan da büyük önem arz etmektedir.
2002 yõlõ İlerleme Raporu döneminde, KOBİ desteği için ayrõlan bütçe reel olarak azalmõştõr.
KOBİ’lerin gelişiminde, birçok politikanõn doğrudan veya dolaylõ etkisi olmaktadõr. Ancak,
söz konusu politikalar arasõndaki koordinasyon yetersiz kalmaktadõr. Diğer aday ülkelerdeki
uygulama paralelinde, özel sektör ve kamu kesimi hissedarlarõndan ve donörlerinden oluşan
bir KOBİ Eylem Gücünün oluşturulmasõ tavsiye edilmektedir. Söz konusu Eylem Gücünün
asli görevi, stratejinin uygulanmasõnõ ve eylem planõnõn koordinasyonunu takip etmektir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ bünyesinde, KOBİ’lerin geliştirilmesi amacõyla kurulmuş olan
KOSGEB, bu amaca ulaşõlmasõnda öncü rol oynayabilecektir.
Karmaşõk idari usuller, Türk KOBİ’lerinin gelişiminde önemli bir engel teşkil etmektedir.
Hükümetin, iş ortamõnõn basitleştirilmesine yönelik tedbirleri artõrmasõ büyük önem
taşõmaktadõr. KOBİ’lerin önündeki yasal ve idari engellerin sistematik bir analizi yapõlmalõ ve
gereksiz bürokrasinin ve kõrtasiyeciliğin ortadan kaldõrõlmasõ için bir plan uygulanmalõdõr.
Tedbirlerin etkisi, işletmelere ilişkin örgütler ile yakõn işbirliği içinde değerlendirilmelidir.
Yüksek faiz oranlarõ ve yatõrõm sermayesine erişim eksikliği KOBİ’ler için ciddi bir engel
teşkil etmeye devam etmektedir. Uygun koşullu finansman programlarõ hayata geçirilmiştir,
ancak, Hükümet tarafõndan ayrõlan kaynaklar finansman ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda yetersiz
kalmaktadõr.
Müktesebat ile uyumlu genel bir KOBİ tanõmõnõn yapõlmasõ gerekmektedir. KOBİ tanõmõ
yapõlõrken, AB’nin KOBİ tanõmõnda yapõlmasõ öngörülen değişikliklerin dikkate alõnmasõ
gerekecektir. “KOBİ Yatõrõmlarõna Yönelik Devlet Yardõmlarõna İlişkin Karar”da yer alan
istihdam kriterleri ve mali kriterler, AB Tavsiye Kararõnda yer alan kriterlere uygun olarak
değiştirilmiştir.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin imalat sektörünün % 95’ini KOBİ’lerin
oluşturduğunu belirtmiştir. KOBİ’ler, çağdaş teknolojiye, nitelikli elemana ve krediye
erişememe, eski üretim metodlarõ ve dõş piyasalarõn yeterince değerlendirilememesinden
kaynaklanan problemlerle karşõlaşmõşlardõr.
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1998 yõlõndan bu yana, Türkiye iş ortamõnõ iyileştirmek yönünde adõmlar atmõştõr. Ancak,
KOBİ’lerin rekabet gücünü engelleyen temel sorunlar varlõğõnõ sürdürmektedir. Krediye ve
yatõrõm sermayesine erişimdeki yetersizlik, eski üretim metodlarõ ve modern teknolojiye
erişim güçlüğü bu sorunlarõ oluşturmaktadõr.
Türkiye, KOBİ’lerin rekabet gücünü ve dõşa açõlmasõnõ desteklemek için daha fazla çaba
göstermelidir. Türkiye, girişimciler arasõndaki sinerjiyi artõracak bir eylem planõnõ içerecek
ulusal bir KOBİ stratejisi oluşturma konusunda teşvik edilmektedir.
Başlõk 17: Bilim ve Araştõrma
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Bu alanda bazõ gelişmeler kaydedilmiştir.
TBMM, Altõncõ AB Araştõrma ve Teknolojik Gelişme Çerçeve Programõna tam katõlõmõ
onaylayan Kanunu, Haziran 2002’de kabul etmiştir. Bu Kanun, Bakanlar Kurulu kararõnõ
takiben, 1 Eylül 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayõmlanmõştõr. Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştõrma Kurumu (TUBİTAK), bilgilendirme ve bilincin artõrõlmasõ faaliyetlerini yürütmek
ve Altõncõ AB Araştõrma ve Teknolojik Gelişme Çerçeve Programõna katõlacaklar için tavsiye,
yardõm ve eğitim sağlamak amacõyla, ulusal temas noktasõ gibi çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.
Türkiye, Beşinci Çerçeve Programõna proje bazõnda katõlõmõnõ sürdürmektedir.
Genel Değerlendirme
Araştõrma ve geliştirme alanõnda gayri safi yurt içi harcamalarõn, toplam GSYİH içerisindeki
payõ düşük olup, bu oran AB ortalamasõnõn üçte birinden azdõr. Araştõrmacõlarõn sayõsõ, AB
ortalamasõnõn onda birine tekabül etmektedir. Bilim ve araştõrma faaliyetlerinde üniversiteler
ve kamu araştõrma kurumlarõnõn rolü hâlâ ağõrlõklõ olmaya devam etmekte, özel sektör ve
KOBİ’lerin rolü ise sõnõrlõ kalmaktadõr.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, bu alanda Topluluk ile yapõlan işbirliğinin uzun
zamandõr mevcut olduğunu belirtmiştir. Türkiye’deki araştõrma sektörünün temel
problemlerinin, yeterli mali ve beşeri kaynak eksikliğinden ve sanayinin yurt dõşõndan yapõlan
teknoloji transferinden çok az yararlanõlmasõndan kaynaklandõğõ sonucuna varmõştõr.
1998 yõlõndan bu yana, yavaş ilerleme kaydedilmiştir.
Türkiye, Ar-Ge alanõndaki faaliyetlerin ve harcamalarõn artõrõlmasõ ve özel sektörün bilim ve
araştõrma faaliyetlerine katõlõmõnõn teşvik edilmesi yönünde daha fazla çaba sarf etmelidir.
Başlõk 18: Eğitim ve Mesleki Eğitim
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Eğitim ve mesleki eğitim alanõnda ilerleme sağlanmõştõr.
Ocak 2002’de çõkarõlan bir Bakanlar Kurulu Kararõyla, Devlet Planlama Teşkilatõ bünyesinde
AB Eğitim ve Gençlik Programlarõ Daire Başkanlõğõ kurulmuştur. Söz konusu Daire
Başkanlõğõna, çeşitli Bakanlõklardan destek alõnarak, yedi personel atanmõştõr. Bu Daire
Başkanlõğõnõn, üç Topluluk programõndan (Sokrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik) sorumlu
Ulusal Ajans olarak faaliyet gösterecek bir Merkez haline gelmesi planlanmõştõr. Bu
Başkanlõğa, yasal statü kazandõrõlmasõ ve başkanlõğõn işlevsel hale getirilmesi amacõyla,
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Devlet Planlama Teşkilatõnõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamede
değişiklik yapõlmasõ yönündeki çalõşmalar sürdürülmektedir.
Göçmen işçilerin çocuklarõnõn eğitimine ilişkin direktifin iç hukuka aktarõlmasõ konusunda
gelişme kaydedilmemiştir.
Hükümet, eğitim ve mesleki eğitim sistemi reformuna ilişkin olarak, 2005 yõlõna kadar
zorunlu eğitim süresinin on iki yõla ve 2002/2003 öğretim yõlõ itibarõyla orta öğretim süresinin
dört yõla çõkarõlmasõ yönünde gerekli tedbirleri almaya başlamõştõr.
İdari kapasite ile ilgili olarak, Türkiye, oldukça merkezi bir eğitim sistemine sahiptir.
Hükümet, eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinin merkezî olmayan bir yapõya kavuşturulmasõ
amacõyla, Haziran 2001’de kabul edilen kanunu uygulamaya başlamõştõr. İlgili taraflar
arasõnda, üç taraflõ işbirliği ve istişareyi güçlendirmek amacõyla, meslek liseleri ve yüksek
okullarõnõn gruplanmasõ yoluyla mesleki eğitim bölgelerinin ve ulusal düzeyde ve il
düzeyinde Mesleki Eğitim Konseylerinin oluşturulmasõ çalõşmalarõ başlatõlmõştõr.
Genel Değerlendirme
Topluluk programlarõyla ilgili olarak, Sokrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik programlarõna
yönelik hazõrlõk çalõşmalarõnõ yürütmek amacõyla, Devlet Planlama Teşkilatõ bünyesinde bir
Daire Başkanlõğõnõn kurulmasõ olumlu bir adõmdõr. Bu gelişme, DPT’nin kuruluş KHK’sõnda
yapõlmasõ planlanan değişikliğin gerçekleştirilmesi ve ulusal otoriteler ve gelecekteki Ulusal
Ajans ile bunlarõn sorumluluklarõna ilişkin hükümlerin kabul edilmesi ile tamamlanmalõdõr.
Türkiye’nin söz konusu programlara 2004 yõlõnda tam katõlõmõnõn sağlanmasõ yönündeki
hazõrlõk faaliyetlerine ilişkin çalõşma planlarõ hõzla bitirilmelidir.
Türkiye’nin, göçmen işçilerin çocuklarõnõn eğitimine ilişkin direktifi iç hukuka aktarmasõ
gerekmektedir.
Türk eğitim sistemi ilkeleri, AB ilkeleri ile genelde uyumludur. Bununla birlikte, eğitim
imkanlarõ ve eğitime erişim açõsõndan bölgesel farklõlõklar dikkat çekicidir. Ayrõca, kõz
öğrencilerin yarõsõ beşinci sõnõfõ bitirmeden eğitim sisteminden ayrõlmaktadõr. Başta kõz
öğrenciler olmak üzere, fakir ailelerden gelen öğrencilere verilen eğitimin iyileştirilmesi çok
önemlidir. Türkiye, özellikle dezavantajlõ bölgelerde, fakir öğrencilerin okula devam oranõnõ
artõrma yönündeki çabalarõnõ hõzlandõrmalõ ve sürdürmelidir.
Hükümet, reform tedbirlerinin temel ve mesleki eğitimde etkili bir biçimde uygulanmasõ
yönündeki çabalarõnõ sürdürmelidir. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlõğõnõn kurumsal
kapasitesinin artõrõlmasõ, eğitim sisteminin merkezî olmayan bir yapõya kavuşturulmasõ,
müfredat ve eğitim tekniklerinin gözden geçirilmesi ve işgücü piyasasõnõn ihtiyaçlarõ ile
mesleki okul mezunlarõnõn sahip olduğu vasõflar arasõndaki ilişkinin güçlendirilmesi, eğitim
sisteminin verimliliğinin artõrõlmasõ bakõmõndan çözülmesi gereken meseleler olarak varlõğõnõ
sürdürmektedir.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin, genel eğitim seviyesinin AB
standartlarõna yükseltilmesi yönünde gösterdiği çabalara karşõn, eğitim hizmeti, dersler,
eğitim personeli ve genel personel açõsõndan hâlâ eksiklikleri bulunduğunu belirtmiştir.
1998 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye, bu alandaki
müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõ yönünde çaba sarf etmelidir. İdari kapasiteye ilişkin
olarak, merkezî olmayan bir yapõnõn oluşturulmasõ da dahil olmak üzere, reform süreci
hõzlandõrõlmalõdõr.
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Başlõk 19: Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye son İlerleme Raporundan bu yana az gelişme kaydetmiştir.
Telekomünikasyon piyasasõnõn serbestleştirilmesine ilişkin olarak, sabit hatlõ telefon
piyasasõnõn ancak 2004 yõlõ Ocak ayõnda rekabete açõlacak olmasõndan dolayõ, ilerleme
sağlanamamõştõr.
Sabit ağõn yüksek dijitalleşme oranõna (% 93) rağmen, sektör yavaş gelişmektedir. Sabit ve
mobil ağlarda, sõrasõyla % 28 ve % 27 giriş oranlarõna ulaşõlmõştõr. İnternet erişimi olan nüfus
ve kablolu televizyon bağlantõsõ olan hanehalkõ bakõmõndan Türkiye, aday ülkeler arasõnda en
düşük oranlara (sõrasõyla % 4 ve % 5) sahip olan ülkedir. Evrensel hizmet sadece kõsmen
uygulanmaktadõr.
Türkiye’de GSM piyasasõnda önemli ilerleme kaydedilmiştir. GSM mobil telefon operatörleri
arasõndaki ulusal dolaşõm (roaming) anlaşmalarõna ilişkin uyuşmazlõklarõn halli konusunda
Mart 2002’de yasal bir düzenleme yapõlmõştõr. Ulusal dolaşõm meselesi, pazara yeni giren
Aria ve Aycell’e ulusal dolaşõm hizmetini sunmayõ reddeden Turkcell ve Telsim ile
Telekomünikasyon Kurumu arasõnda bir dava konusu olmuştur.
Yasal çerçeveye ilişkin olarak, minimum lisans ücretleri ve yedi telekomünikasyon hizmetine
ilişkin genel izin konularõnda bir Bakanlar Kurulu Kararõ Ekim 2001’de kabul edilmiştir. Türk
Telekomun telekomünikasyon hizmetlerine uygulanacak tarifeler için tavan fiyat usulü
yönetmeliği Ocak 2002’de yayõmlanmõştõr. Lisanslar konusunda, ikinci tip telekomünikasyon
lisanslarõnõn verilmesi ve genel izin usul ve esaslarõna dair bir yönetmelik Şubat 2002’de
çõkarõlmõştõr. Bugüne kadar, GMPCS için 2, internet hizmet sağlayõcõlarõ için 13, uydu
platform hizmetleri için 1 ve uydu haberleşme hizmetleri için 4 lisans verilmiştir.
Numaralandõrmaya ilişkin olarak, Telekomünikasyon Kurumu, “112” Ulusal Acil Erişim
Kodu ve “00” Uluslararasõ Erişim Kodu tahsisi konusunda Mart 2002’de bir Karar almõştõr.
Türkiye’de e-Europe+’a ilişkin çalõşmalarõn Haziran 2001’de başlatõlmasõnõ takiben, bilgi
toplumuyla ilgili politika çalõşmalarõ ve projeleri yeni bir ivme kazanmõş ve e-Türkiye
girişimiyle sonuçlanmõştõr. Bu girişim kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarõnca
desteklenmiştir. Koordinasyon, Başbakanlõk tarafõndan sağlanmaktadõr. Türkiye Bilişim
Şurasõ ilk toplantõsõnõ Mayõs 2002’de gerçekleştirmiştir.
Posta hizmetleri piyasasõnõn serbestleştirilmesi konusunda bir gelişme olmamõştõr.
Genel Değerlendirme
Mobil telefon piyasasõnõn serbestleştirilmesine ilişkin olarak, Turkcell ve Telsim’in piyasaya
yeni giren operatörlere dolaşõm hizmeti sunmayõ reddetmesi, bu alandaki müktesebatõn
uygulanmasõ bakõmõndan önemli bir engeldir. Mevcut durum, potansiyel yatõrõmcõlarõn Türk
telekomünikasyon sektöründe yatõrõm yapmalarõnõ olumsuz yönde etkilemektedir. Mart
2002’de çõkarõlan ve GSM mobil telefon operatörleri arasõnda ulusal dolaşõm anlaşmalarõ
konusundaki uyuşmazlõklarõn halline yönelik yönetmelik yeterli değildir. Bu sorunun halli
için, Şubat 2000 tarihli telekomünikasyon kanununun ilgili hükümlerinde değişiklik yapõlmasõ
gerekmektedir.
Lisans vermeye ilişkin olarak, pazara girişteki engellerin azaltõlmasõ için, bireysel lisanslarõn
asgari düzeyde tutulmasõ gerekmektedir. Asgari bir gözden geçirme hükmü içermesi gereken
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lisans anlaşmalarõnõn süresi konusuna önem verilmelidir. Ekim 2001 tarihli lisans ücretleri ile
ilgili Kararõn, müktesebat ile uyumlu olup olmadõğõ açõk değildir. Söz konusu Kararõn, lisans
ücretlerinin, Telekomünikasyon Kurumunun lisans verme işlemleri sõrasõnda ortaya çõkan
idari maliyetleriyle orantõlõ olmasõnõ içermesi gerekmektedir.
Tarifelere ilişkin olarak, Eylül 2001 tarihli Tarifeler Yönetmeliği ve Ocak 2002 tarihli Tavan
Fiyat Tebliği bazõ önemli sorularõ beraberinde getirmektedir. Önemli bir piyasa gücüne sahip
olan tüm operatörler, özellikle Türk Telekom, tarifelerini, maliyet bazlõ ve tüketicilerin
yararõna olacak şekilde, maliyet muhasebesi sistemlerindeki en son tekniği kullanarak
belirlemelidir.
Numaralandõrmaya ilişkin olarak, konuşmaya göre taşõyõcõ ve ön taşõyõcõ seçimi hizmetleri
mevcut değildir. Ülke sõnõrlarõ içinde ve mobil telefon piyasalarõnda numaranõn taşõnmasõ
konusunda düzenleme yoktur. Avrupanõn tek acil çağrõ numarasõ olan 112, sadece kamuya ait
hastaneleri aramak için kullanõlmaktadõr. Milli numaralandõrma planõ gözden geçirilirken,
numaralandõrmanõn tüm unsurlarõ dikkate alõnmalõdõr.
Türkiye’de evrensel hizmet için bir düzenleme olmamasõna rağmen, mevcut mevzuatta bu
kavram “minimum hizmet” olarak tanõtõlmaktadõr. Evrensel hizmet zorunluluklarõ konusunda
bir mevzuat taslağõ hazõrlanõrken, evrensel hizmet ve kullanõcõ haklarõ konusundaki yeni
direktifin göz önünde bulundurulmasõ önerilmektedir.
Telekomünikasyon Kurumunun idari kapasitesi, müktesebatõn zamanõnda uygulanmasõnõ
karşõlamada yetersiz kalmaktadõr. Kurul üyelerinin atanmasõndaki gecikmeler, Kurumun
performansõ üzerinde olumsuz etki yapmõştõr. Düzenleme fonksiyonunun ifasõ için ek personel
tahsis edilmesine rağmen, hâlâ düzenlemenin hukuki ve ekonomik yönleriyle
değerlendirilmesine ilişkin tecrübe eksikliği mevcuttur.
Posta hizmetleri piyasasõnda bağõmsõz bir düzenleyici kurumun kurulmasõ zorunludur.
Halihazõrda bu hususa ilişkin bir plan bulunmamaktadõr. Müktesebata tam olarak uyulmasõ
için bu alanda büyük çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, telekomünikasyon sektörünün özellikle mobil
telefon hizmetleri alanõnda önemli adõmlar atõldõğõ sonucuna varmõştõr. Ancak, Türk
mevzuatõnõn, Topluluk müktesebatõna uyumu konusunda önemli bir ilerleme kaydedilmediği
belirtilmiştir. Komisyon, serbestleştirme sürecinin yavaş olduğunu ve bu nedenle Türkiye’de
bilgi toplumunun kurulmasõ için gerekli alt yapõnõn oluşumunun engellendiğini vurgulamõştõr.
Türkiye, 1998 yõlõndan bu yana, telekomünikasyon piyasasõnõn serbestleştirilmesi konusunda
hazõrlõk yapõlmasõ ve mobil telefon piyasasõnõn geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alõnmasõ
konusunda bazõ ilerlemeler kaydetmiştir.
Türkiye, sabit ses telefon hizmetlerinin 2004 yõlõ itibarõyla serbestleştirilmesine hazõrlanmaya;
mobil telefon hizmetlerinde ulusal dolaşõmõ sağlamaya; bu alandaki düzenleyici çerçeveyi
tamamlamaya; kişisel verileri korumaya; numaralandõrma ve evrensel hizmet ile posta
hizmetleri piyasasõnõ serbestleştirmeye daha fazla çaba harcamalõdõr. Türkiye, yenilenmiş
telekomünikasyon müktesebatõnõ da iç hukukuna aktarmalõdõr.
Başlõk 20: Kültürel ve Görsel-İşitsel Politika
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türk mevzuatõnõn bu alandaki müktesebat uyumu konusunda bazõ gelişmeler kaydedilmiştir.

93

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle02.pdf

Türkiye’nin Avrupa Birliğine Katõlõm Sürecine İlişkin 2002 Yõlõ İlerleme Raporu

Görsel-işitsel politika alanõnda, Haziran 2001’de Cumhurbaşkanõ tarafõndan veto edilen, radyo
ve televizyon yayõnlarõyla ilgili Kanun (RTÜK Kanunu)’da değişiklik yapõlmasõna ilişkin
Kanun, Mayõs 2002’de TBMM tarafõndan aynen kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanõ Kanunu
onaylamõş, ancak, Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. Anayasa
Mahkemesinin nihai kararõ öncesinde, söz konusu Kanunun bazõ maddelerinin yürürlüğünün
durdurulmasõna ilişkin kararõ, Haziran 2002’de yayõmlanmõştõr (bkz. ayrõca Bölüm B-1-Siyasi
kriterler). Bu Kanun, daha sonra, üçüncü reform paketinin bir parçasõ olarak, TBMM
tarafõndan Ağustos 2002’de büyük ölçüde değiştirilmiştir. Kanuna, Türk vatandaşlarõnõn
günlük yaşamlarõnda geleneksel olarak kullandõklarõ farklõ dil ve lehçelerde yayõn yapõlmasõna
imkan veren bir fõkra eklenmiştir. Bu değişiklik, Kürtçe, Lazca ve Çerkezce gibi dillerde
yayõn yapõlmasõ yolunu açmaktadõr. Bu yeni hükmün uygulanabilmesi, uygulama mevzuatõnõn
kabul edilmesine bağlõdõr.
Radyo ve televizyon yayõnlarõnõn tekrar iletilmesi konusunda Kanuna ilave edilen yeni
madde, olumlu diğer bir adõmdõr. Bu hükmün uygulanmasõ, uygulama mevzuatõnõn kabul
edilmesine bağlõdõr. BBC ve Deutsche Welle programlarõnõn tekrar iletilmesine yeniden
başlanmõştõr. Bu gelişmelerin yanõ sõra, söz konusu Kanunun içeriği, geçtiğimiz yõl kabul
edilen ve 2001 yõlõ İlerleme Raporunda değerlendirilen Kanun ile aynõ kalmõştõr. Kanun, bu
alandaki hisse sahipliği, birleşmeler ve el değiştirme ile ilgili hükümlerin yanõ sõra,
yaptõrõmlar, İnternet ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun oluşumu hakkõnda hükümler
içermektedir. Kanun ayrõca, her yayõn faaliyetinde uyulmasõ gereken temel ilkeleri
belirlemiştir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin varlõğõnõ ve bağõmsõzlõğõnõ, devletin ülkesi ve milleti
ile bölünmez bütünlüğüne, Atatürk’ün ilke ve inkõlaplarõna aykõrõlõk teşkil eden” veya
“toplumu şiddete, teröre veya etnik ayrõmcõlõğa sevk eden” yayõnlarõn yasaklanmasõ, bu
ilkelere örnek olarak verilebilir. Kanun, İnternet ile ilgili yeni kõsõtlamalar getirmiştir.
Sõnõrsõz Televizyon Direktifine uyum konusunda ilerleme sağlanmamõştõr.
İdari kapasite ile ilgili olarak, Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) oluşumuna ilişkin
yeni düzenleme, Kurulun oluşumunda TBMM’nin rolünü azaltõrken, Milli Güvenlik
Kurulunun etkisini artõrmõştõr.
Genel Değerlendirme
RTÜK Kanununda, Türkçe dõşõndaki dillerde yayõn yapõlmasõna imkan veren değişiklik,
Türkiye’yi Avrupa standartlarõna yaklaştõran olumlu bir gelişmedir. Uygulama mevzuatõnõn
hõzlõ bir şekilde düzenlenmesi, etnik kökenlerine bakõlmaksõzõn tüm Türk vatandaşlarõnõn bu
haklardan yararlanmasõ bakõmõndan önem taşõmaktadõr. Yabancõ yayõnlarõn yeniden iletimi
izni olumlu diğer bir adõmdõr. Bu olumlu gelişmelere rağmen, RTÜK Kanununda çeşitli
eksiklikler bulunmaktadõr.
Yeniden kabul edilen söz konusu Kanunda, radyo ve televizyon yayõncõlõğõnda uyulmasõ
gereken uluslararasõ standartlar ve tavsiye kararlarõn (örneğin Avrupa Konseyi düzenlemeleri)
göz ardõ edildiği dikkat çekmektedir. Bu alanda, Türk mevzuatõ ve Topluluk müktesebatõ
arasõndaki uyumsuzluk devam etmektedir.
Kanun, tanõmlar, yargõ, yayõnõ alma özgürlüğü, tâbiiyete dayalõ ayõrõmcõlõk, önemli olaylar,
Avrupa menşeli ve bağõmsõz programlarõn teşviki, reklam ve tele-alõşveriş, çocuklarõn
korunmasõ ve radyo ve televizyon şirketlerinde yabancõ sermayenin payõ açõsõndan sorun
teşkil etmektedir.
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Program standartlarõndaki tanõmlar, Sõnõrsõz Televizyon Direktifi ve Avrupa Sõnõrötesi
Televizyon Sözleşmesinin terminolojisinin gerisinde kalmakta olup, bu durum, yasal
belirsizliğe ve yayõn özgürlüğünde karşõlaşõlabilecek engellere neden olmaktadõr. Bu durum,
cezalarõn ölçülülüğü ilkesi ile çelişmekte ve özellikle yerel ve bölgesel TV kanallarõ ve radyo
istasyonlarõ açõsõndan çoğulculuk ilkelerinin dolaylõ yoldan ihlal edildiğini göstermektedir.
Kanunda, “toplumun genel ve ahlaki değerleri” ve “genel ahlaki sosyal düzen ve aile yapõsõ”
konularõna yapõlan atõf oldukça geniş olup, çeşitli yorumlara neden olabilecektir. Bu durum,
yayõn özgürlüğünü ve çoğulculuk ilkelerini tehlikeye atmaktadõr.
Türkiye’nin de onaylamõş olduğu Avrupa Sõnõrötesi Televizyon Sözleşmesinin 4’üncü
uyarõnca, yabancõ programlarõn tekrar iletimi, söz konusu programlarõn Sözleşmedeki asgari
standartlara uymasõ halinde kõsõtlanamayacağõndan, yeniden iletime ilişkin olarak Kanunda
yer alan hükümler kaygõ vermektedir. Ayrõca, yabancõ ülkelerden yapõlan radyo ve televizyon
yayõnlarõnõn tekrar iletimi ile ilgili kriterlerin, İnsan Haklarõ Avrupa Sözleşmesinin, “sõnõrlar
gözetilmeksizin ... bilgi ve fikir alma ve paylaşõmõ özgürlüğü”nü teminat altõna alan, 10’uncu
maddesi ile uyumlu olmasõ gerekmektedir. Yabancõlara uygulanan kõsõtlamalar müktesebatla
uyumlu değildir.
Kanun, görsel-işitsel alandaki müktesebatõ dikkate almamaktadõr. Türkiye’nin, mevzuatõnõ
Sõnõrsõz Televizyon Direktifi ile uyumlaştõrmasõ yönünde çaba sarf etmesi ve bu mevzuatõn
uygulanmasõnõ bağõmsõz bir düzenleyici çerçeveye dayandõrmasõ gerekmektedir.
Ayrõca, Türkiye’nin GATS/DTÖ çerçevesindeki uluslararasõ taahhütleri ile Topluluk
müktesebatõnõn tam olarak uygulanmasõ yönündeki taahhütleri arasõnda çelişkiler
bulunmaktadõr.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, gerekli bilgilerin yetersizliğinden dolayõ
Türkiye’nin kültür ve görsel-işitsel politika alanõnda sağladõğõ uyumu değerlendirmenin güç
olduğu sonucuna varmõştõr.
1998 yõlõndan bu yana, Türkiye daha fazla ilerleme sağlamõştõr. Bununla birlikte, bu alandaki
müktesebata uyum sõnõrlõ kalmõştõr. RTÜK Kanununda yapõlan yeni değişikliğin olumlu
yanlarõ bulunmakla birlikte, Kanunda, özellikle dillerin kullanõmõ konusunda önemli
eksiklikler devam etmektedir.
Türkiye, mevzuatõnõ ilgili AT standartlarõ ve uluslararasõ standartlar ile uyumlu hale getirmek
ve özellikle RTÜK Kanununda değişiklik yapmak yönünde çaba sarf etmelidir.
Başlõk 21: Bölgesel Politika ve Yapõsal Araçlarõn Koordinasyonu
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
AT yapõsal politikalarõyla uyumlu bir bölgesel politikanõn uygulanmasõna yönelik hazõrlõklar
konusunda sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir.
Bölge sõnõflandõrmasõna ilişkin olarak, NUTS sõnõflandõrmasõ kriterlerine göre, bölgesel
gelişme amacõyla Türkiye tarafõndan tanõmlanan geçici harita Komisyon ve Türk Hükümeti
tarafõndan onaylanmõştõr. Bu gelişme, Türkiye bölgesel istatistiklerinin Avrupa bölgesel
istatistikleri ile karşõlaştõrõlabilmesi açõsõndan önemli bir adõmdõr.
Bu bölümle ilgili müktesebatõn uygulanmasõnõ kolaylaştõracak yasal çerçevenin kabulü
konusunda bir gelişme olmamõştõr.
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Kurumsal yapõlar, programlama, izleme ve değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol
konularõnda daha fazla ilerleme kaydedilmemiştir.
Genel Değerlendirme
Türkiye’nin, hâlâ, yapõsal politikalarõn uygulanmasõ ve organize edilmesi için gerekli yapõlarõ
geliştirmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. Türkiye’de bölgesel farklõlõklarla mücadelenin hedef
olmasõ gerektiğinden, sosyo-ekonomik kaynaşmanõn güçlendirilmesi için daha kapsamlõ ve
uzun vadeli bir strateji oluşturulmalõdõr.
Geçici NUTS haritasõ, bölgesel gelişme amaçlarõna yönelik olarak ve özellikle NUTS 2
düzeyinde, bölgesel istatistikler, iller arasõ koordinasyon, entegre bölgesel kalkõnma
planlarõna hazõrlõk, kamu yatõrõmlarõnõn bölgesel dağõlõmõ ve bölgesel yardõmlarõn öncelikli
alanlarõnõn AT rekabet kurallarõ ile uyumlu şekilde tanõmlanmasõ amacõyla kullanõlmalõdõr.
Topluluk standartlarõyla uyumlu ve kalkõnmada öncelikli yörelerdeki temel sorunlarõ ele alan,
etkili ve modern bir bölgesel politikanõn oluşturulmasõna öncelik verilmelidir. Bu kapsamda
aşağõdaki hususlar yer almaktadõr:
•

2003-2005 dönemine ilişkin olarak, entegre bölgesel kalkõnma planlarõnõ içeren ve
kalkõnmada öncelikli yörelere yönelik bir ulusal kalkõnma planõnõn NUTS 2 düzeyinde
hazõrlanmasõ. Kalkõnmada öncelikli yöreler, ülke coğrafi alanõnõn yarõsõndan fazlasõnõ ve
nüfusun üçte birinden çoğunu oluşturmaktadõr. Bu yörelerde kişi başõna düşen GSYİH,
ülke ortalamasõnõn % 56’sõ (Topluluk ortalamasõnõn % 19’u) kadardõr.

•

Gelecek Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn (2006-2010), ilgili müktesebatõn gerektirdiği
şekilde, Topluluk standartlarõna uygun ve bölgesel içerikli olarak hazõrlanmasõna yönelik
gerekli çalõşmalarõn yapõlmasõ.

Ayrõca, bölgesel politikanõn geliştirilmesi için; diğer hususlarõn yanõ sõra, altyapõ
farklõlõklarõnõn azaltõlmasõ, yaşam koşullarõnõn iyileştirilmesi için uygun bir çevrenin
yaratõlmasõ, özel sektör yatõrõmlarõnõn geliştirilmesi ve insan kaynaklarõnõn geliştirilmesi
amacõyla, kalkõnmada öncelikli yörelerde önemli ölçüde kamu yatõrõmõ yapõlmasõ
gerekmektedir.
Bu amaçla, Türkiye, bakanlõklar arasõ koordinasyonu ve planlamanõn her aşamasõnda
katõlõmcõlõğõ sağlayarak, bölgesel kalkõnmayõ, merkezi ve bölgesel düzeyde (diğer bir ifadeyle,
NUTS 2 düzeyinde bölgesel kalkõnma birimlerinin kurulmasõ yoluyla) yürütecek olan idari
yapõlarõ güçlendirmelidir.
Bu bölümle ilgili müktesebatõn uygulanmasõ, ulusal ve bölgesel düzeyde tam kapsamlõ bir
bölgesel politikanõn oluşturulmasõ anlamõna gelmektedir.
İdari kapasite ile ilgili olarak, Türk bölgesel politikasõ, hâlâ, Devlet Planlama Teşkilatõnõn
sorumlu olduğu bir merkezi planlama sistemi çerçevesinde yürütülmektedir. Güneydoğuda
bölgesel bir ofisi bulunan ve Güneydoğu Anadolu Projesini yürütmekle görevli olan bir
kurum haricinde, Ankara dõşõnda planlamacõ ve uygulayõcõ bir birim bulunmamaktadõr.
Türkiye, Güneydoğudaki durumu iyileştirmek başta olmak üzere, bölgesel farklõlõklarõ
azaltmak için kapsamlõ bir yaklaşõm geliştirmelidir.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, özellikle bilgi eksikliği nedeniyle, Türkiye’nin bu
alandaki performansõnõ ve ilgili araçlarõn Topluluk politikalarõna uyum durumunu
değerlendirmenin zor olduğunu belirtmiştir. Ancak, Türkiye’nin bu alanda önemli çabalarõ
olduğunu ifade etmiştir. Komisyon, bölgesel kalkõnma politikasõndan sorumlu bir idari
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yapõnõn mevcut olmasõna rağmen, Türkiye’nin ulusal ve bölgesel düzeyde, kişi başõna
GSYİH’sinin Topluluk ortalamasõnõn oldukça gerisinde olduğunu dile getirmiş ve etkili bir
yapõsal politikanõn uygulanmasõ gerektiğini önermiştir.
1998 yõlõndan bu yana sõnõrlõ bir ilerleme kaydedilmiştir.
Türkiye, ulusal düzeyde bakanlõklar arasõ koordinasyonu geliştirmek ve NUTS 2 düzeyinde
iller arasõ koordinasyonu sağlamak suretiyle, her NUTS 2 bölge biriminde kurulacak bir
entegre bölgesel planlama sistemi geliştirme yönünde daha fazla çaba sarf etmelidir. Yeni
sistemin oluşturulmasõnda, Topluluk gerekleri dikkate alõnmalõdõr. Türkiye, bölgesel gelişme
alanõnda, katõlõm öncesi fonlar ve yapõsal fonlarõn uygulanmasõna hazõrlanmak için idari
kapasitesini geliştirmelidir.
Başlõk 22: Çevre
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye, AT çevre müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ konusunda ilerleme kaydetmeye
başlamõştõr. İdari kapasitenin geliştirilmesi alanõnda kayda değer gelişme sağlanmõştõr.
Çevresel boyutun diğer politikalara da dahil edilmesi konusunda, Ocak 2002’de kabul edilen
yeni Kamu İhale Kanuna göre, artõk, kamu ihale prosedürlerinin başlatõlmasõndan önce,
olumlu bir çevresel etki değerlendirmesi yapõlmasõ gerekmektedir. Benzer bir yükümlülük,
Ocak 2002’de kabul edilen, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri
Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun ile, endüstri bölgelerindeki yatõrõmcõlar
için de getirilmiştir.
Yatay mevzuat alanõnda, Haziran 2002’de, yeni bir Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği çõkarõlmõştõr. Bu Yönetmelik, Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifi
hükümlerinin tamamõna yakõnõnõ iç hukuka aktarmaktadõr.
Atõk yönetimi ve hava ve su kalitesi alanlarõnda ilerleme kaydedilmemiştir.
Doğa Koruma alanõnda, 2001 Aralõk ayõnda, Nesli Tehlikede Olan Yabani Flora ve Faunanõn
Uluslararasõ Ticaretine Dair Sözleşmesinin (CITES) Uygulanmasõna Dair Yönetmelik
çõkarõlmõştõr. Bunun sonucu olarak, Çevre Bakanlõğõ, Sözleşmenin uygulanmasõ için gerekli
olan bütün koordinasyondan ve tedbirlerin tanõmlanmasõndan sorumludur. Bu Yönetmeliğin
ticari yönlerini tamamlayan uygulama mevzuatõ (İthalatõ Yasaklanmõş ve Sõnõrlandõrõlmõş
Mallara İlişkin Tebliğ) Nisan 2002’de değiştirilmiştir. Nesli tehlikede olan yabani flora ve
faunanõn uluslararasõ ticareti ile ilgili CITES Sözleşmesi türler listesi yürürlüğe girmiştir.
Sulak alanlarõn korunmasõ ile ilgili bir Yönetmelik Ocak 2002’de çõkarõlmõştõr. Bu
yönetmelik, Kuşlar, Su Çerçevesi ve HABİTAT müktesebatõ hükümleri ile kõsmen
uyumludur.
Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Aralõk 2001’de çõkarõlmasõ ile birlikte, sanayi
kirliliği ile ilgili müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõ konusunda ilerleme kaydedilmiştir.
Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar ve kimyasallar alanõnda, 2002 Mart ayõnda
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik bu alandaki ilgili
müktesebatõ kõsmen iç hukuka aktarmaktadõr.
Gürültü ve nükleer güvenlik ile ilgili olarak herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.
Türkiye, idari kapasitenin güçlendirilmesi için önemli tedbirler almõştõr. Çevre Bakanlõğõndaki
ana birimlerinin görevlerinin yeniden tanõmõ ile ilgili bir kanun kabul edilmiştir. Bu kanun,
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yerel düzeydeki çevre mevzuatõnõn etkili olarak uygulanmasõnõ sağlayacaktõr. Bu kanunun
kabulünden sonra, il düzeyindeki çevre müdürlüklerinin sayõsõ 30’dan 81’e çõkarõlmõştõr.
Yeni Çevre Denetim Yönetmeliği Ocak 2002’de çõkarõlmõştõr. Bu Yönetmelik, müktesebatõn
uygulanmasõna yönelik Türk idari kapasitesinin artõrõlmasõ yolunda olumlu bir adõm teşkil
etmektedir. Yönetmelik, çevre denetimi ile ilgili her bir kurumun rolünü ve sorumluluklarõnõ
tanõmlamakta ve idari cezalar öngörmektedir. Çevre Denetim Yönetmeliği, ayrõca, Türkiye
Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ve İşçi Sağlõğõ ve İş Güvenliği Tüzüğünde tanõmlanan
yükümlülükler hariç olmak üzere, özel ve kamuya ait şirketlerin iç çevresel denetimine ilişkin
yükümlülüklerini ayrõntõlõ olarak ele almaktadõr. Çevre Denetim Yönetmeliğine göre, her
şirket, kendi yõllõk denetleme raporunu hazõrlamak ve atõklarõ hakkõnda veri sağlamak
zorundadõr. Çevre Denetleme Müdürlüğü, merkezi düzeyde olmak üzere, 13 personel ile
kurulmuştur.
Ayrõca, Çevre Denetim Yönetmeliği, Teftiş Kurulu Başkanlõğõna, Çevre Kirliliğini Önleme ve
Kontrol Genel Müdürlüğüne, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel
Müdürlüğüne, Çevre İl Müdürlüklerine ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlõğõ
yetkililerine sorumluluk vermektedir.
2001 yõlõnda, Ankara’da, bir Çevre Referans Laboratuvarõ etkili bir şekilde çalõşmaya
başlamõştõr. Laboratuvar çalõşanlarõnõn sayõsõ 17’den 39’a çõkarõlmõş ve yeni ek donanõmlar
sağlanmõştõr.
Genel Değerlendirme
Yatay mevzuat ve doğa koruma alanlarõnda ve idari kapasiteye ilişkin adõmlar atõlmõştõr.
Bununla birlikte, Türkiye’nin, su kalitesi, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, hava kalitesi,
gürültü, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, atõk yönetimi ve nükleer güvenlik ve
radyasyondan korunma alanlarõnda çabalarõnõ artõrmasõ gerekmektedir.
Türkiye, Kyoto Protokolünü henüz onaylamamõştõr.
Hava kalitesi alanõnda, Türk mevzuatõnõn Topluluk müktesebatõ ile uyumlaştõrõlmasõ ve hava
kalitesini izleme sisteminin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Atõk yönetimi alanõndaki Türk mevzuatõnõn Topluluk müktesebatõ ile büyük ölçüde uyumlu
olmasõna karşõn, uygulama konusunda daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç vardõr. Sektöre
yeterli mali kaynak tahsis edilmelidir.
Su kalitesi alanõna ilişkin olarak, Yedinci ve Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ, su
kaynaklarõ konusunda yeni bir çerçeve kanununa ve içme suyu standartlarõ ve atõk su
yönetiminin müktesebat ile uyumlu hale getirilmesine ihtiyaç bulunduğunu vurgulamaktadõr.
Doğa koruma ile ilgili bir dizi düzenleme kabul edilmiş olmasõna rağmen, tam uyum henüz
sağlanamamõştõr. Doğa koruma konusunda bir çerçeve kanun kabul edilmeli ve kuşlar ve
habitata ilişkin müktesebat hükümlerini iç hukuka aktaran uygulama mevzuatõ çõkarõlmalõdõr.
Kimyasallar konusunda, tam uyumu sağlayabilmek için daha fazla çaba sarf edilmelidir.
Kimyasal maddelerin genel envanteri henüz oluşturulmamõştõr.
Kirlilik kontrolü konusunda, bazõ gelişmeler kaydedilmekle birlikte, tam uyumun sağlanmasõ
için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
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Entegrasyon ilkesi, ulusal düzeyde ve Topluluk düzeyinde sürekli dikkat gerektirmektedir.
Türkiye, sürdürülebilir kalkõnmanõn desteklenmesi için, çevre koruma gereklerini diğer tüm
sektörel politikalarõn tanõm ve uygulamalarõna entegre etmeye devam etmelidir.
Çevre Bakanlõğõ, idari kapasitesini güçlendirme konusunda önemli ilerleme kaydetmiştir.
Bununla birlikte, çevre mevzuatõnõn etkili uygulanmasõ amacõyla alõnan tedbirlerin etkisini
değerlendirmek için henüz çok erkendir. Çevre politikalarõnõn yürütülmesinde birçok kurum
görev almaktadõr. Çevre kurallarõnõn etkili uygulanmasõ doğrultusunda, uzman personelin
eğitimi ve ekipman alõmõ da dahil, çaba gösterilmesi gerekmektedir.
AT çevre müktesebatõnõn uygulanmasõnõ temin etmek için, orta vade de dahil, büyük
yatõrõmlarõn yapõlmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr.
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, yasal düzenlemelerin kabulü, koruma
programlarõnõn başlatõlmasõ ve kurumsal mekanizmalarõn oluşturulmasõ konularõnda
kaydedilen ilerlemeye karşõn, özellikle endüstriyel ve kentsel kirlilik ve kõyõlarõn ve doğal
kaynaklarõn sürdürülebilir yönetimi konusunda, Türkiye’deki çevre koruma standardõnõn
kaygõ verici olmaya devam ettiğini belirtmiştir. Türk mevzuatõnõn bir dizi önemli alanda
Topluluk müktesebatõndan farklõ olduğu vurgulanõrken, atõk yönetimi, hava ve su kalitesi,
doğa korumasõ ve çevresel etki değerlendirmesi konularõndaki çabalara dikkat çekilmiştir.
Mevzuatõn uygulanmasõ konusunda ciddi engellerle karşõlaşõldõğõ belirtilmiştir.
1998 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, çevre alanõndaki Topluluk müktesebatõnõ iç
hukuka aktarma konusunda sõnõrlõ ilerleme kaydetmiştir. Başlõca gelişme, 1983 tarihli çerçeve
mevzuatõnõ değiştiren yeni bir çerçeve Çevre Kanununun kabulüdür. Ayrõca, Çevre
Bakanlõğõnõn görevlerini ve teşkilat yapõsõnõ yeniden düzenleyen bir Kanunun kabulü ile, idari
kapasite konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Kimyasallara ilişkin mevzuat gibi, az sayõda
sektörel alanda, sõnõrlõ gelişme sağlanmõştõr. Yukarõda belirtildiği gibi, 2002 yõlõnda daha
kapsamlõ gelişmeler gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin, özellikle hava kalitesi, atõk yönetimi, su kalitesi, endüstriyel kirlilik, doğa
koruma ve yatay mevzuat alanlarõnda AT çevre müktesebatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ ve
uygulanmasõ konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir.
Başlõk 23: Tüketicinin ve Sağlõğõn Korunmasõ
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Geçen İlerleme Raporundan bu yana çok sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir.
Ürün güvenirliği konusunda, ürünlere ilişkin teknik mevzuatõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ
konusunda bir kanun ve piyasa gözetimi ve ürün denetimine ilişkin uygulama mevzuatõ, Ocak
2002’de yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemelerin amacõ, genel ürün güvenirliği alanõndaki
müktesebata uyum sağlanmasõdõr. Türkiye, TRAPEX ağõna üye değildir ve bu konuda bir
gelişme kaydedilmemiştir. Ankara’da dördüncü bir Tüketici Mahkemesi kurulmuştur.
Genel Değerlendirme
Ürünlere ilişkin teknik mevzuatõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ konusunda bir kanun
çõkarõlmasõna rağmen, piyasa gözetimi konusunda henüz idari bir yapõ oluşturulmamõştõr.
Yeni piyasa gözetim araçlarõnõn uygulanabilmesi amacõyla ilgili kamu birimlerine eğitim
sağlanmalõdõr. Halihazõrda piyasa gözetimi için akredite edilmiş laboratuvar
bulunmamaktadõr.
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Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ bünyesinde kurulmuş olan Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasõ
Genel Müdürlüğü, tüketici sorunlarõ ile ilgili aslî sorumlu makamdõr. Söz konusu Genel
Müdürlükte 77 kişi çalõşmaktadõr.
İstişari yapõ ile ilgili olarak, Tüketici Konseyi yõlda bir kez toplanmakta ve genel tüketici
politikasõ konusunda bir tartõşma platformu oluşturmaktadõr. Kamu kuruluşlarõ, üniversiteler,
meslek odalarõ ve tüketici örgütleri temsilcileri bu çalõşmada yer almaktadõrlar.
Türkiye’de toplam 35 tüketici örgütü bulunmakta olup, TÜKODER ve THD bu derneklerin
en büyükleridir. TÜKODER’in gelişimi, MEDA Programõ çerçevesinde Ekim 2001’de
tamamlanan bir Avrupa projesi ile desteklenmiştir.
Tüketici Sorunlarõ Hakem Heyetleri, 931 yerleşim yerinde (81 il ve 850 ilçe merkezi)
kurulmuş olup, tüketiciler ile satõcõlar arasõndaki anlaşmazlõklarõ gidermeye başlamõştõr.
Tüketici örgütleri temsilcileri söz konusu Heyetlerde yer almaktadõr. Heyet kararlarõ en fazla
250 Euro’ya kadar olan anlaşmazlõklar için geçerlidir. 250 Euro’yu aşan anlaşmazlõklara ise,
İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulmuş ve faaliyete geçmiş olan Tüketici Mahkemeleri
tarafõndan bakõlmaktadõr. Diğer illerde, tüketici mahkemelerinin kurulmasõna kadar, ticaret
mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemeleri geçici olarak görevlendirilmiştir.
Reklam Kuruluna, Ekim 2001’den bu yana 150’den fazla şikayet gelmiş ve toplam olarak
yaklaşõk 2 milyon Euro tutarõnda ceza verilmiştir. Anõlan Kurul 7 yõldõr faaliyet
göstermektedir. Kurul ticari reklam ve ilanlarda uyulmasõ gereken ilkeleri belirlemekte, bu
ilkeler çerçevesinde reklamlarõ izlemekte ve incelemekte, kanuna aykõrõ olanlarõ
cezalandõrmakta ve söz konusu reklam ve ilanlarõn yayõmlanmasõnõn veya yayõnlanmasõnõn
derhal durdurulmasõna hükmetmektedir. Kamu kuruluşlarõ, üniversiteler, meslek odalarõ ve
tüketici örgütlerinin temsil edildiği 18 üyeden oluşan Kurul ayda bir kez toplanmaktadõr.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda, 1995 yõlõnda çõkarõlan tüketicinin korunmasõna ilişkin çerçeve
mevzuatõn müktesebata uyum bakõmõndan önemli bir adõm olduğu ifade edilmiştir. Bununla
birlikte, direktiflerin bir kõsmõ iç hukuka ancak kõsmen aktarõlmõş olup, bir kõsmõ ise hiç
aktarõlmamõş durumdadõr. Söz konusu Raporda, daha fazla uyum sağlanmasõ sürecinde özel
bir sorunla karşõlaşõlmasõnõn beklenmediği belirtilmiştir. 1998’den bu yana, Türkiye’nin,
tüketicinin korunmasõ ile ilgili alanlardaki müktesebatõ iç hukuka aktarmasõ ağõr bir şekilde
yürütülmüştür ve hâlâ kapsamlõ bir çalõşmanõn yapõlmasõ gerekmektedir. Genel olarak,
tüketicinin korunmasõ alanõndaki Türk mevzuatõnõn müktesebat ile uyumu sõnõrlõ düzeyde
kalmakta ve uygulamaya ilişkin kapasite yetersiz bulunmaktadõr.
Türkiye, yasal çerçevenin müktesebat ile uyumunun sağlanmasõ ve uygulamaya ilişkin altyapõ
ve kapasitenin geliştirilmesi konusunda daha fazla çaba göstermelidir. Bu durum özellikle
piyasa gözetimi araçlarõ bakõmõndan geçerlidir. Ayrõca, tüketicilerin sahip olduklarõ haklar
konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Başlõk 24: Adalet ve İçişleri Alanõnda İşbirliği
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Genel olarak, geçen yõl bazõ ilerlemeler kaydedilmiştir.
Kişisel verilerin korunmasõna ilişkin olarak, hukuki ve idari bakõmdan ilerleme
sağlanmamõştõr.
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Vize politikasõna ilişkin olarak, Türkiye, AB’nin vize rejimine uyum konusunda ilerleme
kaydetmiştir. Eylül ayõnda, Türkiye altõ ülkeye vize şartõ getirmiştir. Bunlar; Bahreyn, Katar,
Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’dõr.
Dõş sõnõrlar konusunda, Kara Kuvvetleri Komutanlõğõnõn yeşil sõnõrlarõn korunmasõna ilişkin
sorumluluğunun güney ve güneydoğuyu kapsayacak şekilde genişleyerek Jandarma Genel
Komutanlõğõnõn yetkilerini devralmasõ süreci devam etmiştir. Türkiye’nin Suriye ile olan yeşil
sõnõrlarõnõn kalan 83 km’si ve İran’la olan sõnõrlarõnõn 300 km’si Jandarma Genel
Komutanlõğõndan Kara Kuvvetleri Komutanlõğõnõn yetkisine geçmiştir. Böylece, Irak
sõnõrlarõnõn 387 km’si ve İran sõnõrlarõnõn kalan 90 km’si Jandarma Genel Komutanlõğõnõn
sorumluluğunda kalmõştõr.
Türkiye yakõn zamanda, İçişleri Bakanlõğõ bünyesinde, çeşitli bakanlõklarõn ve kolluk hizmeti
ifa eden kurumlarõn temsilcilerinden oluşan bir çalõşma grubu oluşturmuştur. Bu çalõşma
grubu, Türk mevzuatõnõn ve uygulamanõn, sõnõr yönetimi, iltica ve göç alanlarõndaki Topluluk
müktesebatõna uyumlaştõrõlmasõ için kapsamlõ bir strateji ve takvim hazõrlayacaktõr.
Schengen şartlarõna uyuma hazõrlõk için bazõ eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu alanda,
önemli başka bir gelişme olmamõştõr.
Türkiye, sahte ve tahrif edilmiş belgelerin tespiti için, ülke giriş ve çõkõş noktalarõna optik
okuyucular yerleştirmeye devam etmiştir.
Göç konusunda, Türkiye ile Yunanistan arasõnda suç, terörizm, uyuşturucu kaçakçõlõğõ ve
yasa dõşõ göç ile mücadelede işbirliğine ilişkin anlaşmanõn Haziran 2001’de yürürlüğe
girmesini takiben, Anlaşmanõn 8’inci maddesinin uygulanmasõ amacõyla, geri kabule ilişkin
bir protokol, Kasõm 2001’de imzalanmõştõr. Söz konusu Protokol, Türkiye tarafõndan Nisan
2002’de, Yunanistan tarafõndan Ağustos 2002’de onaylanmõştõr. Üçüncü ülke vatandaşlarõna
ilişkin olarak, bu Protokol taraflara, birbirlerini, iade edilecek kişilerin sayõsõ konusunda
bilgilendirmeleri için, yasa dõşõ girişin gerçekleştiği tarihten başlayarak 14 gün tanõmaktadõr.
Birbirlerinin vatandaşlarõ bakõmõndan ise yetkili makamlar daha basit prosedürler
uygulayabilmektedir. Yasa dõşõ göçmenlerin iadesi konusundaki işbirliği Şubat ayõnda
başlamõş ve resmi kaynaklara göre, Türkiye şu ana kadar 100’e yakõn göçmeni geri kabul
etmiştir. Bununla birlikte, geri kabul için yapõlan başvurularõn toplamõnõn 6175 olmasõ,
Türkiye’nin protokolün hükümlerini uygulamakta karşõlaştõğõ zorluklara işaret etmektedir. Bu
protokol, söz konusu maddenin ikinci fõkrasõnda üstlenilen geri kabule ilişkin bir anlaşma
akdetme yükümlülüğüne halel getirmemektedir.
Türkiye ile bazõ üye devletler arasõnda transit geçiş anlaşmalarõ akdedilmiştir. Bu, iltica
talepleri geri çevrilmiş Iraklõlara ilişkin olup, Anadolu Kalkõnma Vakfõ ile Uluslararasõ Göç
Teşkilatõ (IOM) aracõlõğõyla dolaylõ olarak gerçekleştirilmiştir. 22 Iraklõ mülteci Irak’a iade
edilmiştir; ancak son zamanlarda, ilgili üye devletler, bu anlaşmalarõn uygulanmasõnda
zorluklar olduğunu bildirmiştir.
Türkiye, geçen yõl da düzenli olarak devam etmiş olan yasa dõşõ göç akõmlarõ için, önemli bir
transit geçiş ve transit varõş ülkesidir. Yetkili makamlar, 2001 yõlõnda 92.364 yasa dõşõ
göçmen yakalandõğõnõ bildirmiştir. Bu rakam, 2000 yõlõnda 94.514 idi. 2002 yõlõnõn ilk altõ
ayõnda ise, 40.006 yasa dõşõ göçmen yakalanmõştõr.
Geri kabul konusunda bazõ gelişmeler söz konusudur. Türkiye ile Yunanistan arasõndaki geri
kabule ilişkin Kasõm 2001 tarihli Protokol dõşõnda, bir dizi varõş ve kaynak ülkesi ile geri
kabul anlaşmalarõna ilişkin ikili müzakereler sürmektedir. Suriye ile Eylül 2001’de imzalanan
geri kabul anlaşmasõ, Türkiye tarafõndan henüz onaylanmamõş olmasõna karşõn, uygulanmaya
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başlamõştõr. Bu çerçevede Türkiye, 178 göçmeni iade etmiş ve 6 göçmeni geri almõştõr. 2002
baharõnda (Nisan-Mayõs), bir dizi ülkeye taslak anlaşmalar sunulmuştur. Bunlar; Mõsõr, Rusya
Federasyonu, Belarus, Gürcistan, İsrail, Sudan, Nijerya, Etiyopya, Fas, Tunus, Libya,
Cezayir, Ürdün, Lübnan, Kazakistan, Özbekistan, Kõrgõzistan ve Moğolistan’dõr.
Türkiye, Mayõs 2002’de, CIREFI Erken Uyarõ Sistemine katõlmaya ve CIREFI ülkeleriyle
bilgi alõş verişine ve bilgi paylaşmaya başlamõştõr. Sistem için iki Türk irtibat subayõ
atanmõştõr ve CIREFI Merkezine düzenli olarak istatistiksel bilgi gönderilmektedir.
Yasa dõşõ göçle mücadele konusunda bir dizi girişim başlatõlmõştõr.
Sõnõr illerinde ve yoğun sõnõr kontrol noktalarõnda çalõşan kolluk personelinin sayõsõ
artõrõlmõştõr. Türkiye ayrõca, sõnõr kontrol noktalarõna atanan personele, vize ve seyahat
belgelerindeki sahtecilik konusunda uzmanlõk eğitimi vermeye devam etmiştir. 2001 yõlõnda
eğitim verilen 800 personele ilaveten, 2002 yõlõnõn ilk sekiz ayõnda, İçişleri Bakanlõğõnõn 550
personeli yasa dõşõ göç, iltica ve sahtecilik konularõnda eğitilmiştir.
Türkiye, ülke içinde doğudan batõya doğru gerçekleşen hareketleri izlemek için kontrol
noktalarõ kurmuş olup, temas noktalarõ denizdeki hareketleri izlemek amacõyla, 24 saat
boyunca açõktõr. Gemilerin seyrine ilişkin kontroller sõkõlaştõrõlmõştõr. Aynõ zamanda, deniz
temas noktalarõ ve sõnõr kontrol noktalarõ, sõnõrlõ bazõ ekipmanla donatõlmõştõr. Erken uyarõ
sistemi kurmak için komşu ülkelerle temasa geçilmiştir. Türk Sahil Güvenliğinin
kaynaklarõnõn yüzde 70’ini yasa dõşõ göçle mücadeleye ayõrdõğõ bildirilmiştir.
Türkiye ayrõca, gemilerde ve kargolarda gizlenmiş insanlarõ tespit edebilmek için, yoğun
biçimde özel köpekler eğitmeye devam etmiş ve bu yolla bazõ başarõlõ operasyonlar
gerçekleştirmiştir.
Türkiye, yasa dõşõ göç ve insan ticareti ile mücadele konusundaki uluslararasõ sözleşmeleri ve
özellikle 2000 tarihli Sõnõraşan Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili Birleşmiş Milletler
Sözleşmesini ve üç protokolünü imzalamõş, ancak henüz onaylamamõştõr.
İltica alanõnda, yukarõda sözü edilen çalõşma grubu, müktesebata uygun yeni bir strateji
geliştirilmesi konusunda yetkilidir.
İç İşleri Bakanlõğõ, Temmuz 2002’de, Türk makamlarõnca mülteci olarak kabul edilen kişilere
verilecek sağlõk hizmetine ilişkin olarak, valilere bir genelge göndermiştir.
Temmuz 2002’den bu yana, mültecilere tõbbi masraflarõ (teşhis, tedavi ve ilaç) için aşamalõ
olarak yeşil kart verilmektedir.
UNHCR ile işbirliği halinde yürütülen, ara kademe polis ve jandarma personeline yönelik
iltica ve göçmen hukukuna ilişkin eğitim faaliyetleri, 2002 yõlõnda başarõyla sürdürülmüştür.
Polis işbirliği ve organize suçla mücadele alanõnda, TBMM Ağustos 2002’de, Ceza
Kanununda, insan kaçakçõlõğõ ve ticaretini suç haline getiren iki adet değişiklik kabul etmiştir.
Bu suçlar organize biçimde işlendiğinde daha ağõr cezalar uygulanmaktadõr.
Yetkililer, 2001 yõlõnda 1155 organize kaçakçõlõk çetesi üyesini tutuklamõştõr. Tutuklananlarõn
134’ü yabancõ ülke vatandaşõdõr.
Türk makamlarõndan alõnan bilgilere göre, yasa dõşõ mal ticaretiyle artan mücadele sonucunda,
2001 yõlõnda 102 milyon Euro değerinde kaçak mal, akaryakõt, uyuşturucu, sigara ve motorlu
araç ele geçirilmiştir. 2002’nin ilk sekiz ayõnda ele geçirilen mallarõn değeri 48 milyon
Euro’dur. Bu rakamlar organize ve bireysel mal kaçakçõlõğõnõ kapsamaktadõr. İdari kapasiteye
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ilişkin olarak, İçişleri Bakanlõğõ Hukuk Müşavirliğinin koordinasyonu altõnda, Europol
konusundaki müktesebata uyum için bir çalõşma grubu oluşturulmuştur. Bununla birlikte, söz
konusu çalõşma grubu henüz tam anlamõyla faal hale gelmemiştir.
Terörizmle mücadeleye ilişkin olarak, Türkiye, Terörizmin Finanse Edilmesinin Önlenmesi
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ile Terörist Bombalamalarõn Önlenmesi Birleşmiş Milletler
Sözleşmesini, Ocak 2002’de onaylamõştõr.
Türkiye, 27 Eylül 2001 tarihinde imzalanmõş olan, terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi
hakkõndaki Birleşmiş Milletler İlke Kararõnõn gereğini hõzla yerine getirmiştir. Söz konusu
İlke Kararõnõn uygulanmasõ için, Aralõk 2001’de bir Bakanlar Kurulu Kararõ çõkarõlmõştõr. Söz
konusu Bakanlar Kurulu Kararõ, Türkiye’de mali kaynaklarõ ve mülklerine el konulmasõ veya
dondurulmasõ gereken terör örgütlerini ve bireyleri listelemektedir. Bu Karar, o zamandan bu
yana düzenli olarak güncelleştirilmektedir.
Dolandõrõcõlõk ve yolsuzluğa ilişkin olarak, Ocak 2002’de yeni Kamu İhale Kanunu kabul
edilmiştir (bkz. ayrõca Başlõk 1-Mallarõn serbest dolaşõmõ).
Ocak 2002’de, kamu yönetiminin iyileştirilmesi amacõyla, Kamu Yönetiminde Şeffaflõğõ ve
İyi Yönetişimi Artõrmaya Yönelik Eylem Planõna ilişkin bir Bakanlar Kurulu Kararõ
yayõmlanmõştõr. Bunu takiben, Mayõs 2002’de, söz konusu Eylem Planõnõ uygulamak üzere,
ikinci bir Bakanlar Kurulu Kararõ ile beş bakan görevlendirilmiştir. Eylem Planõ, yolsuzlukla
mücadele için, kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve yargõ arasõnda geliştirilmiş bir
koordinasyon sağlanmasõnõ öngörmektedir. Plan ayrõca, yolsuzlukla mücadelenin etkililiğini
artõracak temel yöntemleri ortaya koymaktadõr (bkz. ayrõca Kesim B.1.1-Siyasi Kriterler).
Uyuşturucu konusunda, Türkiye, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Alõşkanlõğõ İzleme
Kurulunun (EMCDDA) faaliyetlerine katõlmak için müzakerelere başlamõş ve Uyuşturucu ve
Uyuşturucu Alõşkanlõğõ Avrupa Bilgi Ağõnõn (REITOX) toplantõlarõna katõlmõştõr. Ulusal
Temas Noktasõ, Aile Araştõrma Kurumu Başkanlõğõndan İçişleri Bakanlõğõ Kaçakçõlõk ve
Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlõğõna transfer edilmiştir. Ulusal Temas Noktasõ,
ileride, Türk Uluslararasõ Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC)
bünyesinde yer alacaktõr.
Türkiye, AB ile, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dõşõ imalatõnda sõklõkla kullanõlan
baz ve kimyasal maddelere ilişkin bir anlaşma imzalamaya hazõrlanmaktadõr. Anlaşma, ticari
hareketlerin izlenmesi ve bilgi alõş verişi yoluyla, belli uyuşturucularõn üretimi ve ticaretine
karşõ yürütülen uluslararasõ mücadelenin güçlendirilmesini amaçlamaktadõr.
İdari kapasiteye ilişkin olarak, AB Uyuşturucu Stratejisine uyum amacõyla Aile Araştõrma
Kurumu Başkanlõğõnõn koordinasyonu altõnda yürütülen ulusal uyuşturucu stratejisi revizyonu
tamamlanmak üzeredir.
Karaparanõn aklanmasõna ilişkin olarak, Türkiye, Mali Suçlar Araştõrma Kurulu olarak
adlandõrõlan ve 1000’in üstünde personeli bulunan ve iyi çalõşan bir Mali İstihbarat Birimine
sahiptir. Mali İstihbarat Birimi, 2001 yõlõnda 279, 2002’nin ilk sekiz ayõnda ise 156 dosya
incelemiştir. 2001’de 30, 2002’nin ilk sekiz ayõnda ise 3 dava açõlmõştõr.
Karapara Aklamanõn Önlenmesi Hakkõndaki Kanunun uygulanmasõ çerçevesinde, Türkiye
Şubat 2002’de terörizmle bağlantõlõ esas suçlarõ, yetkili makamlara bildirilmesi gereken
şüpheli işlemler listesine dahil etmiştir.
Gümrük işbirliği konusunda, Türkiye Mayõs 2002’de, halihazõrda 10 kara sõnõr kapõsõnõ ve bir
deniz kontrol noktasõnõ Ankara’da kurulu bir kumanda ve kontrol merkezinden izleyen
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Gümrük Kontrolleri İçin Güvenlik Sistemi Projesini (GÜMSİS) başlatmõştõr. GÜMSİS, 77
kara, deniz, hava ve demiryolu kontrol noktasõnõ, uyuşturucu madde, insan, motorlu taşõt,
tarihi eser, nükleer ve radyoaktif madde kaçakçõlõğõna karşõ kumanda ve kontrol edebilecektir.
Bu sistemin amacõ, kapalõ devre televizyon, uydu ve kripto yoluyla iletişim, araç ve römork
taramasõ, kargo ve parça tanõmlanmasõ, uyuşturucu ve patlayõcõ tespiti, nükleer madde tespiti,
kimyasal ve biyolojik savaş maddeleri tespiti, transit araçlar için izleme sistemleri ve araç
kayõt sistemi kurulmasõdõr.
Türkiye, özellikle sõnõraşan suç ve yolsuzluğa ilişkin olmak üzere, Gümrük Müsteşarlõğõ
aracõlõğõyla, gümrük konularõyla ilgili Bükreş’teki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi ile
işbirliği yapmaktadõr.
Türkiye, gümrük bağlantõlõ konulara ilişkin olarak, AB üyesi ülkeler ve Avrupa dõşõ ülkelerle
idari işbirliği anlaşmalarõ akdetmek yönündeki çabalarõnõ yoğunlaştõrmõştõr.
Kurumsal açõdan, Türkiye, batõ ve doğu sõnõrlarõndaki bir dizi gümrük kapõsõnõn altyapõsõnõ
iyileştirmeye başlamõştõr. Bu gümrük kapõlarõnõn modernizasyonu 2002 yõlõ sonunda
tamamlanacaktõr (bkz. ayrõca Başlõk 25-Gümrük birliği).
Cezai ve hukuki konularda adli işbirliği alanõnda, Ocak 2002’de yeni bir Medeni Kanun ve
yeni bir Medeni Usul Kanunu yürürlüğe girmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yetkisi
Aralõk 2001’de yeniden düzenlenmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yetkisi, organize
suçlara ve bankacõlõk sektöründeki büyük yolsuzluklara ilişkin davalara bakma yetkileri
kaldõrõlmak suretiyle sõnõrlandõrõlmõştõr. Ağustos 2002’de, Ceza Kanunu ile Ceza Usul
Kanununa bir dizi değişiklik getirilmiştir (bkz. Kesim B.1.1-Siyasi Kriterler).
Yargõnõn tarafsõzlõğõnõn ve bağõmsõzlõğõnõn güçlendirilmesine ilişkin olarak somut adõmlar
atõlmamõştõr. Aynõ durum, meslek örgütlerinin oluşturulmasõ ve çocuk mahkemelerinin
sayõsõnõn artõrõlmasõ için de geçerlidir.
İnsan haklarõ ile ilgili belgelere ilişkin olarak, Türkiye Nisan 2002’de, Irkçõlõğa Dayalõ Her
Tür Ayõrõmcõlõğõn Ortadan Kaldõrõlmasõna İlişkin BM Sözleşmesini onaylamõştõr. Mayõs
2002’de Türkiye, Çocuk Haklarõna Dair BM Sözleşmesinin, çocuk ticareti, çocuk fuhuşu ve
çocuk pornografisine ilişkin ihtiyari protokolünü onaylamõştõr. Ağustos 2002’de ise,
Kadõnlara Karşõ Ayõrõmcõlõğõn Önlenmesi Sözleşmesinin ihtiyari protokolünü onaylamõştõr.
Türkiye Ocak 2002’de, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin özgürlük ve güvenlik hakkõ ile
ilgili 5’inci maddesine, olağanüstü hal bölgesindeki iller için koyduğu çekincesini
kaldõrmõştõr.
Genel Değerlendirme
Kişisel verilerin korunmasõ alanõnda (bkz. ayrõca Başlõk 3-Hizmet sunumu serbestisi), henüz
somut bir ilerleme kaydedilmemiştir. Türkiye, 1981’de imzalamõş olduğu Kişisel Verilerin
Otomatik İşlenmesine İlişkin Olarak Bireylerin Korunmasõ Hakkõndaki 1981 tarihli Avrupa
Konseyi Sözleşmesini hâlâ onaylamamõştõr. Türkiye’nin ayrõca, bağõmsõz bir kişisel verilerin
korunmasõnõ denetleme kurumu oluşturmasõ gerekmektedir.
Vize politikasõna ilişkin olarak, Türkiye, AB vize rejimine uyum için hazõrlõk çalõşmalarõ
başlatmõş ve AB ortak vize listesi ile uyum sağlamak üzere aşamalõ bir yaklaşõm
benimsemiştir. AB’nin ortak vize yükümlülükleri listesi ile Türkiye’ninki arasõnda, 21 ülke
açõsõndan farklõlõk bulunmaktadõr.
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Sõnõrlarda vize ve havaalanlarõnda transit vize verilmesi gibi bir dizi uygulama, müktesebat ile
uyumlu değildir. Türkiye, AB standartlarõna uyum sağlamak amacõyla yeni vize etiketleri
kullanõlmasõ yönündeki hazõrlõklarõnõ sürdürmektedir.
İdari kapasiteye ilişkin olarak, Türkiye, İçişleri Bakanlõğõ Asayiş Dairesi Başkanlõğõ
bünyesinde görev yapan ulusal bir vize kayõt birimine sahiptir. Ayrõca, merkezi idare, sõnõr
kapõlarõ ve yurt dõşõndaki konsolosluk birimleri arasõnda iyi çalõşan bir çevrim içi (on-line)
bağlantõ bulunmaktadõr.
Dõş sõnõrlara ilişkin olarak, entegre bir sõnõr yönetim stratejisi geliştirilmesi yolundaki son
gelişmeler önemli bir adõm teşkil etmiştir. Bu stratejinin Şubat 2002 Schengen Kataloğunu
dikkate almasõ gerekmektedir.
Göç konusunda, bir dizi olumlu adõm atõlmõştõr. Bununla birlikte, Türkiye ile AB arasõnda geri
kabule ilişkin bir anlaşmanõn henüz imzalanmamõş olmasõ, dikkati çeken en önemli konudur.
Ceza Kanununda yapõlan son değişikliklere rağmen, Türkiye insan ticaretinin önlenmesine
ilişkin asgari standartlarõ karşõlamamaktadõr.
İdari kapasiteye ilişkin olarak, Türkiye’nin, yasa dõşõ göç ve insan ticaretiyle mücadeledeki
etkililiğini ve üye devletler ve üçüncü ülkelerle işbirliğini güçlendirmesi gerekmektedir. Yasa
dõşõ göç konusunda bazõ üye devletlerle işbirliği anlaşmalarõ bulunmasõna karşõn, bu
anlaşmalarõn uygulanmasõnda ciddi iyileştirmelerin yapõlmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr.
Türkiye’nin, varõş veya transit geçiş ülkesi olduğu geniş sayõdaki ülkeye sunulan taslak
anlaşmalarõn uygulanmasõna hazõrlõk bakõmõndan geri kabule ve uzak kaynak ülkeleri de dahil
olmak üzere sõnõr dõşõ etmeye ilişkin kapasitesini güçlendirmesi gerekmektedir. Resmi
kaynaklara göre, 2001 yõlõnda, 77.515 yasa dõşõ göçmen, çoğu yasa dõşõ giriş dolayõsõyla
olmak üzere, yasalarõ ihlal ettikleri gerekçesiyle sõnõr dõşõ edilmiştir. 2002 yõlõnõn ilk altõ
ayõnda, 29.067 yasa dõşõ göçmen sõnõr dõşõ edilmiştir. Geri kabul ile ilgili olarak, Türkiye’nin,
başta Yunanistan ile imzalanan geri kabul protokolünün uygulanmasõ olmak üzere, AB üyesi
devletlerle mevcut işbirliğini geliştirmesi gerekmektedir.
İltica konusunda, başvuru ve kimlik bildirim işlemleri hususunda mültecilere uygulanan süre
sõnõrlamalarõ, mevcut mevzuatta sorunlu bir konu olmaya devam etmektedir. Hükümet,
mülteci statüsünün belirlenmesi amacõyla, bu alanda gerekli kurumsal ve teknik kapasitenin
ve uzman bir kurumun oluşturulmasõ yönünde teşvik edilmektedir.
Avrupalõ mültecilerle ilgili olarak, özellikle çalõşma izinleri bakõmõndan, 1951 tarihli
Sözleşmenin gelişmiş ve sistematik bir şekilde uygulanmasõ desteklenmelidir.
Yabancõlarõn çalõşma izinlerine ilişkin yeni mevzuat, Cenevre Sözleşmesinde tanõmlanan
mülteci kriterlerine uyan ve Avrupa dõşõ ülkelerden Türkiye’ye giren kişilere de eşit
muamelede bulunulmasõnõ kapsayacak şekilde genişletmelidir. Benzer şekilde yeni mevzuat,
1951 tarihli Sözleşmede öngürüldüğü şekilde mültecilerin çalõşma haklarõna ilişkin asgari
standartlarõ da içermelidir.
Tutuklanan yasa dõşõ göçmenler arasõndaki mültecilerin belirlenebilmesi için ülke çapõnda bir
tarama mekanizmasõnõn oluşturulmasõ, önemli bir konu olmaya devam etmektedir. Gerçek
mültecilerin diğer göçmenlerle birlikte sõnõr dõşõ edilmemesinin sağlanmasõ önem
taşõmaktadõr. İltica prosedürlerine erişimin iyileştirilmesi ve taramanõn, kendisini yetkili
makamlara bildiren kişilerin yanõ sõra, yasa dõşõ göçmen olarak tutuklanan kişileri de
kapsayacak şekilde genişletilmesi diğer önemli bir husustur.
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İdari kapasiteye ilişkin olarak, bağõmsõz bir itiraz usulünün oluşturulmasõ önemli bir gereklilik
olmaya devam etmektedir.
Polis işbirliği ve organize suçla mücadele alanõnda, Türkiye, 2000 tarihli Sõnõraşan Organize
Suçlarla Mücadele ile ilgili Birleşmiş Milletler Sözleşmesini (Palermo Sözleşmesi) ve üç
protokolünü onaylama konusunda teşvik edilmektedir. Özellikle uyuşturucu alanõnda, bir dizi
başarõlõ polis operasyonunun gerçekleştirilmiş olmasõna karşõn, Türkiye’nin organize suçla
mücadelesini genel anlamda geliştirmesi gerekmektedir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,
diğer konularõn yanõ sõra, kolluk hizmeti ifa eden farklõ kurumlar arasõndaki işbirliğinin
güçlendirilmesini de temin etmek üzere, yeniden düzenlenmelidir.
Adli tõp soruşturmalarõnõn geliştirilmesini de kapsayacak şekilde yeni teknik suç araştõrma
metotlarõ geliştirilirken, suç oranõnõn ölçülmesine yönelik istatistiki araçlar da
iyileştirilmelidir.
Terörizmle mücadele konusunda, Türkiye’nin, terörizmin finanse edilmesinin önlenmesine
ilişkin mevzuat hazõrlama girişimleri ve bu alandaki kurumsal kapasitesini güçlendirme
yönündeki çabalarõnda ilerleme kaydedilmiştir.
Yolsuzluk ve sahtecilikle mücadele alanõnda; Türkiye’nin, Eylül 2001’de imzaladõğõ Avrupa
Konseyinin 1999 tarihli Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Sözleşmelerini onaylamasõ teşvik
edilmektedir. 2000 yõlõnda onaylanan 1997 tarihli Uluslararasõ Ticari İşlemlerde Yabancõ
Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele Hakkõndaki OECD Sözleşmesinin
uygulanmasõnõ amaçlayan mevzuatõn kabulüne yönelik hazõrlõklarõn hõzlandõrõlmasõ da teşvik
edilmektedir.
Türkiye, 1995 tarihli Avrupa Topluluklarõnõn Mali Çõkarlarõnõn Korunmasõ Sözleşmesi ve
Protokolleri ile kendi mevzuatõnõ uyumlaştõrmaya yönelik hazõrlõklara başlamalõdõr. Avrupa
Topluluklarõnõn Mali Çõkarlarõnõn Korunmasõ alanõnda müktesebat uyumunu
gerçekleştirebilmek için öncelikle “sahteciliğin” Türk mevzuatõnda “esas suç” olarak
tanõmlanarak yer verilmesi gerekmektedir (bkz. ayrõca Başlõk 28-Mali kontrol).
Türkiye şeffaflõk ve hesap verebilirlik standartlarõ aracõlõğõyla tedbir almanõn, müeyyide
uygulamak kadar önemli olduğu olgusuna daha fazla önem vermelidir.
Uyuşturucu alanõnda; Türkiye ulusal uyuşturucu politikasõnõ gözden geçirmekte olup,
EMCDDA’ya katõlõm konusundaki müzakereleri başlatmõştõr.
1995 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadõşõ Kaçakçõlõğõ Hakkõnda BM Viyana
Sözleşmesi’nin 17’nci Maddesini Uygulayan Deniz Yoluyla Yasadõşõ Kaçakçõlõk Hakkõnda
1995 tarihli Avrupa Konseyi Anlaşmasõnõn Türkiye tarafõndan imzalanmasõ teşvik
edilmektedir. Benzer şekilde, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesini Tadil Eden
1972 Protokolünün onaylanmasõ da doğru yolda atõlmõş bir adõm olacaktõr.
Uyuşturucuyla bağlantõlõ konularda Ankara’da bir “mini Dublin Grubu”nun kurulmasõ bir kez
daha tavsiye edilmektedir. AB Uyuşturucu Eylem Planõ ve bu planõn gelecekteki
uygulamalarõnõn tüm aday ülkelere teşmil edilmesi konusundaki 28 Şubat 2002 tarihli Konsey
Ortak Bildirisi õşõğõnda, Türkiye’nin, ulusal uyuşturucu stratejisini AB Uyuşturucu Stratejisi
2000-2004 ile uyumlaştõrmayõ hõzlandõrmasõ teşvik edilmektedir. Ayrõca, Türkiye, bir Ulusal
Uyuşturucu Koordinatörü atamalõdõr.
REITOX ağlarõna tam olarak katõlõmõn sağlanabilmesi için, Ulusal Temas Noktasõnõn idari
kapasite ve uzmanlõk açõsõndan güçlendirilmesi gerekmektedir.
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Karaparanõn aklanmasõ alanõnda; Türkiye, 1991 yõlõndan bu yana Karaparanõn Aklanmasõ ile
ilgili Mali Eylem Görev Grubunun bir üyesidir.
Türkiye’nin, karaparanõn aklanmasõ suç tanõmlarõnõn müktesebat ile uyumlu olarak
genişletilebilmesi amacõyla, Karaparanõn Aklanmasõnõn Önlenmesi Hakkõnda Kanunu gözden
geçirmesi gerekmektedir (bkz. ayrõca Başlõk 4-Sermayenin serbest dolaşõmõ).
Ayrõca, Avrupa Konseyinin 1990 tarihli Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmasõ,
Araştõrõlmasõ, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasõna Dair Sözleşmesinin de Türkiye tarafõndan
onaylanmasõ gerekmektedir.
Gümrük işbirliği alanõnda; Türkiye, gümrük faaliyetlerinin bilgisayar ortamõna aktarõlmasõ ile
ilgili bir projeyi takiben, gümrük kapõlarõndaki gümrük işlemlerinin otomasyonunu büyük
ölçüde tamamlamõştõr (bkz. ayrõca Başlõk 25-Gümrük birliği).
Hukuki ve cezai konularda adli işbirliği alanõnda Türkiye; özellikle karşõlõklõ tanõma ve adli
kararlarõn tenfizi konularõna ilişkin olarak, hukuki konularda adli işbirliği alanõndaki Topluluk
araçlarõnõn uygulanmasõnõ teminen, daha ileri düzeyde tedbirler almalõdõr. Yetkili yargõ
makamlarõ arasõnda, doğrudan temaslar da mümkün kõlõnmalõdõr.
Türkiye’nin, özellikle cezai konularda karşõlõklõ yardõm ve işbirliği ile ilgili Avrupa
Konseyinin Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmasõ, Araştõrõlmasõ, Ele Geçirilmesi ve El
Konulmasõna Dair Sözleşmesi ve Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadõşõ Kaçakçõlõğõ
Hakkõnda BM Sözleşmesi’nin 17’nci Maddesini Uygulayan Deniz Yoluyla Yasadõşõ
Kaçakçõlõk Hakkõnda Anlaşma gibi, bir dizi uluslararasõ sözleşmeye katõlõmõ bakõmõndan,
mevzuatõnõ daha da uyumlaştõrmasõ gerekmektedir. Türkiye’nin, katõldõğõ ilgili uluslararasõ
sözleşmeleri ve iki taraflõ anlaşmalarõ tam olarak uygulamasõ teşvik edilmektedir.
Türkiye’nin, Suçlularõn İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin birinci Ek Protokolünü
imzalamasõ gerekmektedir.
Adalet Bakanlõğõnõn adli kapasitesinin güçlendirilmesi, Adalet Akademisinin kurulmasõ ve bir
İstinaf Mahkemesinin oluşturulmasõ sürecine devam edilmesi Türkiye’ye tavsiye
edilmektedir.
Çocuk mahkemelerinin sayõsõnõn artõrõlmasõ ve çocuk mahkemelerinin görev alanõ içindeki
yaş sõnõrlarõnõn gözden geçirilmesi dahil olmak üzere, çocuk yargõ sisteminin geliştirilmesi ve
genel olarak yargõnõn tarafsõzlõğõnõn ve bağõmsõzlõğõnõn güçlendirilmesi için ciddi çaba sarf
edilmesi gerekmektedir. Meslek örgütlerinin kurulmasõ, üzerinde durulmasõ gereken diğer bir
konudur.
İdari kapasite ile ilgili olarak; müktesebata dahil uluslararasõ sözleşmelerin gereği gibi
uygulanabilmesi için, artõrõlmõş insan kaynaklarõna ve daha fazla eğitim verilmesine ihtiyaç
bulunmaktadõr. Adli işbirliği konularõnda, komşu ülkeler arasõnda dahi düzenli temaslar
bulunmamaktadõr.
İnsan haklarõ belgelerine ilişkin olarak; Türkiye, diğerleri yanõnda, Kişisel Verilerin Otomatik
İşleme Tabi Tutulmasõna ilişkin olarak Bireylerin Korunmasõ Hakkõndaki 1981 tarihli Avrupa
Konseyi Sözleşmesi, Avrupa İnsan Haklarõ ve Temel Hürriyetlerin Korunmasõ Hakkõndaki
Sözleşmesinin 4 ve 7 no.lu Protokolleri ve 1983 tarihli Ölüm Cezasõnõn Kaldõrõlmasõna İlişkin
6 no.lu Protokolü henüz onaylamamõştõr.
Komisyon 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’ye, göç konusunda Avrupa Birliği ile aktif
işbirliği geliştirmesi, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine ilişkin coğrafi çekincesini kaldõrmasõ
ve ceza hukuku alanõnda bir dizi düzenleme yapmasõ konusunda çağrõda bulunmuştur.
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O tarihten bu yana, Türkiye, yasa dõşõ göçle mücadelesini artõrma konusunda cesaret verici
adõmlar atmõş ve Avrupa Birliği ve üye devletleriyle bu alandaki işbirliğini geliştirmiştir.
Türkiye, iltica alanõnda bazõ adõmlar atmasõna karşõn, Mülteciler Hakkõndaki Cenevre
Sözleşmesine ilişkin coğrafi çekincesini muhafaza etmektedir. Ekim 2001’de gerçekleştirilen
anayasa reformu ve bunu takip eden mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Ceza Kanununa ve
ilgili mevzuata değişiklikler getirilmiştir. Genel olarak, Türkiye, adalet ve içişleri alanõnda
müktesebata uyum sürecinin henüz başlangõç aşamasõndadõr.
Türkiye, kişisel verilerin korunmasõna ilişkin hukuki çerçevenin uyumlaştõrõlmasõ, yasa dõşõ
göçle mücadelenin artõrõlmasõ, sõnõr kontrollerinin güçlendirilmesi ve özellikle iltica ve göç
alanlarõndaki müktesebatõn kabul edilmesi yönündeki çabalarõnõ yoğunlaştõrmalõdõr. Türkiye,
ayrõca, kolluk hizmeti ifa eden kurumlar arasõndaki koordinasyonun geliştirilmesi ve yargõ
sistemi reformunun sürdürülmesi konularõnda yoğunlaşmalõdõr.
Başlõk 25: Gümrük Birliği
Son İlerleme Rapordan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Gümrükler alanõnda, bir önceki İlerleme Raporundan bu yana bazõ gelişmeler kaydedilmiştir.
Türk mevzuatõnõn gümrükler alanõndaki müktesebata uyumu konusunda, Aralõk 2001’de,
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamõndaki mallarõn menşei konusundaki Topluluk
kurallarõna uyumlu hükümler içeren bir Kararname çõkarõlmõştõr. Bu kapsamda uygulanan
kümülasyon hükümlerini de içeren belgelendirme konusundaki Kararname, Şubat 2002’de
kabul edilmiştir. Türkiye-Romanya ve Türkiye-Bulgaristan serbest ticaret anlaşmalarõnõn
tercihli menşe kurallarõnõ, pan-Avrupa menşe kümülasyonu sisteminin diğer üyeleri
arasõndaki anlaşmalarõn tercihli menşe kurallarõ ile uyumlaştõran uygulama mevzuatõ da kabul
edilmiştir.
Uyuşturucu yapõmõnda kullanõlan maddelere ilişkin anlaşma yapõlmasõ konusundaki son AT
önerisi kabul edilmiştir.
İdari kapasite açõsõndan, Türk gümrüklerinin modernizasyonuna ilişkin projede ilerleme
kaydedilmiştir. Bazõ gümrük idareleri modernize edilmiştir. Ankara’daki gümrük eğitim
merkezinin modernizasyonu ile ilgili çalõşmalar devam etmektedir. Yeni bilgisayarlõ kontrol
sisteminin kurulmasõnõ takiben, 120 küçük gümrük idaresi birleştirilmiş veya kapatõlmõştõr;
gümrük bölge müdürlüklerinin sayõsõ 36’dan 16’ya indirilmiştir. Gümrük noktalarõnda,
motorlu taşõtlarõn ve kültürel mallarõn ticaretinin kontrolünde ve nükleer maddelerin tespitinde
kullanõlan teçhizatõn iyileştirilmesini amaçlayan GÜMSİS (Gümrük Kontrol Noktalarõ
Güvenlik Sistemi) Projesi başlatõlmõştõr. İki gümrük denetim botunun alõnmasõ için gerekli
bütçe tahsisatõ ayrõlmõştõr. Gümrük laboratuvarlarõnõn modernizasyonuna yönelik hazõrlõklar
ve bir dizi eğitim kursu devam etmektedir.
Gümrük etiği ile ilgili olarak, yolsuzlukla mücadelede bir altyapõ sağlamak amacõyla çõkarõlan
Kamuda Saydamlõğõn Artõrõlmasõ ve Etkin Yönetim Eylem Planõ hakkõndaki Ocak 2002
tarihli Karar, gümrük hizmetlerinde de uygulanmaktadõr.
Aralõk 2001’de, Türkiye’den ihraç edilen ürünler için düzenlenen EUR1 sertifikalarõnõn
denetiminin artõrõlmasõ amacõyla, gümrük idaresince ihracatçõ şirketlere ziyaretler
gerçekleştirmiştir. Daha önce, denetimler nadiren ve evrak üzerinden yapõlmaktaydõ.
Bilgisayarlõ sisteme geçiş ile ilgili olarak, bilgi teknolojileri yöntemleri kullanõlarak tüm
gümrük işlemlerinin anõnda yapõlmasõ için geliştirilen bir yazõlõm olan bilgisayarlõ gümrük
faaliyetleri sisteminin (BİLGE) ülke çapõnda kullanõma girmesi ile, Gümrüklerin Otomasyonu
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Projesi (GİBOS) sonuçlandõrõlmõştõr. 2001 yõlõnda, veri toplama ve risk analizine ilişkin bir
yazõlõm geliştirilmiş ve otomasyona geçen gümrük idarelerinde kullanõlmaya başlanmõştõr.
Genel Değerlendirme
Gümrük Birliği Kararõ, Türkiye’nin, ticaret ve gümrük politikalarõnõ Topluluğun ilgili
politikalarõ ile uyumlaştõrmasõnõ gerektirmektedir. Türkiye, ortak gümrük tarifesine uyumu
hemen hemen tamamlamõştõr ve Türk gümrük mevzuatõ Topluluğun gümrük mevzuatõ ile
büyük ölçüde uyumludur. Bununla birlikte, serbest bölgeler ve ekonomik etkili gümrük
işlemleri ile ilgili olarak yapõlmasõ gereken çalõşmalar bulunmaktadõr. Ayrõca, henüz
Topluluğun serbest ticaret anlaşmasõ imzaladõğõ ülkelerin tamamõyla benzer nitelikli
anlaşmalar akdedilmediği için, tercihli tarifeler tam olarak uyumlu değildir.
İdari kapasiteye ve uygulama kapasitesine ilişkin olarak, geçen üç yõl süresince gümrük
idaresi tarafõndan geniş bir yeniden yapõlanma ve rasyonalizasyon programõ sürdürülmüş ve
bunun sonucu olarak gümrük idarelerinin sayõsõ önemli ölçüde azaltõlmõştõr. Gümrük
belgelerinin sonradan denetiminin bir kontrol tekniği olarak uygulanmaya başlanmasõ ile,
Gümrük Birliği Kararõ uyarõnca düzenlenen serbest dolaşõm ve/veya tercihli menşe
belgelerinin denetimi konusunda önemli bir ilerleme sağlanmõştõr. Ayrõca, Türk makamlarõ,
bazõ mallarõn statülerine ilişkin belgelendirme denetiminin geliştirilmesi amacõyla, bu
mallarõn üretiminde kullanõlan değişik menşeli ürünlerin tespitine ilişkin kurallarõn
güçlendirilmesi için çaba göstermiştir. Bu çabalar, özellikle tarõm ve balõkçõlõk ürünlerinde
yoğunlaştõrõlmõştõr. Ancak, tarõm ve balõkçõlõk ürünlerinin menşe tespitine ilişkin bazõ sorunlar
hâlâ mevcuttur. Mevzuattaki boşluklar, yetersiz uygulama ve kontroller, sistemin düzgün
işleyişini engellemektedir. Özellikle gümrük idarelerince yapõlan kontroller yetersizdir.
Düşüm sistemi işlevsel değildir ve etkili kayõt ve izlemeye imkan vermemektedir.
Taklit ve kültürel mallar konusunda, Kültür Bakanlõğõnõn yetki alanõ dõşõnda kalan mevzuatõn
uygulanmasõ yetersizdir. Bu alandaki mevzuatõn etkili bir biçimde uygulanmasõ için
koordinasyonun daha da artõrõlmasõ ve yeni bir idari yapõlanma gerekmektedir.
Bilgisayarlõ sisteme geçiş konusunda kayda değer ilerleme sağlanmõştõr ve gümrük
işlemlerinin önemli bir kõsmõ bilgisayar ortamõnda gerçekleştirilmektedir.
1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin, Topluluğun gümrükler alanõndaki mevzuatõna
uyum konusunda ciddi çaba gösterdiği sonucuna varõlmõştõr. Ancak, serbest bölgeler ve
ekonomik etkili gümrük işlemleri konularõnda bazõ sorunlar tespit edilmiştir. Gümrük Kanunu
dõşõnda kalan, taklit ve kültürel mallar konusundaki mevzuat ile Dünya Gümrük Teşkilatõnõn
gümrük konvansiyonlarõnda yer alan ilke ve hükümlere tam uyum sağlanmadõğõna işaret
edilmiştir.
1998 yõlõndan bu yana, bazõ alanlarda önemli ilerleme kaydedilmiştir. AB müktesebatõyla
büyük ölçüde uyumlu yeni bir gümrük kanunu kabul edilmiştir. Ancak, gümrük mevzuatõ
dõşõndaki ilgili mevzuatõn, yeni gümrük mevzuatõ ile çoğu kez çelişmesi, gümrük mevzuatõnõn
etkili uygulanmasõna engel teşkil etmektedir.
Türkiye, bundan sonraki çabalarõnõ, mallarõn ikili kullanõmõnõn denetimi ve korsan, taklit ve
kültürel mallarõn kontrolü ile ilgili mevzuat uyumu konusunda yoğunlaştõrmalõdõr. Gümrük
mevzuatõnõn dõşõnda kalan ve serbest bölgelere ve ekonomik etkili gümrük işlemlerine
(gümrükler, ticaret ve dõş ilişkiler birimlerinin ortak görev alanõnda yer alan konularda)
uygulanan mevzuatõn, AB müktesebatõna uyumu için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. İdari
kapasiteye ilişkin olarak, idari yapõnõn iyileştirilmesi ve gümrük hizmetlerinin
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modernizasyonu konusunda daha fazla gayret gösterilmesi gerekmektedir. Taklit ve kültürel
mallara ilişkin kontrollerin daha etkili olarak yapõlabilmesi için etkili bir koordinasyonun
sağlanmasõ önem taşõmaktadõr. Ayrõca, Türkiye’nin, sõnõr yönetiminin iyileştirilmesi,
gümrüklerdeki usulsüzlüklerle mücadelenin artõrõlmasõ ve Gümrük Birliği Kararõnõn dõş
ticaretçiler tarafõndan uygulanmasõna ilişkin denetiminin güçlendirilmesi konularõnda çaba
göstermesi gerekmektedir. Türkiye, gümrük idareleri ve ilgili diğer birimler arasõndaki
koordinasyonun artõrõlmasõ ve üye ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi suretiyle, gümrüklerdeki
yolsuzluklar, sahtecilik ve ekonomik suçlarla mücadeleyi güçlendirmelidir.
Başlõk 26: Dõş İlişkiler
Son İlerleme Rapordan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Bu alanda ilerleme kaydedilmiştir.
Gümrük birliği çerçevesinde, 1995 yõlõndan itibaren beş yõl içinde, serbest ticaret anlaşmalarõ
ve otonom rejimleri de içerecek şekilde, AT’nin tercihli gümrük rejimine aşamalõ olarak
uyum sağlama yükümlülüğü kapsamõnda, Türkiye’nin ticaret politikasõ, AT’nin Ortak Ticaret
Politikasõyla büyük ölçüde uyumlaştõrõlmõştõr.
Son İlerleme Raporundan bu yana Türkiye, Ortak Ticaret Politikasõna ilişkin müktesebata
uyum sağlamaya ve özellikle Doha Kalkõnma Gündemi görüşmeleri kapsamõnda, Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde izlediği politika ve tutumlarõnda, AB ile koordinasyon
sağlamaya devam etmiştir.
Üçüncü ülkelerle yapõlan ikili anlaşmalara ilişkin olarak, Türkiye; Tunus, Fas, Mõsõr, Filistin
ve Faroe Adalarõ ile serbest ticaret anlaşmasõ akdedilmesi konusundaki müzakerelerini
sürdürmektedir.
Türkiye ile Kõbrõs arasõnda bir serbest ticaret anlaşmasõ akdedilmesi konusunda ilerleme
kaydedilmemiştir.
Mart 2002’de, Hõrvatistan ile bir serbest ticaret anlaşmasõ imzalanmõştõr. Şubat 2002’de,
Fas’la yürütülen serbest ticaret anlaşmasõ müzakerelerinin sonuçlandõrõlmasõ amacõyla, karma
teknik komitenin ilk toplantõsõ yapõlmõştõr. Malta, Ürdün, Meksika ve Güney Afrika ile,
benzer anlaşmalar akdedilmiştir.
Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan arasõndaki ikili anlaşmalarõn uygulanabilmesi amacõyla,
menşe kurallarõ ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin iki yönetmelik çõkarõlmõştõr.
Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin (GTS), AT’nin ilgili rejimi ile
uyumlaştõrõlmasõ amacõyla bir yönetmelik çõkarõlmõştõr. Ancak, bu yönetmelik müktesebatla
uyumlu değildir ve önemli değişiklikler yapõlmasõ gerekmektedir. Türkiye’nin, AT’nin
mevcut GTS rejimi çerçevesinde sağlanan tavizleri, aşamalõ olarak kendi mevzuatõna
aktarmasõna ilişkin olarak, Komisyonla görüşmeler sürdürülmektedir.
GATS alanõnda herhangi bir gelişme sağlanmamõştõr.
Kalkõnma yardõmõ ve insani yardõm konularõnda, Türkiye, insani yardõm sağlamak suretiyle
uluslararasõ istikrara katkõda bulunmuştur. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, 2000
yõlõnda Türkiye, 410.000 Euro’su hibe olmak üzere, 1.987.000 Euro tutarõnda yardõmda
bulunmuştur. Bu yardõmõn, 234.000 Euro’su hibe olarak gelişmekte olan ülkelere ve 34.000
Euro’su ise piyasa ekonomisine geçiş sürecindeki ülkelere sağlanmõştõr. 2000 yõlõnda, 20.600
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Euro tutarõnda acil yardõm yapõlmõş ve 24.200 Euro tutarõnda proje ve program yardõmõ
sağlanmõştõr.
Genel Değerlendirme
Dõş ticaret politikasõ alanõnda, Gümrük Birliğinin Kurulmasõna İlişkin Ortaklõk Konseyi
Kararõnda yer alan yükümlülüklerin bir sonucu olarak, AT ile Türkiye arasõnda büyük ölçüde
uyum bulunmaktadõr. Ancak, gümrük birliği yükümlülükleri uyarõnca, bazõ üçüncü ülkelerle
serbest ticaret anlaşmalarõnõn tamamlanmasõ amacõyla yürütülen müzakerelerde az ilerleme
kaydedilmiştir. Bazõ durumlarda, Türkiye’nin çabalarõna rağmen müzakereler
başlatõlamamõştõr.
DTÖ’ye ilişkin meselelerde, AB ve Türkiye arasõnda, bakan düzeyinde ve teknik düzeyde bir
işbirliği çerçevesi oluşturulmuştur. Türkiye, DTÖ çerçevesinde, özellikle Doha Kalkõnma
Gündemi görüşmeleri ve bu görüşmelere hazõrlõk aşamasõnda, AB politika ve tutumlarõnõ
desteklemiştir. Bu yakõn işbirliği sürdürülmelidir.
Türkiye’nin GATS yükümlülüklerinin, AT’nin yükümlülüklerine ve en çok kayrõlan ülke
istisnalarõna uyumunun sağlanmasõ için işbirliği yapõlmasõ gerekmektedir. Tekstil ve Hazõr
Giyime ilişkin DTÖ Anlaşmasõ çerçevesinde, Türkiye’nin entegrasyon programlarõnõn AT
entegrasyon programlarõna uyumunun sağlanmasõ amacõyla, söz konusu anlaşmanõn
entegrasyona ilişkin üçüncü aşamasõnda, bazõ hususlara çözüm getirilememiş olmakla birlikte,
koordinasyon sağlanmõştõr.
Türkiye, DTÖ Bilgi Teknolojileri Anlaşmasõna taraftõr; Kamu Alõmlarõ ve Sivil Havacõlõk
Anlaşmalarõnda ise gözlemci statüsüne sahiptir. Türkiye, AB’nin politika ve tutumlarõnõ DTÖ
bünyesinde desteklemektedir.
Türkiye’nin genelleştirilmiş tarife tercihleri sistemi çerçevesinde sağladõğõ tavizler, AT’nin
ilgili sistemi çerçevesindeki tavizleri ile aşamalõ olarak uyumlaştõrõlmalõdõr. Bu amaçla,
Türkiye, önceden belirlenmiş ilkeler ve bir takvim çerçevesinde, AT rejimini uygulama
konusunda daha fazla çaba göstermelidir.
Türkiye’deki genelleştirilmiş tercihler sistemi uygulamasõ AB’nin ilgili uygulamasõndan
farklõlõklar göstermekte olup, AB kurallarõna uyum için gösterilen çaba artõrõlmalõdõr.
Türkiye, bugüne kadar, EFTA ülkeleri, İsrail, Macaristan, Romanya, Litvanya, Estonya, Çek
Cumhuriyeti, Slovenya, Letonya, Bulgaristan, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Makedonya
Cumhuriyeti ve Hõrvatistan ile serbest ticaret anlaşmalarõ akdetmiştir. AB ile Türkiye
arasõnda, ticaret politikalarõnda iletişimin ve bilgi akõşõnõn geliştirilmesi amacõyla bir danõşma
mekanizmasõ oluşturulmuştur. Orta ve uzun vadeli ihracat kredileri konusunda, Türk
mevzuatõnõn Topluluk müktesebatõna uyumu açõsõndan iyi bir noktaya gelinmiştir.
Türkiye’nin, firmalara verilen ihracat kredileri konusunda, Topluluk müktesebatõna uyum
sağlamasõ gerekmektedir.
Türkiye’nin gümrük hizmetlerine ilişkin idari kapasitesi, Gümrük Birliği ile ilgili başlõk
altõnda değerlendirilmiştir (bkz. ayrõca Başlõk 25-Gümrük birliği).
Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda, Türkiye’nin, Topluluğun ticaret politikasõnõ tam
olarak uygulama yeteneğini göstermiş olduğu ve tercihli ticaret politikasõnõn Topluluğun ilgili
politikasõna uyumunun tamamlanmasõnõn da sorun teşkil etmemesi gerektiği sonucuna
varmõştõr. Komisyon, Gümrük Birliği Kararõ uyarõnca, Topluluğun anlaşma yapmadõğõ
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ülkelerle, Türkiye’nin, tercihli anlaşma müzakereleri yapmaktan kaçõnmasõ gerektiğini
eklemiştir.
1998 yõlõndan bu yana, Türk ticaret politikasõnõn AT’nin ticaret politikasõna uyumu
konusunda ilerleme kaydedilmiştir.
Türkiye, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine uyum sağlama konusunda daha fazla çaba
göstermelidir.
Başlõk 27: Ortak Dõş ve Güvenlik Politikasõ
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Türkiye, dõş ve güvenlik politikasõnõ Avrupa Birliğinin dõş politika ve güvenlik politikasõyla
uyumlu konumda tutmayõ sürdürmüştür.
Katõlõm öncesi stratejinin bir parçasõ olarak oluşturulan düzenli güçlendirilmiş siyasi diyalog,
İlerleme Raporu döneminde sürdürülmüştür. Türkiye, Siyasi Direktörler seviyesinde
gerçekleştirilen toplantõlar dahil olmak üzere, Ortak Dõş ve Güvenlik Politikasõ (ODGP)
çerçevesinde yapõcõ bir rol oynamõştõr.
Türkiye, ODGP’nin bir parçasõ olan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõnõn (AGSP)
gelişimini yakõndan izlemekte ve bu alanda, hem AB+15 formatõ (AB üyesi olmayan NATO
üyesi Avrupa ülkeleri ve AB’ye aday ülkeler), hem de AB+6 formatõ (AB üyesi olmayan
NATO üyesi Avrupa ülkeleri) çerçevesinde AB ile yapõlan görüş alõş verişine aktif olarak
katõlmaktadõr. AGSP çerçevesinde, AB liderliğinde ve NATO imkanlarõ kullanõlarak
yapõlacak operasyonlara ilişkin kararlara Türkiye’nin katõlõm modaliteleri sorunu konusundaki
çözümsüzlük devam etmiştir.
Türkiye, politikalarõnõ, AB’nin kararlarõ, ilke kararlarõ ve bildirimleri ile uyumlaştõrmõş ve
Birliğin bir dizi ortak tutum ve eylemleri ile bağdaştõrmõştõr.
Türkiye, kendi politikasõnõ, özellikle, küçük ve hafif silahlarõn istikrarsõz bir şekilde yayõlmasõ
ve çoğalmasõyla mücadele konusundaki AB ortak eylemi ile bağdaştõrmõştõr. Türkiye ayrõca,
politikasõnõ, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti konusu dahil olmak üzere, AB’nin bir çok ortak
tutumu ile yaklaştõrmõştõr.
Türkiye ile Yunanistan arasõndaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesine devam edilmiştir.
Geçtiğimiz yõl, her iki ülkenin dõşişleri bakanlarõ tarafõndan olumlu adõmlar atõlmõş ve bir
işbirliği çerçevesi uygulamaya konulmuştur.
Türkiye ve Yunanistan arasõnda değişik alanlarda birçok ikili işbirliği anlaşmasõ yürürlüğe
girmiştir. Kasõm 2001’de, kültür, çevre ve akademik işbirliği alanlarõnda beş işbirliği
anlaşmasõ imzalanmõştõr. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösterecek Türk-Yunan
Ortak Acil Yardõm Gücü kurulmasõ hakkõndaki mutabakat zaptõ, Eylül 2002’de imzalanmõştõr.
Ege denizindeki askeri tatbikatlarõn iptali gibi, güven artõrõcõ bazõ tedbirler kabul edilmiştir.
Her iki ülke dõşişleri bakanlarõ, Nisan 2002’de Orta Doğu bölgesine ortak bir ziyarette
bulunmuştur.
Ege’deki sõnõr sorunlarõnõn barõşçõl yollardan çözümü çerçevesinde, Mart 2002’de, iki ülke
dõşişleri bakanlõğõ görevlileri arasõnda araştõrõcõ mahiyette temaslar başlatõlmõştõr. Dõşişleri
Bakanlõklarõnõn Siyasi Direktörleri dahil olmak üzere, uzmanlar seviyesindeki görüşmeler
sürdürülmüştür. 2002 yõlõ içerisinde bir çok görüşme gerçekleştirilmiştir.
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Türk ve Yunan istihbarat teşkilatlarõ arasõnda bir işbirliği başlatõlmasõ konusunda alõnan karar,
bir diğer önemli gelişmedir.
Türkiye’nin Ermenistan sõnõrõ hâlâ kapalõ bulunmaktadõr. Bununla birlikte, ikili ilişkiler
çerçevesinde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Türk ve Ermeni Dõşişleri Bakanlarõ arasõnda
çeşitli konularda ikili toplantõlar gerçekleştirilmiştir. Ermeni Dõşişleri Bakanõ, Haziran
2002’de İstanbul’da yapõlan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi toplantõsõna katõlmak
üzere Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ermenistan’dan Türkiye’ye havayoluyla giriş yapan
Ermenistan vatandaşlarõna uygulanan vize işlemleri basitleştirilmiştir.
İki ülke arasõndaki işbirliğinin artõrõlmasõnõn desteklenmesi amacõyla, sivil toplum örgütleri
tarafõndan bir çok girişimde bulunulmuştur. Bu kapsamda, Türk-Ermeni İş Konseyi önemli
faaliyetlerde bulunmuştur.
İlerleme Raporu döneminde, Türkiye, terörizmle mücadele konusunda sürdürülen uluslararasõ
kampanyada aktif rol oynamõştõr. Türkiye, Ocak 2002’de Terörizmin Finansmanõnõn
Önlenmesine ilişkin Uluslararasõ Sözleşmeyi onaylamõş, Şubat 2002’de söz konusu
Sözleşmeyi bir kanun ile kabul etmiş ve ilgili uygulama mevzuatõnõ çõkarmõştõr.
Türkiye, Balkan İstikrar Paktõnõ desteklemeyi sürdürmüş ve anõlan Pakt çerçevesinde, 2000
yõlõnda 2 numaralõ Çalõşma Masasõ ve 2002 yõlõnõn birinci yarõsõnda 1 Numaralõ Çalõşma
Masasõ eş başkanlõğõnõ üstlenmiştir.
Türkiye, savunma işbirliği konusunda, UN-SFOR/K-FOR (Bosna, Kosova, Makedonya ve
Arnavutluk) ve AGİT çerçevesinde bir dizi barõşõ koruma ve izleme operasyonuna katõlmõştõr.
Türkiye’nin, Balkanlarda barõşõn korunmasõ görevi çerçevesinde, 1253 askerden oluşan bir
birliği bulunmaktadõr. Türkiye Haziran 2002’de, Uluslararasõ Afgan Barõş Gücünün
Kumandasõnõ devralmõştõr.
Türkiye, Şubat ayõnda medeniyetler uyumu konulu AB-İKT Forumunu düzenlemiştir. Bu
Forum, AB üyesi ülkeler ile dünyadaki islam ülkeleri arasõnda karşõlõklõ anlayõş ve diyaloğun
desteklenmesinde önemli bir rol oynamõştõr.
Genel Değerlendirme
Türkiye, Balkan İstikrar Paktõ gibi bölgesel işbirliği projelerine katõlmaya devam etmektedir.
Ayrõca, İsrail ve Afganistan ile ikili savunma işbirliği anlaşmalarõ hazõrlanmõştõr.
Bölgesel siyasi diyalog konusunda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyinde olduğu gibi,
bölgesel işbirliği forumlarõna aktif olarak katõlmaya devam etmiştir. Türkiye’nin, bölgedeki
(Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu) istikrarõn ve güvenliğin sağlanmasõnda önemli bir rolü
bulunmaktadõr. Bu çerçevede bir dizi girişimde bulunmuştur.
Türkiye, komşu ülkelerle ikili işbirliğini geliştirmek için çaba göstermiştir. Yunanistan ile
ilişkiler, dõşişleri bakanlarõ seviyesinde gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde gelişmeye
devam etmiştir. Ermenistan ile üst düzey siyasi temaslar yapõlmõştõr. İran ile ilişkilerin
geliştirilmesi yönünde adõmlar atõlmõştõr. Suriye ile, güven artõrõcõ bir dizi tedbirin
uygulanmasõna eşlik eden askeri bir anlaşma imzalanmõştõr.
ODGP ile ilgili hükümlerin uygulanmasõndaki idari kapasite konusunda, Türkiye personel
açõsõndan donanõmlõ ve düzgün işleyen bir Dõşişleri Bakanlõğõna sahiptir. Dõşişleri Bakanlõğõ,
AB’nin ODGP içerisindeki ortak partnerleri ile temas kurduğu Ortak Temas Noktalarõ Ağõ
bilgi sistemine dahildir.
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Komisyon, 1998 yõlõ İlerleme Raporunda şu hususlarõ tespit etmiştir: “Türkiye ve bir AB
üyesi olan Yunanistan arasõnda, kõta sahanlõğõ sõnõrlarõnõn çizilmesi konusundaki
anlaşmazlõklar dahil olmak üzere, Ege Denizi alanõnda bir dizi sorun mevcuttur. Türkiye, bazõ
adacõklar ve kayalõklar üzerinde de egemenlik iddiasõnda bulunmaktadõr. Taraflarõn karasularõ
ve hava sahasõ sõnõrlarõ da sorunludur. Türkiye ile komşu ülkeler arasõnda başka herhangi bir
toprak anlaşmazlõğõ yoktur”. Ayrõca, Komisyon şu değerlendirmeyi yapmõştõr: “Özellikle su
ve Kürt sorunu konusunda, Suriye ve Irak ile ilişkilerde sõk sõk gerilim yaşanmaktadõr.
Türkiye ile Suriye arasõnda, 20 Ekim 1998 tarihinde, Suriye’nin PKK’ya tüm desteğini
kesmeyi taahhüt ettiği bir güvenlik anlaşmasõ imzalandõğõ vurgulanmalõdõr.”
1998 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, ODGP müktesebatõna uyum konusunda
önemli adõmlar atmõştõr. AB ile siyasi diyalog yoğunlaştõrõlmõştõr. Komşu ülkelerle ilişkiler
olumlu yönde geliştirilmiştir. Yunanistan ile ikili ilişkiler iyileştirilmiş ve Ege Denizindeki
sorunlara ilişkin araştõrõcõ mahiyetteki görüşmeler başlatõlmõştõr.
Türkiye, kendi dõş politikasõnõn AB’nin gelişen dõş ve güvenlik politikasõ ile uyumlu
kalmasõnõ sağlamak ve gerekli idari yapõyõ geliştirmeyi tamamlamak için daha fazla çaba
göstermelidir. Türkiye’nin, özellikle kendi ulusal politikalarõnõn ve uygulamalarõnõn AB’nin
ortak tutumlarõ ile uyumlu olmasõnõ sağlamasõ, bu tutumlarõ uluslararasõ ortamlarda savunmasõ
ve tüm yaptõrõmlarõn ve kõsõtlayõcõ tedbirlerin tamamen uygulanmasõnõ temin etmesi
gerekmektedir.
NATO imkanlarõndan yararlanõlarak AB önderliğinde yapõlacak operasyonlara ilişkin
kararlarõn alõnmasõ sürecine Türkiye’nin katõlõm modaliteleri konusundaki mevcut sorunlarõn,
öncelikli olarak çözüme kavuşturulmasõ gerekmektedir.
Başlõk 28: Mali Kontrol
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişmeler
Bu alanda, Türkiye, son İlerleme Raporundan bu yana sõnõrlõ bir ilerleme kaydetmiştir.
Kamu İç Mali Kontrolü ile ilgili olarak, yeni bir bütçe yönetimi ve kontrolü kanunu tasarõsõ
(Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarõsõ) TBMM’ye sevkedilmiştir. Bazõ
düzenleyici kurumlarõn Sayõştay denetimi dõşõnda bõrakõlmasõ şeklinde gerçekleşen dõş
denetime ilişkin olumsuz yaygõn eğilim, Şubat 2002’de kabul edilen yeni Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurulu hakkõndaki Kanunda da tekrar edilmiştir. Öte yandan, dõş
kontrol, aşağõda ele alõnacak olan Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanun Tasarõsõ ile,
mevcut bütçe dõşõ fonlarõ da kapsayacak şekilde genişletilmektedir. Yüksek Denetim
Organlarõ hakkõndaki Lima Bildirisinde belirlenen ilkelerle uyumlu olarak, Sayõştay’õn
yeniden yapõlandõrõlmasõ ve sadece dõş denetimden sorumlu kõlõnmasõ için çaba
gösterilmektedir.
Türkiye, yapõsal harcamalarõn denetimi alanõnda sõnõrlõ bir ilerleme kaydetmiştir. Şubat
2002’de, Türk Hükümeti ile AB Komisyonu arasõnda imzalanan iki Mutabakat Zabtõ ile,
katõlõm öncesi mali yardõm programõnõn merkezi olmayan bir sistemle yürütülmesi
çerçevesinde, Türkiye’deki ilgili kurumlarõn rolleri ve sorumluluklarõ konusunda bir
anlaşmaya varõlmõştõr. Topluluklarõn mali çõkarlarõnõn korunmasõyla ilgili başka gelişme
olmamõştõr.
Genel Değerlendirme
Türkiye’nin geleneksel kamu yönetim ve kontrol yapõlarõ ile AB’nin uyguladõğõ kriterler
arasõnda önemli ölçüde farklõlõklar bulunmaktadõr. Bu farklõlõk, özellikle, yöneticilerin hesap
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verebilirliğinin ve modern iç denetimin olmamasõnda ve Maliye Bakanlõğõ ile Sayõştay’õn
çoğu zaman örtüşen ve çatõşan işlevlerinde daha belirgin olarak ortaya çõkmaktadõr. Maliye
Bakanlõğõ ve Sayõştay, kapsamlõ ex ante denetim yapmaktõr. Maliye Bakanlõğõnõn ex ante
denetim işlevi, taahhütler ve tahakkuklar ile sõnõrlõ kalõrken, tahakkuklar dahil tüm mali
kararlar Sayõştay tarafõndan da ex ante denetime tabi tutulmaktadõr.
2001 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana, kamu iç mali kontrol sisteminde yapõsal veya hukuki
bir değişiklik olmamõştõr. Ancak, konu hakkõnda bir politika belgesi hazõrlanmõş ve Kamu
Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarõsõ TBMM’ye sunulmuştur. Kanun tasarõsõ,
önceki ilerleme raporlarõnda ifade edilen bir dizi endişeyi göz önüne alarak, mevcut sisteme
değişiklikler getirmektedir. Ancak, söz konusu değişikliklerin yakõn gelecekte uygulanmasõ
mümkün görülmemektedir. Maliye Bakanlõğõnõn merkezî ex ante denetimlerinin ve teftiş
birimlerinin sayõsõnõn hõzla artmasõna rağmen, sayõsõ nispeten yüksek olan mevcut
bozukluklarõn, kõsa sürede etkili ve sistemli bir şekilde ele alõnmasõ mümkün
görülmemektedir.
Türk Hükümetinin, mali kontrol sistemine ilişkin reforma giderken, AT standartlarõna uyum
sağlamak amacõyla bir dizi önemli asgari şartõ göz önüne almasõ gerekmektedir. Kamu
harcamasõ yapan birimlerin, tüm gelir, gider, aktif ve pasifleri tek bir ulusal bütçede
birleştirilmelidir. Bütçe dõşõ fonlar ve borç yönetimine ilişkin reform ile, mali kontrol alanõnda
ilerleme sağlanmõştõr. Sayõştay’õn sorumluluk alanõ, özerk kurumlar da dahil olmak üzere, tüm
genel kamu harcamalarõnõ içine alacak şekilde genişletilmelidir. Bütçenin tamamõnõn yönetimi
ve denetimine ilişkin (iç mali kontrol ve dõş denetim) tek bir yaklaşõmõn olmasõ gereklidir. Bu
tedbirin yanõ sõra, tüm kamu harcamalarõnda yöneticilerin hesap verebilirliği de sağlanmalõdõr.
Bunlara ek olarak, tüm bütçe birimlerinde (ilgili bakanlõklar ve kamu kurumlarõ), kendi
kurumlarõnõn denetimini yapmakla ve kurumlarõnõn mali yönetimi ve kontrol sistemlerini
değerlendirmekle sorumlu, işlevsel açõdan bağõmsõz iç denetim birimleri kurulmalõdõr.
Kurumlarõn iç denetim usulleri, uluslararasõ standartlarla uyumlu olarak, sistem tabanlõ
işlevlere ve performans denetimi işlevlerine dayanmalõdõr. Bütçe birimleriyle Maliye
Bakanlõğõnõn ve Sayõştay’õn denetim görevleri arasõnda açõk bir ayõrõmõn yapõlmasõna ihtiyaç
bulunmaktadõr. Sayõştay halihazõrda, dõş denetim işlevlerinden çok, tüm bütçe ödeme
taleplerinin ex ante denetimine yoğunlaşmõştõr. Sayõştay, yaptõğõ denetimlere INTOSAI
standartlarõnõ getirmelidir. Kamu iç mali kontrolü ve dõş denetim sistemine yönelik
reformlarõn gerçekleştirilebilmesi için, yasal değişikliklere ve uygulama mevzuatõna ihtiyaç
bulunmaktadõr. Bu çerçevede, faaliyet ve işlevlerinde bağõmsõzlõğõnõn sağlanmasõ zorunlu olan
Sayõştay’õn kuruluş kanununda değişiklik yapõlabilir. Sayõştay’õn denetim faaliyetlerinin
değeri, raporlama ve bu rapor sonuçlarõnõn ilgili Bakanlõklar ve TBMM ile birlikte takibi
usullerinin geliştirilmesi ve bu raporlarõn yayõmlanmasõ yoluyla da artõrõlabilir.
Yapõsal harcamalarõn denetimine ilişkin olarak, katõlõm öncesi mali yardõmõn merkezi
olmayan bir uygulama sistemi çerçevesindeki yönetiminde görev alacak kurumlarõn
sorumluluklarõ konusunda bir anlaşmaya varõlmõştõr. Ancak, Türkiye, gelecekte yapõsal
harcamalarõ etkili bir şekilde yönetebilmek üzere, özellikle kamu iç denetimi kural ve
usullerini açõkça belirlemek ve bu alandaki idari kapasiteyi güçlendirmek yoluyla, mevcut
mali kontrol sistemini yeniden yapõlandõrmalõdõr. Katõlõm öncesi mali yardõmõn idaresine
ilişkin merkezî olmayan uygulama sisteminin yõl sonundan önce hayata geçirilmesi için
gerekli idari adõmlarõn acilen atõlmasõ gerekecektir.
Topluluklarõn mali çõkarlarõnõn etkili bir şekilde korunmasõ amacõyla, Türkiye’nin; Türk
yetkililerin gerektiğinde Komisyonla birlikte nokta kontroller yapabilmesine imkan tanõyan
hukuki düzenlemeleri yapmasõ ve müktesebatõ uygulamak üzere idari kapasiteyi
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güçlendirmesi gerekmektedir. Ayrõca, Türkiye, Topluluklarõn mali çõkarlarõnõn hukuki, idari
ve işlevsel yönlerden korunmasõnõn koordinasyonundan sorumlu ve yürüttüğü işlemler
bakõmõndan bağõmsõz bir yolsuzlukla mücadele koordinasyon birimi belirlemelidir.
Komisyonun, 2000 yõlõndan önceki Türkiye İlerleme Raporlarõnda, mali kontrolle ilgili
hüküm bulunmamaktadõr.
Hükümet, mevcut mali yönetim ve kontrol sistemlerindeki yetersizlikleri ve zayõflõklarõ
belirlemiş ve AT uygulamalarõ ile uyumlu ve kapsamlõ bir Kamu İç Kontrol Kanunu Tasarõsõ
hazõrlamõş olsa da, ilk İlerleme Raporundan bu yana kaydedilen somut gelişmelerin sõnõrlõ
olduğu belirtilebilir.
Türkiye, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarõsõnõ yasalaştõrma, söz konusu
kanunun etkili bir şekilde uygulanmasõnõ sağlama ve Topluluklarõn mali çõkarlarõnõ korumaya
yönelik yasal çerçeveyi ve idari kapasiteyi güçlendirme konusunda daha fazla çaba
göstermelidir.
Başlõk 29: Mali ve Bütçesel Hükümler
Son İlerleme Raporundan Bu Yana Kaydedilen Gelişme
Bu alanda, Türkiye, son İlerleme Raporundan bu yana bazõ ilerlemeler kaydetmiştir.
Bütçeye ilişkin bazõ gelişmeler kaydedilmiştir. Bütçeden tahsis edilen kõsma ek olarak, yerel
kurumlar tarafõndan kullanõlan 589 döner sermaye fonu kapatõlmõş olup, 1400 tanesi
mevcudiyetini sürdürmektedir.
Kamu kesimi için borçlanma kural ve limitlerini açõkça tanõmlayan ve Hazinenin borç verme
ve borç garanti faaliyetlerini bütçeye dahil eden Kamu Finansmanõ ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkõnda Kanun, Mart 2002’de TBMM tarafõndan kabul edilmiştir.
Maliye Bakanlõğõ, bütçe uygulamasõ ile ilgili olarak, yeni bütçe kodu yapõsõnõn altõ pilot
kurumda uygulanmasõna ilişkin uygulama mevzuatõnõ Mart 2002’de yayõmlamõştõr. Yeni kod
yapõsõ, bütçe, bütçe dõşõ ve döner sermayeli fonlarõ içeren tüm diğer kamu kuruluşlarõna 2004
yõlõnda uygulanacaktõr. Yeni kodlamaya hazõrlõk olarak, muhasebe ve kodlama reformlarõ,
Maliye Bakanlõğõnõn Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtildiği gibi, genel ve katma bütçeli tüm
kurumlarõ içerecek şekilde, pilot bazda 2003 yõlõ bütçe taslağõnda uygulanmõştõr.
Özkaynaklar açõsõndan önemli bir gelişme kaydedilmemiştir.
Genel Değerlendirme
Türk bütçe uygulamalarõ, AB’de genel olarak uygulanan standartlarla bir çok açõdan uyumlu
değildir. Halihazõrda, bütçe standartlarõnõ uygulamayan, bütçeleri TBMM’ye sunulmayan ve
bütçe dõşõ faaliyetlerde bulunan çok sayõda özel bütçeli kuruluş ve döner sermayeli fon
bulunmaktadõr.
Bununla birlikte, bu tür fonlarõn sayõsõ azaltõlmõştõr. Kalan beş bütçe dõşõ fona (Sosyal
Yardõmlaşma ve Dayanõşmayõ Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanõtma
Fonu, Tasarruf Mevduatõ ve Sigorta Fonu ve Özelleştirme Fonu) ilişkin mevzuatta değişiklik
yapõlmasõ konusu TBMM gündeminde bulunmaktadõr. Söz konusu değişiklikle (Kamu Mali
Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarõsõ), fon bütçeleri TBMM onayõna sunulabilecek ve
hesaplarõnõn dõş denetimi ve aylõk raporlamasõ yapõlabilecektir.
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Mali yönetim sorumluluklarõ, hâlâ farklõ bakanlõklara bağlõ farklõ idari birimler arasõnda
dağõtõlmõş durumdadõr. Genel kamu kesimi bütçesinin sahibinin kim olduğu açõk değildir.
Bütçenin hazõrlanmasõ aşamasõndaki bütçe gereksinimleri değerlendirilirken daha gerçekçi
olunmalõdõr. Yukarõda belirtildiği gibi, bütçenin kapsamõnõn genişletilmesinin yanõ sõra,
devam eden reformun öncelikli alanlarõ, bütçe şeffaflõğõnõn, muhasebe standartlarõnõn ve
politika tespitleri ile bütçe işlemi arasõndaki bağõn geliştirilmesini içermelidir.
Bununla beraber, söz konusu durumda gelişme sağlanmõştõr. Bütçenin güçlendirilmesi süreci
tamamlanmak üzeredir ve daha önceki İlerleme Raporunda belirtilen kapsamlõ kamu kesimi
reform programõ devam etmelidir. Kamu Borç Yönetimi ile ilgili yeni Kanunu desteklemek
üzere uygulama mevzuatõ hazõrlanmalõdõr. Sermaye harcamalarõ bütçesinin hazõrlanmasõ ve
onaylanmasõ usulleri, devirli harcamalara ilişkin usuller ile tam olarak bütünleştirilmelidir.
Gelir ve gider tahminleri içeren orta vadeli perspektif bütçe sürecine dahil edilmelidir.
Mali raporlama, zamanõnda, kapsamlõ ve güvenilir olmalõ ve bütçeden sapmalarõ teşhis
etmelidir. Hükümet, bu çerçevede atõlacak bazõ adõmlar tespit etmiştir. Raporlama, taahhütleri
yerinde ve zamanõnda, düzenli olarak izleyecek ve belirtecek ve her dönemin altõ hafta
öncesinde sonuçlara ulaşõlabilmesi hedefi ile birlikte, yõlda iki defa (Haziran sonu ve Aralõk
sonu itibarõyla) ödenek fazlasõ taahhüt araştõrmasõ yapacaktõr.
Özkaynaklar gözönüne alõndõğõnda, Türkiye, dolaylõ vergilendirme mevzuatõnõ müktesebat ile
uyumlaştõrma yönünde ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’nin istatistik kapasitesinde de
gelişmeler olmuştur. Türkiye, AB standartlarõyla uyumlu ilave mevzuatõ çõkarmalõ ve
uygulamadan sorumlu idari kurumlarõ güçlendirmelidir. Özkaynaklar sistemini uygulamak
için gerekli kurumlar halihazõrda mevcut olup, bu kurumlar, gümrük vergilerinin toplanmasõ,
GSMH ve KDV kaynaklõ hesaplamalar için istatistik sisteminin ve KDV toplama sisteminin
yönetimi gibi ilgili faaliyetleri yerine getirmektedir. Ancak, KDV ve GSMH kaynaklarõnõn
gereği gibi hesaplanmasõ için ilave uyumlaştõrma gereklidir. Özellikle, Devlet İstatistik
Enstitüsü tarafõndan toplanan ulusal hesaplar, eski uluslararasõ standartlara dayanmaktadõr.
GSMH hesaplamasõnda kullanõlan üç yöntemin (üretim, harcama ve gelir tabanlõ)
bütünleştirilmesinin geliştirilmesine ihtiyaç vardõr. Üç aylõk tahminlerin kalitesi de
artõrõlabilir. İstatistik derleyici diğer birimler arasõnda kurulacak işbirliği de yararlõ olacaktõr.
Geleneksel özkaynaklarla ilgili olarak, Türk gümrük mevzuatõ Topluluk müktesebatõ ile
büyük ölçüde uyumludur ve AT Gümrük Koduna uygun olarak uygulanmaktadõr. Ancak,
AT’nin gelecekteki özkaynaklarõnõn kontrolü hususunda, Türkiye, KDV ile gümrük vergisinin
tahsilatõ ve sahtecilikle mücadele için etkili araçlar oluşturmak amacõyla idari kapasitesini
güçlendirmelidir.
Fonlardan AT bütçesine ve AT bütçesinden fonlara yapõlan harcamalarõn etkili tahsilatõ,
izlenmesi ve ödenmesi için merkezi koordinasyona duyulan ihtiyaca ek olarak, bu Raporun,
Mali Kontrol, Tarõm, Gümrük ve Vergilendirme gibi başlõklarõnda değinilen ilgili politika
alanlarõ çerçevesinde, idari kapasite de güçlendirilmelidir. Türkiye, özkaynak sistemiyle ilgili
hazõrlõklardan sorumlu bir koordinasyon birimi oluşturmalõdõr.
Komisyon, 2000 yõlõndan önce, Türkiye’ye ilişkin İlerleme Raporlarõnda mali ve bütçesel
hükümlere değinmemiştir.
Buna rağmen, ilk İlerleme Raporunun hazõrlanmasõndan bu yana, bütçenin kapsam ve
şeffaflõğõnõn geliştirilmesinde, özellikle bütçe, bütçe dõşõ ve döner sermayeli fonlarõn
azaltõlmasõnda ve bütçe sõnõflandõrmasõ ve kamu borç yönetimi konularõnda önemli ilerlemeler
sağlanmõştõr. Diğer taraftan, özkaynaklara ilişkin önemli bir gelişme olmamõştõr.
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Türkiye, özellikle yeni bütçe kodu yapõsõnõ uygulamaya ve bütçe şeffaflõğõ ile muhasebe
standartlarõnõn geliştirilmesine ilişkin çabalarõnõ sürdürmelidir.
3.2. Genel Değerlendirme21
1998 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, gümrük birliğinin kapsadõğõ alanlara ilişkin
mevzuat uyumu konusunda ilerleme kaydetmiştir. Bankacõlõk, telekomünikasyon, enerji ve
tarõm gibi sektörlerde de ilerleme sağlanmõştõr. Mali sektör yeniden yapõlandõrõlmõş ve bu
alandaki idari kapasite etkili hale getirilmiştir. Diğer alanlarda sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir.
Geçen yõl boyunca, Türkiye, iç pazar başlõğõ altõnda, özellikle kamu ihaleleri, enerji ve adalet
ve içişleri konularõnda ilerleme sağlamõştõr. Müktesebatõn uygulanmasõna ilişkin idari
kapasitenin güçlendirilmesi konusundaki gelişmeler sõnõrlõ kalmõştõr.
Genel olarak, Türkiye, gümrük birliğinin kapsadõğõ alanlarda mevzuat uyumu bakõmõndan
önemli ölçüde ilerleme kaydetmiştir. Diğer alanlardaki mevzuat uyumu daha sõnõrlõdõr. Türk
mevzuatõ ve Topluluk müktesebatõ arasõndaki temel farklõlõklar mevcudiyetini sürdürmeye
devam etmektedir. İdari kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. Daha fazla çaba sarf
edilmesine ihtiyaç vardõr.
İç Pazarla ilgili olarak, mallarõn serbest dolaşõmõ alanõnda, 2001 yõlõnda ürünlerin serbest
dolaşõmõna ilişkin kabul edilen bir çerçeve kanun yürürlüğe girmiştir. Bir çok sektörde çeşitli
uygulama mevzuatõ çõkarõlmõştõr. Ticarette teknik engeller, mevcudiyetini önemli ölçüde
sürdürmektedir. Gõda maddeleri, eczacõlõk ürünleri ve kozmetikler gibi sektörlerde uyum
çalõşmalarõ devam etmelidir. Standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi
alanlarõnda çeşitli kurumlarõn oluşturulmasõ veya mevcut kurumlarõn işleyişinin
iyileştirilmesini sağlamak üzere ciddi çalõşmalar yapõlmasõ gerekmektedir. Uygun bir piyasa
gözetimi sistemi oluşturulmalõdõr. Çerçeve kanunun kabul edilmesine rağmen, piyasa öncesi
gözetim uygulamasõ hâlâ devam etmektedir. Mevcut çabalar, ilgili kurumlarõn teknik donanõm
kapasitesini artõrma ve personel eğitimi konularõnda yoğunlaşmaktadõr. Kamu ihaleleri
konusunda, Ocak 2002’de yeni bir Kanun kabul edilmiş ve söz konusu Kanun Haziran
2002’de değiştirilmiştir. Bu Kanun, Türk kamu ihaleleri kurallarõnõn Topluluk müktesebatõyla
uyumlaştõrõlmasõ yönünde önemli bir adõmdõr. Yeni Kanun ile müktesebat arasõndaki önemli
farklõlõklarõn giderilmesine yönelik çabalarõn artõrõlmasõna ihtiyaç vardõr. Kişilerin serbest
dolaşõmõ alanõnda ilerleme kaydedilmemiştir.
Sermayenin serbest dolaşõmõ alanõnda, çeşitli sektörlerde yabancõ sermaye yatõrõmlarõna
ilişkin önemli kõsõtlamalar hâlâ varlõğõnõ sürdürmektedir. Karaparanõn aklanmasõ konusundaki
mevzuatõn uygulanmasõna daha fazla önem verilmelidir. Türkiye’nin mali hizmetler
konusunda uyumu ileri düzeydedir. Mali sektörün yeniden düzenlenmesi çerçevesinde, 2001
yõlõnda daha da ilerleme kaydedilmiştir. Mali olmayan hizmetler alanõnda bir ilerleme
kaydedilmemiştir; Türk mevzuatõnõn ilgili Topluluk müktesebatõna uyumunun sağlanmasõ için
yapõlmasõ gereken çok şey vardõr. Şirketler hukuku alanõnda, korsanlõk ve sahtecilikle
mücadele konusunda çaba gösterilmiştir. Mevzuatõn uygulanmasõ takip edilmeli ve Türk
Patent Enstitüsünün bağõmsõzlõğõ tam olarak sağlanmalõdõr. Rekabet politikasõ alanõnda,
rekabet hükümlerinin uygulanmasõ tatmin edici düzeydedir. Türk devlet yardõmlarõ
politikasõnõn Topluluk müktesebatõ ile uyumu konusunda bir gelişme olmamõştõr. Bağõmsõz
bir devlet yardõmlarõ kurumunun kurulmasõ, öncelikli meseledir.

21

Bkz. “Genişlemiş Birliğe Doğru: Her bir aday ülkenin katõlõm yönünde gelişimi hakkõnda Avrupa Komisyonu Raporu
ve Strateji Belgesi”, COM (2002) 700.
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Tarõm alanõnda, Türkiye, arazi ve büyükbaş hayvan kaydõna başlamõştõr. Bitki pasaport
sistemi hazõrlõklarõna henüz başlanmamõştõr. Katõlõm Ortaklõğõnõn ilgili önceliklerinin diğer
unsurlarõ ele alõnmamõştõr. Bitki ve hayvan sağlõğõ kapsamõnda, bir uyumlaştõrma stratejisi
geliştirilmektedir. Uygulama kapasitesi geliştirilmemiştir. Türkiye, bitki ve hayvan sağlõğõ
alanõnda AT mevzuatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ ve etkili uygulanmasõ konusunda
yoğunlaşmalõdõr. Genel olarak, tarõm alanõndaki müktesebat uyumu sõnõrlõ kalmõştõr.
Balõkçõlõk alanõnda, Ortak Balõkçõlõk Politikasõna uyum konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Modern bir filo kayõt sistemi oluşturulmalõdõr. Özellikle kaynak yönetimi, teftiş ve kontrol ile
pazar politikasõ ve yapõsal politikalar alanlarõnda, AT balõkçõlõk politikasõnõn ana unsurlarõ ile
önemli farklõlõklar bulunmaya devam etmektedir.
Ulaştõrma politikasõna ilişkin olarak, Türkiye, ulaştõrma müktesebatõnõn üstlenilmesi için
gerekli yasal çalõşmalarõ hõzlandõrmalõdõr. İlgili mevzuatõn uygulanmasõ ve yürütülmesi için
tüm sektörlerde idari kapasite geliştirilmelidir. Birçok sektörde (özellikle karayolu ve deniz
taşõmacõlõğõnda), esasen uluslararasõ sözleşmelerin iç hukuka aktarõlmasõndan kaynaklanan
kõsmi bir uyum söz konusudur.
Vergilendirme alanõnda, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi konularõnda
uyumlaştõrma başlamõş ve oranlar ve diğer muafiyetler konusunda bazõ ilerlemeler
kaydedilmiştir. Dolaylõ vergiler konusunda daha çok çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Doğrudan vergiler konusunda, Türkiye doğrudan vergilerin toplanmasõnda iyileşme sağlamalõ
ve ayõrõmcõ önlemleri ortadan kaldõrmalõdõr. Genel olarak, doğrudan ve dolaylõ vergiler
konusunda müktesebat uyumu kõsmidir. Gümrük birliğine ilişkin olarak, kağõt üzerinde büyük
ölçüde uyum sağlanmõştõr. Ancak, etkili uygulama konusunda uyum yetersizdir.
Pek çok alanda Türkiye’nin istatistik altyapõsõ, AB’ninkinden hâlâ oldukça farklõdõr. Türk
yetkililer ve Eurostat arasõnda işbirliği yeni başlatõlmõştõr. Müktesebat uyumuna başlanõlmõş
olup, ciddi çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Sosyal politika ve istihdam alanõnda bazõ adõmlar atõlmõştõr, ancak bunlar müktesebatla her
zaman tam anlamõyla uyumlu değildir. Tüm seviyelerde gerçek bir sosyal diyalog için gerekli
koşullarõn geliştirilmesine ve güçlendirilmesine acilen ihtiyaç bulunmaktadõr. Bir miktar
ilerleme kaydedilmesine rağmen, Türk mevzuatõ pek çok alanda müktesebata hâlâ uygun
değildir.
Enerji konusunda, elektrik ve doğal gaz sektörlerinde önemli ilerleme kaydedilmiştir.
Geçtiğimiz yõl kabul edilen iki önemli kanun uygulamaya konulmuş ve elektrik ve doğal gaz
sektörleri için bağõmsõz düzenleyici bir kurumun kurulmasõ konusunda ilerleme
kaydedilmiştir. Müktesebatla uyum yolunda gitmekte olup, daha fazla çaba gösterilmesi
gerekmektedir.
Telekomünikasyon sektöründe, mobil ve sabit piyasalarda serbestleştirme ve hakim
durumdaki operatörlerle ilgili yasal çerçevenin uygulanmasõ konularõnda ilerleme
kaydedilmemiştir. Lisans verme, bağlantõ yapma ve bir ölçüde, evrensel hizmet alanlarõnda
mevzuat uyumu konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle insan kaynaklarõ ve eğitime
ilişkin olmak üzere, Telekomünikasyon Kurumunun idari kapasitesinin güçlendirilmesi
yönünde çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Genelde, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõ
kalmõştõr.
Kültür ve görsel-işitsel politikaya ilişkin olarak, yeni RTÜK Kanunu müktesebatla uyumlu
değildir. Genelde, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõ kalmõştõr.
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Bölgesel politika konusunda, Türkiye tarafõndan, NUTS sõnõflandõrma kriterlerine göre
hazõrlanmõş bölgesel kalkõnma amaçlõ geçici harita tamamlanmõş ve Eurostat tarafõndan
onaylanmõştõr. Bununla birlikte, bu sõnõflandõrmanõn planlama ve bölgesel politikalar için
kullanõlmasõna henüz başlanmamõştõr. Topluluk standartlarõna uygun etkili bir bölgesel
politika stratejisi geliştirilmemiştir. Genelde, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõ kalmõştõr.
Çevre alanõnda, Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi ile uyumlu mevzuat çõkarõlmõştõr.
Yatõrõmlarõn finansmanõna ilişkin bir plan geliştirilmesi yönünde adõmlar atõlmõştõr. Yeni bir
Çevre Denetim Yönetmeliğinin kabul edilmesi, Topluluk müktesebatõnõn uygulanmasõna
ilişkin Türk idari kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde atõlmõş olumlu bir adõmdõr. Genel
olarak, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõ kalmõştõr.
Tüketicinin ve sağlõğõn korunmasõ alanõnda, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõdõr. Mevzuat
uyumu, idari kapasitenin güçlendirilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi için, kayda değer
çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Adalet ve içişleri alanõnda, özellikle iltica ve yasa dõşõ göç konularõnda, AB mevzuatõ ve
uygulamalarõna ilişkin bilincin artõrõlmasõ için çaba sarfedilmiştir. Örgütlü suç, uyuşturucu
ticareti ve yolsuzlukla mücadele konularõnda ilerleme kaydedilmiştir. Yasa dõşõ insan ticareti
ile mücadele konusunda hukuki zemin oluşturulmuştur. Özellikle vize politikasõ konusunda
müktesebata uyum süreci başlamõştõr, ancak daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Yasa
dõşõ göçle mücadelenin ciddi biçimde artõrõlmasõ gerekmektedir.
Dõş ilişkiler konusunda, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin kabulü yönündeki çabalar
sürdürülmelidir.
Mali kontrole ilişkin olarak, Türk idaresindeki bütçe ve mali kontrol mekanizmalarõ
iyileştirilmelidir. Genelde, müktesebata uyum süreci başlatõlmõştõr, ancak daha fazla çaba
gösterilmesi gerekmektedir.
Müktesebatõn etkili biçimde uygulanmasõnõ temin etmek üzere, değişik alanlardaki idari
kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. İdari alanda önemli reformlar yapõlmasõ
gerekmektedir. Bazõ durumlarda, bu, devlet yardõmlarõ ve bölgesel gelişme alanlarõnda olduğu
gibi, yeni yapõlarõn oluşturulmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Bazõ alanlarda yeni düzenleyici
kurullar oluşturulmuştur. Bu kurullara yeterli personel ve mali kaynak sağlanmalõ ve
özerklikleri teminat altõna alõnmalõdõr.
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C.Sonuç22
1999 yõlõnda Helsinki’de Türkiye’ye adaylõk statüsü verilmesi ile ilgili karar, Türkiye’yi bir
dizi temel reform yapma konusunda teşvik etmiştir. İnsan haklarõ ve temel özgürlüklere ilişkin
güvenceleri güçlendirmeyi ve idam cezasõnõn alanõnõ sõnõrlamayõ amaçlayan önemli bir
anayasal reform, Ekim 2001 tarihinde başlatõlmõştõr. Yeni bir Medeni Kanun, Kasõm 2001’de
kabul edilmiştir. Şubat, Mart ve Ağustos 2002’de ise üç adet reform paketi kabul edilmiştir.
Ölüm cezasõ, savaş ve yakõn savaş halleri dõşõnda kaldõrõlmõştõr. Olağanüstü hal,
Güneydoğudaki iki ilde kaldõrõlmõş olup, halihazõrda uygulanmakta olan iki ilde de sene
sonuna kadar kaldõrõlmasõ yönünde karar alõnmõştõr.
Bu reformlarõn kabulü, Türkiye’nin siyasi liderlerinin çoğunun Avrupa Birliğinin değerleri ve
standartlarõyla daha ileri düzeyde uyum yönünde hareket etmedeki kararlõlõklarõnõn önemli bir
işaretidir. Ağustos reformlarõ zor siyasi ve ekonomik şartlar altõnda kabul edilmiş olup,
geleneksel olarak hassas konulara ilişkin olduğu için özel bir önem taşõmaktadõr.
Cezaevi sistemi reformu sürmekte olup, fiziksel şartlarõn iyileştirilmesi açõsõndan ilerleme
kaydedilmiştir. Yeni infaz hakimliği sistemi ve İzleme Kurulu faaliyete geçmiştir. Avrupa
İşkencenin Önlenmesi Komitesinin (İÖK) bazõ tavsiye kararlarõ uygulamaya konulmuştur.
Ancak, kaydedilen ilerlemeye rağmen, F tipi cezaevlerinin şartlarõyla ilgili belirli problemler
mevcudiyetini sürdürmektedir.
Yargõlama öncesi gözaltõ süresinin kõsaltõlmasõ, işkenceyle mücadele kapsamõnda olumlu bir
gelişmedir. Ancak, Devlet Güvenlik Mahkemelerince tutuklananlarõn, avukatla hemen
görüşme imkanõnõn olmamasõ, gözaltõnda bulunan kişilerin kimseyle görüştürülmemesi
uygulamasõna devam edildiği anlamõna gelmektedir. Olağanüstü hal kapsamõndaki illerde hâlâ
daha uzun gözaltõ süreleri uygulanmaktadõr. İşkence ve kötü muamele iddialarõ devam
etmekte olup, işkence ve kötü muameleden sanõk kişilerin yargõlanmalarõ konusunda sõnõrlõ
ilerleme kaydedilmiştir.
Ağustos reform paketi, mahkumiyet kararõnõn, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesini ihlal
ettiğinin Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesi tarafõndan tespit edilmesi durumunda, bu kişilerin
yeniden yargõlanabilmesine imkan tanõmaktadõr.
Türk Ceza Kanununun 159’uncu maddesine getirilen değişiklik ile, kamu kurumlarõna
yönelik düşüncelerin “tahkir ve tezyif niyeti” olmaksõzõn belirtilmesi, cezai müeyyide
kapsamõndan çõkarõlmõştõr. Türk Ceza Kanununun 312’nci maddesine ve Terörle Mücadele
Kanunu, Basõn Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Kanununa getirilen
değişikliklerle, ifade, dernek, basõn ve yayõn özgürlükleri alanõndaki kõsõtlamalar azaltõlmõştõr.
Cumhurbaşkanõnõn vetosunu takiben, Mayõs ayõnda TBMM tarafõndan aynen kabul edilen
Kanun ile, Radyo ve Televizyonlarõn Kuruluş ve Yayõnlarõ Hakkõnda Kanunda yer alan bazõ
kõsõtlamalar Ağustos paketi ile kaldõrõlmõştõr. Ancak, yazarlarõn, gazetecilerin ve yayõncõlarõn
kovuşturulmasõna devam edilmiştir.
Dernekler Kanununun değiştirilmesi ve bazõ kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ ile, dernek kurma
özgürlüğü alanõnda ilerleme kaydedilmiştir. Ancak, çeşitli sebeplerle derneklerin
yasaklanmasõna devam edilmektedir.
22
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Ön izin sistemi dahil olmak üzere, Dernekler Kanununun genel kõsõtlayõcõ niteliği devam
etmektedir. Yabancõ dernekler, Türkiye’de belirli sõnõrlamalara ve sõkõ bir kontrole tâbidir.
Ağustos paketinin bir parçasõ olarak, Türkçe dõşõndaki dillerde eğitim ve yayõn yapõlmasõna
artõk izin verilmektedir. Vakõflar Kanunu değiştirilmesine rağmen, dini azõnlõklar; tüzel
kişilik, mülkiyet haklarõ, din adamlarõnõn yetiştirilmesi ve eğitim alanlarõnda kõsõtlamalara
maruz kalmaktadõr.
Yeni Medeni Kanun, kadõn-erkek eşitliğinin artõrõlmasõ ve çocuklarõn haklarõ ve korunmasõ ile
ilgili güvencelerin güçlendirilmesine yönelik hükümleri içermektedir. Türkiye, Her Türlü Irk
Ayrõmcõlõğõnõn Ortadan Kaldõrõlmasõna ilişkin 1969 tarihli BM Sözleşmesini onaylamõştõr.
Ancak, sendikalar çeşitli kõsõtlamalara tâbidir ve çocuk işçiliği devam etmektedir. Namus
cinayetleri ile ilgili suçlara indirilmiş cezalarõn uygulanmasõna izin veren mevzuat hâlâ
yürürlüktedir.
Yargõ sistemi reformuna devam edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yetki ve görev
alanõ daraltõlmõş ve duruşma öncesi tutuklama süresi azaltõlmõştõr. Ancak, bu mahkemelerin
görev ve işlevi, hâlâ uluslararasõ standartlar ile uyumlu değildir. Yargõnõn her zaman bağõmsõz
ve tutarlõ bir şekilde hareket etmediği sürekli rapor edilmektedir. Hakimler ve kolluk
kuvvetlerine yönelik insan haklarõ kurslarõ düzenlenmiştir.
Geçen yõl, Türkiye’de kamu hayatõnõn daha saydam hale getirilmesini teşvik etmek için bir
dizi girişimde bulunulmuştur. Bununla beraber, yolsuzluk önemli bir sorun olmaya devam
etmektedir. Avrupa Konseyinin ilgili sözleşmesi henüz onaylanmamõştõr.
Güneydoğuda iki ilde olağanüstü halin kaldõrõlmasõ, bu bölgedeki günlük yaşam şartlarõnõn
iyileşmesine yol açmõştõr. Bölgede insan haklarõnõn korunmasõnõn güçlendirilmesi
gerekmektedir.
Milli Güvenlik Kurulunun yapõsõ ve rolü ile ilgili değişiklikler getiren Anayasa değişikliği
yürürlüğe girmiştir. Ancak bu değişikliğin, fiiliyatta Milli Güvenlik Kurulunun çalõşma tarzõnõ
değiştirmediği görülmektedir.
Türkiye, Kõbrõs sorununda kapsamlõ bir çözüme ulaşõlabilmesi için, Kõbrõs’taki iki toplum
lideri arasõndaki doğrudan görüşmelere destek verdiğini belirtmeye devam etmiştir. Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyinin açõklamalarõna uygun olarak, AB, Kõbrõs Türk liderinin, Kõbrõs
sorununun katõlõm müzakereleri tamamlanmadan önce halline yönelik çalõşmalarõnõn teşviki
amacõyla, Türkiye tarafõndan daha ileri adõmlar atõlmasõ gerektiğini vurgulamõştõr. Türkiye ve
Yunanistan arasõndaki ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Güven artõrõcõ yeni önlemlerin
alõnmasõna ilişkin çabalar sürmektedir. İki dõşişleri bakanõ arasõnda, Ege ile ilgili araştõrõcõ
mahiyette görüşmelere Mart 2002’de başlanmõştõr.
Genel olarak, Türkiye, özellikle geçtiğimiz yõl, 1998 23 yõlõnda Komisyon tarafõndan
23

Komisyon, 1998 tarihli İlerleme Raporunda şu kararlara varmõştõr: “Siyasi açõdan, mevcut değerlendirme, kamu
idaresinin işleyişindeki bazõ bozukluklara, insan haklarõ ihlallerinin sürekliliğine ve azõnlõklara yönelik
uygulamalardaki temel eksikliklere dikkat çekmektedir. Ordu üzerinde sivil denetimin eksikliği endişeye neden
olmaktadõr. Milli Güvenlik Kurulu aracõlõğõyla ordunun siyasi yaşamda oynadõğõ önemli rol, bu hususu
yansõtmaktadõr. Ülkede gözlenen medeni ve siyasi hak ihlallerinin bir çoğunun, bu konuyla bağlantõlõ olmasõ
nedeniyle, Güneydoğudaki duruma, askeri olmayan, sivil bir çözüm bulunmalõdõr. Komisyon, Türk hükümetinin
ülkedeki insan haklarõ ihlalleriyle mücadele konusundaki kararlõlõğõnõ takdir etmektedir; ancak, hükümetin bu tutumu,
fiiliyatta şu ana kadar kaydadeğer bir etki yaratmamõştõr. Türkiye'nin 1995 yõlõnda başlattõğõ demokratik reform süreci
devam etmelidir. Bu sorunlarõn yanõnda, Türkiye, sõnõr komşularõyla tüm ihtilaflarõnõn, uluslararasõ hukuka uygun,
barõşçõl yollarla halli için yapõcõ katkõ sağlamalõdõr.” Ordu üzerinde sivillerin kontrolü, insan haklarõ ihlallerinin
sürekliliği, işkence ve kültürel haklarõn korunmasõndaki eksiklikler gibi konular müteakip raporlarda ele alõnmõştõr.
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yayõmlanan rapordan bu yana, Kopenhag siyasi kriterlerinin karşõlanmasõ yolunda önemli
ilerleme kaydetmiştir. Özellikle Ağustos 2002’de kabul edilen reformlar çok geniş
kapsamlõdõr. Bir arada düşünüldüğünde, bu reformlar, Türkiye’de demokrasinin
güçlendirilmesi ve insan haklarõnõn korunmasõ konusundaki temel çalõşmalarõn önemli bir
kõsmõnõ teşkil etmektedir. Bu reformlar, Türk vatandaşlarõnõn, Avrupa Birliğindekilerle aynõ
düzeydeki hak ve özgürlüklerden kademeli olarak yararlanabilmesi için gerekli diğer
değişikliklerin yolunu açmaktadõr.
Tüm bunlara rağmen, Türkiye, siyasi kriterleri tam olarak karşõlamamaktadõr. İlk olarak; bu
Raporda da belirtildiği üzere, reformlar, temel hak ve özgürlüklerden tam olarak
yararlanabilmeye ilişkin bazõ önemli kõsõtlamalar içermektedir. Başta yazõlõ basõn ve radyo ve
televizyon yayõnlarõ dahil olmak üzere, ifade özgürlüğü, barõşçõl toplantõ özgürlüğü, dernek
kurma özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve hukuki tazmin hakkõ alanlarõnda önemli
kõsõtlamalar varlõğõnõ sürdürmektedir.
İkinci olarak; reformlarõn bir çoğu, Avrupa standartlarõ ile uyumlu olacak şekilde, hukuki
düzenlemelerin ya da diğer idari tedbirlerin alõnmasõnõ gerektirmektedir. Bu tedbirlerin
bazõlarõ halihazõrda alõnmõş olup, diğerleri de hazõrlanmaktadõr. Reformlarõn, etkili olabilmesi
için, ülke çapõnda, farklõ düzeylerdeki adli ve idari birimler tarafõndan fiili olarak uygulanmasõ
gerekmektedir.
Komisyon, önemli siyasi partilerden birinin liderinin, 3 Kasõm Genel Seçimlerine katõlõmõnõn
yasaklanmasõna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararõnõn, reformlarõn ruhunu yansõtmadõğõ
görüşündedir.
Üçüncü olarak; siyasi kriterler çerçevesindeki bazõ önemli sorunlar henüz gereğince ele
alõnmamõştõr. Bu sorunlar, kötü muamele ve işkence ile mücadele, ordu üzerinde sivil
denetim, şiddete dayanmayan görüş belirttikleri için hapsedilmiş kişilerin durumu ve Avrupa
İnsan Haklarõ Mahkemesi kararlarõna uyulmasõnõ içermektedir.
Son yõllarda gerçekleştirilen kayda değer ilerleme ve üzerinde durulmasõ gereken diğer alanlar
dikkate alõndõğõnda, Türkiye’nin, demokrasinin güçlendirilmesi ve insan haklarõnõn korunmasõ
ile ilgili reform sürecini yasal ve fiili açõdan sürdürmesi teşvik edilmektedir. Bu husus,
Türkiye’nin siyasi kriterlere tam uyum çerçevesinde, kalan engelleri de aşmasõnõ
sağlayacaktõr.
Türkiye, piyasa ekonomisinin işleyişi alanõnda ilerlemeler kaydetmiş olup, bu husus, Birlik
içerisindeki rekabet baskõsõ ve piyasa güçleri ile baş edebilme kapasitesini artõracaktõr. Ancak,
Türkiye, hâlâ ekonomik istikrarõ sarsan iki büyük mali krizin etkilerini yaşamaktadõr.
Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için yapõlan bir takõm girişimler sonrasõnda, mevcut reform
programõ olumlu sonuçlar vermiş olup, ekonomi yeniden büyümeye başlamõştõr. Enflasyonist
baskõlar hafiflerken, mali disiplin iyileşmiş ve kamu hesaplarõnõn şeffaflõğõ belirgin biçimde
artmõştõr. Türk ekonomisinin istikrarsõzlõğõnõn temel kaynağõ olan siyasetin ekonomiye
müdahalesi azaltõlmõş ve kõrõlgan ve iyi işlemeyen bankacõlõk sektörü gibi yapõsal zayõflõklarõn
giderilmesine ilişkin adõmlar atõlmõştõr. Mali sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi
güçlendirilmiştir. Tarõm ve enerji gibi temel sektörlerin serbestleştirilmesi yönünde önemli
adõmlar atõlmõştõr.
Piyasalarõn işleyişinin ve rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi amacõyla, Türkiye,
makroekonomik istikrar ve mali sürdürülebilirliğin sağlanmasõ çerçevesinde, mevcut reform
sürecini devam ettirmelidir. Kronik olarak yüksek düzeyde seyreden enflasyonun daha da
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aşağõ çekilmesi ve mali disiplinin muhafaza edilmesi, bu hedefin önemli ön koşullarõdõr.
Bankacõlõk sektöründeki ihtiyati düzenlemeler ve muhasebe standartlarõ, uluslararasõ düzeye
getirilmelidir. Kamu banka ve işletmelerinin özelleştirilmesi hõzlandõrõlmalõ ve piyasalarõn
serbestleştirilmesi süreci tamamlanmalõdõr. Verimli alanlara yapõlan yatõrõmlarõn artõrõlmasõ ve
eğitime özel önem verilmesi, rekabet gücünün ve ekonominin büyüme potansiyelinin
artõrõlmasõ açõsõndan önem taşõmaktadõr. Doğrudan yabancõ yatõrõm girişi, idari işlemlerin
basitleştirilmesi ve diğer engellerin kaldõrõlmasõ suretiyle teşvik edilmelidir.
1998 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, gümrük birliğinin kapsadõğõ alanlara ilişkin
mevzuat uyumu konusunda ilerleme kaydetmiştir. Bankacõlõk sektörü, telekomünikasyon,
enerji ve tarõm alanlarõnda da ilerleme sağlanmõştõr. Mali sektör yeniden yapõlandõrõlmõş ve bu
alandaki idari kapasite etkili hale getirilmiştir. Diğer alanlarda sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir.
Geçen yõl boyunca, Türkiye, iç pazar başlõğõ altõnda, özellikle kamu ihaleleri, enerji ve adalet
ve içişleri konularõnda ilerleme sağlamõştõr. Müktesebatõn uygulanmasõna ilişkin idari
kapasitenin güçlendirilmesi konusundaki gelişmeler sõnõrlõ kalmõştõr.
Genel olarak, Türkiye, gümrük birliğinin kapsadõğõ alanlar bakõmõndan önemli ölçüde
ilerleme kaydetmiştir. Diğer alanlardaki mevzuat uyumu daha sõnõrlõdõr. Türk mevzuatõ ile
Topluluk müktesebatõ arasõnda temel farklõlõklar bulunmaya devam etmektedir. İdari
kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. Daha fazla çaba sarf edilmesine ihtiyaç vardõr.
İç Pazarla ilgili olarak, mallarõn serbest dolaşõmõ alanõnda, mallarõn serbest dolaşõmõna ilişkin
2001 yõlõnda kabul edilen çerçeve kanun yürürlüğe girmiştir. Bir çok sektörde çeşitli
uygulama mevzuatõ çõkarõlmõştõr. Ticarette teknik engeller, mevcudiyetini önemli ölçüde
sürdürmektedir. Gõda maddeleri, eczacõlõk ürünleri ve kozmetikler gibi sektörlerde uyum
çalõşmalarõ devam etmelidir. Standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi
alanlarõnda, çeşitli kurumlarõn oluşturulmasõ veya mevcut kurumlarõn işleyişinin
iyileştirilmesini sağlamak üzere ciddi çalõşmalar yapõlmasõ gerekmektedir. Uygun bir piyasa
gözetimi sisteminin oluşturulmasõna ihtiyaç vardõr. Çerçeve kanunun kabul edilmesine
rağmen, piyasa öncesi gözetim uygulamasõ hâlâ devam etmektedir. Mevcut çabalar, ilgili
kurumlarõn teknik donanõm kapasitesini artõrma ve personel eğitimi konularõnda
yoğunlaşmaktadõr. Kamu ihaleleri konusunda, Ocak 2002’de yeni bir yasa kabul edilmiş ve
Haziran 2002’de değiştirilmiştir. Bu yasa, Topluluk müktesebatõyla Türk kamu ihaleleri
kurallarõnõn uyumlaştõrõlmasõ yönünde önemli bir adõmdõr. Yeni yasa ile müktesebat
arasõndaki önemli farklõlõklarõn ele alõnabilmesine yönelik çabalarõn artõrõlmasõna ihtiyaç
vardõr. Kişilerin serbest dolaşõmõ alanõnda ilerleme kaydedilmemiştir.
Sermayenin serbest dolaşõmõ alanõnda, çeşitli sektörlerde yabancõ sermaye yatõrõmlarõ
üzerindeki önemli kõsõtlamalar hâlâ mevcuttur. Karaparanõn aklanmasõ konusundaki
mevzuatõn uygulanmasõna daha fazla önem verilmelidir. Türkiye’nin mali hizmetler
konusunda uyumu ileri düzeydedir. Mali sektörün yeniden düzenlenmesi çerçevesinde 2001
yõlõnda ilerleme kaydedilmiştir. Mali olmayan hizmetler alanõnda bir ilerleme
kaydedilmemiştir; Türk mevzuatõnõn ilgili Topluluk müktesebatõna uyumunun sağlanmasõ için
yapõlmasõ gereken çok şey vardõr. Şirketler hukuku alanõnda, korsanlõk ve sahtecilikle
mücadele konusunda çaba gösterilmiştir. Mevzuatõn uygulanmasõ takip edilmeli ve Türk
Patent Enstitüsünün bağõmsõzlõğõ tam olarak sağlanmalõdõr. Rekabet politikasõ alanõnda,
rekabet hükümlerinin uygulanmasõ tatmin edici düzeydedir. Türk devlet yardõmlarõ
politikasõnõn Topluluk müktesebatõ ile uyumu konusunda bir gelişme olmamõştõr. Bağõmsõz
bir devlet yardõmlarõ kurumunun kurulmasõ, öncelikli meseledir.
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Tarõm alanõnda, Türkiye, arazi ve büyükbaş hayvan kaydõna başlamõştõr. Bitki pasaport
sistemi hazõrlõklarõna başlanmamõştõr. Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin ilgili önceliklerinin diğer
unsurlarõ ele alõnmamõştõr. Bitki ve hayvan sağlõğõ kapsamõnda, bir uyumlaştõrma stratejisi
geliştirilmektedir. Uygulama kapasitesi geliştirilmemiştir. Türkiye, bitki ve hayvan sağlõğõ
alanõnda, AT mevzuatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ ve etkili uygulanmasõ konusunda
yoğunlaşmalõdõr. Genel olarak, tarõm alanõndaki müktesebat uyumu sõnõrlõ kalmõştõr.
Balõkçõlõk alanõnda, Ortak Balõkçõlõk Politikasõna uyum konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Modern bir filo kayõt sistemi oluşturulmalõdõr. Özellikle kaynak yönetimi, teftiş ve kontrol ile
pazar politikasõ ve yapõsal politikalar alanlarõnda AT balõkçõlõk politikasõnõn ana unsurlarõ ile
önemli farklõlõklar bulunmaya devam etmektedir.
Ulaştõrma politikasõna ilişkin olarak, Türkiye ulaştõrma müktesebatõnõn üstlenilmesi için
gerekli yasal çalõşmalarõ hõzlandõrmalõdõr. İlgili mevzuatõn uygulanmasõ ve yürütülmesi için
tüm sektörlerde idari kapasite geliştirilmelidir. Birçok sektörde (özellikle karayolu ve deniz
taşõmacõlõğõnda), esasen uluslararasõ sözleşmelerin iç hukuka aktarõlmasõndan kaynaklanan
kõsmi bir uyum söz konusudur.
Vergilendirme konusunda, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi konularõnda
uyumlaştõrma başlamõş ve oranlar ve diğer muafiyetler konusunda bazõ ilerlemeler
kaydedilmiştir. Dolaylõ vergiler konusunda, daha çok çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Doğrudan vergiler konusunda, Türkiye doğrudan vergilerin toplanmasõnda iyileşme sağlamalõ
ve ayõrõmcõ önlemleri ortadan kaldõrmalõdõr. Genel olarak, doğrudan ve dolaylõ vergiler
konusunda müktesebat uyumu kõsmidir. Gümrük birliğine ilişkin olarak, kağõt üzerinde büyük
ölçüde uyum sağlanmõştõr. Ancak, etkili uygulama konusunda uyum yetersizdir.
Pek çok alanda Türkiye’nin istatistik altyapõsõ, hâlâ AB’ninkinden oldukça farklõdõr. Türk
yetkililer ve Eurostat arasõnda işbirliği yeni başlatõlmõştõr. Müktesebat uyumuna başlanõlmõş
olup, ciddi çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Sosyal politika ve istihdam alanõnda bazõ adõmlar atõlmõştõr, ancak bunlar müktesebatla her
zaman tam anlamõyla uyumlu değildir. Tüm seviyelerde gerçek bir sosyal diyalog için gerekli
koşullarõn geliştirilmesine ve güçlendirilmesine acilen ihtiyaç bulunmaktadõr. Bir miktar
ilerleme kaydedilmesine rağmen, Türk mevzuatõ pek çok alanda hâlâ müktesebata uygun
değildir.
Enerji konusunda elektrik ve doğal gaz sektörlerinde önemli ilerleme kaydedilmiştir.
Geçtiğimiz yõl kabul edilen iki önemli kanun uygulamaya konulmuş, elektrik ve doğal gaz
sektörleri için bağõmsõz düzenleyici bir kurumun kurulmasõ konusunda ilerleme
kaydedilmiştir. Müktesebatla uyum yolunda gitmekte olup, daha fazla çaba gösterilmesi
gerekmektedir.
Telekomünikasyon sektöründe, mobil ve sabit piyasalarda serbestleştirme ve hakim
durumdaki operatörlerle ilgili yasal çerçevenin uygulanmasõ konularõnda ilerleme
kaydedilmemiştir. Lisans verme, bağlantõ yapma ve bir ölçüde evrensel hizmet alanlarõnda
mevzuat uyumu konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle insan kaynaklarõ ve eğitime
ilişkin olmak üzere, Telekomünikasyon Kurumunun idari kapasitesinin güçlendirilmesi
yönünde çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Genelde, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõ
kalmõştõr.
Kültür ve görsel-işitsel politikaya ilişkin olarak yeni RTÜK Kanunu müktesebatla uyumlu
değildir. Genelde, müktesebata uyum sõnõrlõ kalmõştõr.
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Bölgesel politika konusunda, Türkiye tarafõndan, NUTS sõnõflandõrma kriterlerine göre
hazõrlanmõş bölgesel kalkõnma amaçlõ geçici harita tamamlanmõş ve Eurostat tarafõndan
onaylanmõştõr. Bununla birlikte, bu sõnõflandõrmanõn planlama ve bölgesel politikalar için
kullanõlmasõna henüz başlanmamõştõr. AB standartlarõna uygun etkili bir bölgesel politika
stratejisi geliştirilmemiştir. Genelde, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõ kalmõştõr.
Çevre alanõnda, Çevresel Etki Değerlendirme Direktifi ile uyumlu mevzuat çõkarõlmõştõr.
Yatõrõmlarõn finansmanõna ilişkin bir plan geliştirilmesi yönünde adõmlar atõlmõştõr. Yeni bir
Çevre Denetim Yönetmeliğinin kabul edilmesi, Topluluk müktesebatõnõn uygulanmasõna
ilişkin Türk idari kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde atõlmõş olumlu bir adõmdõr. Genel
olarak, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõ kalmõştõr.
Tüketicinin ve sağlõğõn korunmasõ alanõnda, Topluluk müktesebatõna uyum sõnõrlõdõr. Mevzuat
uyumu, idari kapasitenin güçlendirilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi için, kayda değer
çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Adalet ve içişleri alanõnda, özellikle iltica ve yasa dõşõ göç konularõnda, AB mevzuatõ ve
uygulamalarõna ilişkin bilincin artõrõlmasõ için çaba sarfedilmiştir. Örgütlü suç, uyuşturucu
ticareti ve yolsuzlukla mücadele konularõnda ilerleme kaydedilmiştir. Yasa dõşõ insan ticareti
ile mücadele için hukuki zemin oluşturulmuştur. Özellikle vize politikasõ konusunda,
müktesebata uyum süreci başlamõştõr, ancak daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Yasa
dõşõ göçle mücadelenin ciddi biçimde güçlendirilmesi gerekmektedir.
Dõş ilişkiler konusunda, Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin kabulü yönündeki çabalar
sürdürülmelidir.
Mali kontrole ilişkin olarak, Türk idaresindeki bütçe ve mali kontrol mekanizmalarõ
iyileştirilmelidir. Genelde, müktesebata uyum süreci başlatõlmõştõr, ancak daha fazla çaba
gösterilmesi gerekmektedir.
Müktesebatõn etkili biçimde uygulanmasõnõ temin etmek üzere, değişik alanlardaki idari
kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. İdari alanda önemli reformlar yapõlmasõ
gerekmektedir. Bazõ durumlarda bu, devlet yardõmlarõ ve bölgesel gelişme alanlarõnda olduğu
gibi, yeni yapõlarõn oluşturulmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Bazõ alanlarda yeni düzenleyici
kurullar oluşturulmuştur. Bu kurullara yeterli personel ve mali kaynak sağlanmalõ ve
özerklikleri teminat altõna alõnmalõdõr.
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D. Katõlõm Ortaklõğõ ve AB Müktesebatõnõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program:
Toplu Değerlendirme
Katõlõm Ortaklõğõnõn amacõ:
•

Komisyonun İlerleme Raporunda belirtilen öncelikli çalõşma alanlarõnõ;

•

Aday ülkelere, bu öncelikleri uygulamalarõ hususunda destek olacak mali kaynaklarõ;

•

Söz konusu yardõmlara ilişkin koşullarõ;

tek bir çerçevede toplamaktõr.
Her aday ülke, müktesebatõn üstlenilmesine ilişkin bir ulusal program kabul etmeye davet
edilmiştir. Ulusal Program, söz konusu aday ülkenin Katõlõm Ortaklõğõnõ nasõl ele alacağõnõ,
ortaklõk önceliklerini uygulamak için tespit edeceği takvimi ve beşeri ve mali kaynaklarõ
ortaya koymaktadõr. Hem Katõlõm Ortaklõğõ Belgeleri hem de Ulusal Programlar,
gerçekleştirilen ilerlemeleri dikkate almak ve yeni öncelikleri tespit etmek amacõyla düzenli
olarak revize edilmektedir.
Aşağõda, söz konusu önceliklere ilişkin ilerlemeler yer almaktadõr. Mükerrer yazõmõ önlemek
ve kolaylõk sağlamak amacõyla, Katõlõm Ortaklõğõ belgesinden yapõlan alõntõlar italik olarak
verilmektedir.
1. Katõlõm Ortaklõğõ
Kõsa vadeli öncelikler
Güçlendirilmiş Siyasî Diyalog ve Siyasî Kriterler
Türkiye, Kõbrõs sorununda kapsamlõ bir anlaşmaya ulaşõlabilmesi için, Kõbrõs’ta bulunan iki
toplum lideri arasõndaki doğrudan görüşmelere destek verdiğini belirtmeye devam etmiştir.
AB, Kõbrõs Türk liderinin Kõbrõs sorununun halline yönelik çalõşmalarõnõn teşviki amacõyla,
Türkiye tarafõndan daha ileri adõmlar atõlmasõ gerektiğini birçok kez vurgulamõştõr.
İfade, barõşçõl toplantõ yapma ve dernek kurma özgürlüklerinin güçlendirilmesi amacõyla
gerçekleştirilen anayasa reformlarõnõn ardõndan, Şubat, Mart ve Ağustos 2002 tarihlerinde üç
reform paketi kabul edilmiştir. Türk Ceza Kanununun 159 ve 312’nci maddelerinde yapõlan
değişikliklerle ifade özgürlüğü ile ilgili kõsõtlamalar azaltõlmõştõr. Terörle Mücadele Kanunu,
Basõn Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve Dernekler Kanununda yapõlan değişikliklerle
dernekler, basõn, radyo ve televizyon yayõncõlõğõ ile ilgili kõsõtlamalar azaltõlmõştõr. Dernekler
Kanunu değiştirilmiş ve bazõ kõsõtlamalar kaldõrõlmõştõr. Dernekler Kanununun genel
kõsõtlayõcõ karakteri nedeniyle, dernek kapatmaya ilişkin çeşitli hükümler halen uygulanma
imkanõ taşõmaktadõr. Reformlarõn etkisi halen sõnõrlõ olup, yeni hükümlerin tutarlõ bir şekilde
yorumu ve uygulanmasõ konusunda çok az işaret bulunmaktadõr.
Şiddet içermeyen görüş açõklamaktan hüküm giyenlerin durumu çözüme kavuşturulmamõştõr.
Sivil toplumla diyaloğun geliştirilmesi için bazõ girişimlerde bulunulmuştur. İşkenceyle
mücadeleye yönelik yasal hükümler güçlendirilmiştir. İşkence uygulamalarõnõ caydõrmaya
yönelik bazõ önlemler alõnmasõna rağmen, işkence zanlõsõ kamu görevlilerinin kovuşturulmasõ
konusunda çok az kanõt vardõr. Duruşma öncesi gözaltõ ile ilgili yasal usuller, Avrupa İnsan
Haklarõ Sözleşmesi (AİHS) ve İşkencenin Önlenmesi Komitesi tavsiyeleriyle
uyumlaştõrõlmõştõr. Bununla birlikte, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde yargõlanan tutuklular
hakkõnda hücre hapsi uygulanmasõ mümkündür. Hükümet, Ocak 2002’de Avrupa İnsan
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Haklarõ Sözleşmesinin 5’inci maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkõ) üzerindeki, olağanüstü
halin uygulandõğõ iller ile ilgili çekincesini kaldõrmõştõr. Güneydoğudaki özel uygulamaya
ilişkin 430 sayõlõ KHK’nõn uygulanmasõ konusunda kaygõlar devam etmektedir. Devlet
Güvenlik Mahkemesi Kanununda yapõlan değişiklikler gözaltõnda bulunanlarõn haklarõnda
iyileştirmeler sağlamõştõr.
İnsan haklarõ ihlaline karşõ hukuki tazmin hakkõndaki hükümlerin güçlendirilmesinde ilerleme
kaydedilmiştir. Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesine aykõrõ mahkûmiyet kararlarõna karşõ
yargõlamanõn yenilenmesine izin veren mevzuat değişikliği yapõlmõştõr. Ancak, bu hükümler
yalnõzca Ağustos 2003’ten sonra Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesine yapõlacak başvurular
üzerine alõnacak kararlara uygulanabilecektir. İnsan haklarõ ihlallerini izlemek üzere yeni idari
yapõlar oluşturulmuştur. Hakimler ve kolluk kuvvetlerine insan haklarõ konusunda eğitim
kurslarõ verilmiştir. Polis okullarõ eğitim süresi 9 aydan 2 yõla çõkarõlmõştõr. Yargõnõn
etkililiğinin güçlendirilmesi için girişimler yapõlmõş ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
yargõ yetkisine değişiklik getirilmiştir. Buna rağmen, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
işleyişi uluslararasõ standartlarla uyumlu değildir. İlerleme Raporu döneminde ölüm cezasõna
uygulanan fiili moratoryum devam etmiştir. Türk vatandaşlarõnõn kendi ana dillerini
kullanmalarõnõ yasaklayan hükmü ortadan kaldõran anayasa reformu, Türkçe dõşõndaki dillerde
Radyo/TV yayõncõlõğõ yasağõ kaldõrõlarak hayata geçirilmiştir. Güneydoğu Eylem Planõ
üzerindeki bilgi eksikliği, bu konuda değerlendirme yapmayõ güçleştirmektedir.
Bu önceliklerin yerine getirilmesine ilişkin süreç başlamõş ve bazõ gelişmeler kaydedilmiştir.
Ekonomik Kriterler
Hükümet tarafõndan Mart 2001’de hazõrlanan ve kamu maliyesini iyileştirmeye yönelik
maliye ve para politikalarõnõn yanõ sõra yapõsal reformlarõ içeren mali ve ekonomik programõn,
Uluslararasõ Para Fonu gerekleriyle uyumlu bir şekilde uygulanmasõna devam edilmektedir.
Mali sektörün yeniden yapõlandõrõlmasõ süreci, Uluslararasõ Para Fonu reformlarõyla
bütünleştirilmiştir. Yeni Bankalar Kanununun uygulanmasõ bankacõlõk sektörünün
güçlenmesine katkõ sağlamõştõr. Bazõ bankalar Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu (TMSF)
yönetimine geçmiştir. Bazõ kamu bankalarõ özelleştirilmiştir. Kamu bankalarõ üzerindeki
siyasi etki azaltõlmõştõr. İhtiyati kurallar iyileştirilmiştir. Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõnõ
güçlendirmek için Merkez Bankasõ Kanunu değiştirilmiştir. Türkiye, mali durumun yõllõk
bildirimini içeren, katõlõm öncesi mali izleme sürecine katõlmaktadõr. Hükümet, yapõsal tarõm
reformu sürecini başlatmõştõr. Arazi ve canlõ büyükbaş hayvan kayõt sistemi başlamõştõr. Bitki
ve hayvan sağlõğõna ilişkin uyumlaştõrma stratejisi geliştirilmektedir. Ekonomide ve tarõm
sektörlerin özelleştirilmesinde sõnõrlõ ilerleme kaydedilmiştir. Bitki ve hayvan sağlõğõ
sektöründe, AB mevzuatõnõn iç hukuka aktarõlmasõ ve etkili bir şekilde uygulanmasõnda çok
az gelişme olmuştur. Tütün ve alkollü içkilerin üretimi, ithalatõ, fiyatlandõrõlmasõ ve dağõtõmõ
üzerindeki devlet tekeli sorunu önemini korumaktadõr. Bu konudaki öncelikler kõsmen
karşõlanmõştõr.
Üyelikten Kaynaklanan Yükümlülükleri Üstlenilebilme Yeteneği
Başlõk 1: Mallarõn Serbest Dolaşõmõ
Mallarõn serbest dolaşõmõ ile ilgili olarak, 2001’de kabul edilen Çerçeve Kanun yürürlüğe
girmiştir. Tüm sektörlerde çeşitli uygulama mevzuatõ çõkarõlmõştõr. Uyumlaştõrma
sürdürülmelidir. Standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarõnda,
çeşitli kurumlarõn oluşturulmasõ veya mevcut kurumlarõn işleyişinin iyileştirilmesini sağlamak
üzere ciddi çalõşmalar yapõlmasõ gerekmektedir. Çerçeve Kanunun kabul edilmesine rağmen,
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piyasa içi gözetim uygulamasõ yerine, hâlâ piyasa öncesi gözetim uygulamasõ devam
etmektedir. Mevcut çabalar, ilgili kurumlarõn teknik donanõm kapasitesini artõrma ve personel
eğitimi konularõnda yoğunlaşmaktadõr. Ticarette teknik engeller, varlõğõnõ sürdürmektedir.
Kamu ihaleleri konusunda, Ocak 2002’de yeni bir yasa kabul edilmiş ve Haziran 2002’de
değiştirilmiştir. Bu yasa, Topluluk müktesebatõyla Türk kamu ihaleleri kurallarõnõn
uyumlaştõrõlmasõ yönünde önemli bir adõmdõr. Yeni yasa ile müktesebat arasõndaki önemli
farklõlõklarõn ele alõnabilmesine yönelik çabalarõn artõrõlmasõna ihtiyaç vardõr. Mallarõn serbest
dolaşõmõ alanõndaki Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi öncelikleri kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 5: Şirketler Hukuku
Fikri mülkiyet ve korsanlõk ve sahtecilikle mücadele konularõnda bazõ çabalar gösterilmiştir.
Bu alandaki yasal çerçevenin tamamlanmasõna yönelik adõmlar atõlmalõdõr. Yürütme ve etkili
uygulamaya yönelik idari kapasite ciddi biçimde güçlendirilmelidir. Türk Patent Enstitüsünün
bağõmsõzlõğõ tam olarak sağlanmalõdõr. Devlet yardõmlarõna ilişkin Katõlõm Ortaklõğõ
öncelikleri kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 6: Rekabet
Rekabet ile ilgili olarak, AT ilke ve kriterlerini esas alan etkili bir devlet yardõmlarõ denetimi
politikasõna yönelik mevzuat çõkarõlmamõştõr. Devlet yardõmlarõna ilişkin ulusal bir denetim
kurumu kurulmamõştõr. Diğer öncelikler; etkili uygulama performansõnõn güçlendirilmesi,
piyasa katõlõmcõlarõnõn bilinç düzeyinin artõrõlmasõ ve yargõ mensuplarõnõn rekabet konularõnda
eğitilmesidir. Katõlõm Ortaklõğõnõn rekabet ile ilgili öncelikleri karşõlanmamõştõr.
Başlõk 7: Tarõm
Tarõm alanõnda, Türk Hükümeti, arazi ve büyükbaş hayvan kayõt sistemi çalõşmalarõnõ
başlatmõştõr. Bitki pasaport sistemi konusundaki hazõrlõklar henüz başlatõlmamõştõr. Tarõm
Bakanlõğõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ için hazõrlõklar yapõlmaktadõr. Bu konuya ilişkin
detaylar henüz ortaya konulmamõştõr. Bitki ve hayvan sağlõğõ alanõnda bir uyum stratejisi
geliştirilmektedir. Uygulama kapasitesi geliştirilmemiştir. Katõlõm Ortaklõğõnõn tarõma ilişkin
öncelikleri kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 8: Balõkçõlõk
Balõkçõlõk alanõnda, örneğin, kaynak yönetimi politikasõ uygulamasõnõn sağlanmasõ ve
balõkçõlõk filosu kaydõnõn modernize edilmesi gibi alanlarda, az sayõda somut adõm atõlmõştõr.
Balõkçõlõk alanõndaki öncelikler karşõlanmamõştõr.
Başlõk 9: Ulaştõrma
Ulaştõrma sektörüne ilişkin olarak, kapsamlõ bir mevzuat uyum stratejisi programõ
geliştirilmemiştir. Birçok mevzuat metninin hazõrlanmasõna devam edilmektedir. Ayrõntõlõ
uygulama, uygulama mevzuatõnõn kapsamõna bağlõdõr. Deniz güvenliği ile ilgili olarak,
Türkiye, atõlmasõ gereken acil adõmlarõn bilincindedir. Paris Mutabakat Zaptõ kara listesinde
“çok yüksek risk”li olarak değerlendirilen Türk filosunun güvenliği ciddi olarak
iyileştirilmelidir. Ancak, bu konuda bir eylem planõ kabul edilmemiştir. Bugüne kadar, sadece
uluslararasõ sözleşmelerin (esas olarak IMO Sözleşmeleri) kabulü yönünde adõmlar atõlmõştõr.
Deniz taşõmacõlõğõ ile ilgili olarak bir eylem planõ kabul edilmemiştir. Liman idarelerinin
güçlendirilmesi konusunda ilerleme sağlanamamõştõr. Yeni bir liman denetim kurumu
kurulmamõştõr. İhtiyaç duyulan yeni müfettişler istihdam edilmemiştir. Katõlõm Ortaklõğõnõn
ulaştõrma alanõndaki öncelikleri karşõlanmamõştõr.
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Başlõk 10: Vergilendirme
ÖTV ile KDV’nin uyumlaştõrõlmasõ çalõşmalarõ başlatõlmõş ve vergi oranlarõ, verginin yapõsõ ve
vergi konusu alanlarõnda ilerleme sağlanmõştõr. Bununla birlikte dolaylõ vergiler alanõnda
uyumlaştõrma çabalarõnõn sürdürülmesi gerekmektedir. Bu öncelik ancak kõsmen
karşõlanmõştõr.
Başlõk 12: İstatistik
İstatistik alanõnda, Türk yetkililer ve Eurostat arasõndaki işbirliği yakõn bir zamanda
başlamõştõr. İlk yõllõk çalõşma planõ 2001 yõlõnda hazõrlanmõştõr. Yapõlmasõ gereken pek çok
çalõşma bulunmaktadõr. İş kayõtlarõ oluşturulmasõ konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Bu
öncelik kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 13: Sosyal politika ve İstihdam
Sosyal politika ve istihdam alanõnda, Türkiye, sektör-spesifik bir iç hukuka aktarma programõ
hazõrlõğõna başlamamõştõr. Çocuk işçiliği azalmõş olmakla birlikte, Türkiye genelinde hâlâ
yaygõndõr. Çalõşan Çocuklar Bölümünün idari ve kurumsal kapasitesinin, kendisine verilen
görevleri yerine getirebilecek şekilde güçlendirilmesi gerekmektedir. Sendikal haklar
konusunda, Kamu Görevlileri Sendikalarõ Kanunu, toplu pazarlõk ve grev hakkõ içermemekte,
kamu çalõşanlarõna, sadece toplu görüşmelerde bulunma hakkõ vermektedir. Ekonomik ve
Sosyal Konsey hakkõndaki yeni kanun, gerçek bir sosyal diyalog ortamõ oluşturulmasõnda
başarõsõz olmuştur. Yeni Ekonomik ve Sosyal Konsey, üç taraflõ bir yapõ yerine çok taraflõ bir
yapõya sahiptir ve henüz toplanamamõştõr. Sendika faaliyetleri, sendikalarõn toplu pazarlõk
yapabilmeleri için gerekli olan % 10 barajõ sebebiyle, engellenmeye devam etmektedir. Sosyal
taraflarõn kapasite geliştirme çabalarõna yardõmcõ olacak destek çalõşmalarõna ilişkin bir bilgi
bulunmamaktadõr. Katõlõm Ortaklõğõnõn sosyal politika ve istihdam alanõndaki öncelikleri
kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 14: Enerji
Enerji alanõnda, müktesebata uyum konusunda sistemli bir program geliştirilmemiştir.
Elektrik ve doğal gaz sektöründe bağõmsõz ve düzenleyici bir Kurumun (Enerji Piyasasõ
Düzenleme Kurumu) oluşturulmasõ konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Bununla birlikte,
Kurum, özellikle personel konusunda, daha fazla kaynakla desteklenmelidir. İç enerji
piyasasõnõn düzenlenmesi ve enerji işletmelerinin bölünmesine yönelik iki çerçeve kanun
kabul edilmiştir. Bunlar, Şubat 2001’de kabul edilen Elektrik Piyasasõ Kanunu ve Mart 2001
tarihli Doğal Gaz Piyasasõ Kanunudur. Daha sonra kabul edilen uygulama mevzuatõ bu süreci
tamamlamõştõr. Uyum için ek çabalar gerekli olup, kabul edilen bir takvim çerçevesindeki
uygulama, iç enerji piyasasõ ile uyumlu ilkelerin oluşmasõnõ sağlayacaktõr. Elektrik Piyasasõ
Kanununun, 2003 yõlõna kadar, tam olarak uygulanmaya başlamasõ beklenmektedir. Enerji
alanõnda, Katõlõm Ortaklõğõ öncelikleri kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 19: Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri
Telekomünikasyon pazarõnõn serbestleştirilmesiyle ilgili olarak, Türk Telekom’un
özelleştirilmesinde herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. Lisans verme, bağlantõ ve evrensel
hizmet alanõnda yeni mevzuat kabul edilmiştir. AB müktesebatõ hükümleriyle uyumun
sağlanmasõ için ek çalõşma yapõlmasõ gerekmektedir. Telekomünikasyon Kurumunun idari
kapasitesinin, özellikle insan kaynaklarõ ve eğitim bakõmõndan iyileştirilmesi için ek çaba sarf
edilmesi gereklidir. Telekomünikasyon Kurumunun bağõmsõzlõğõ, bütçesinin büyük bir
kõsmõnõn, lisans ve frekans ücretlerini toplayan Hazine tarafõndan finanse edilmesi sebebiyle,
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tam olarak sağlanamamõştõr. Telekomünikasyon alanõnda, Katõlõm Ortaklõğõ öncelikleri
kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 20: Kültür ve Görsel-İşitsel Politika
Bu alanda Türkiye, müktesebat ile uyum çalõşmalarõna başlamõştõr. RTÜK Kanunu
değiştirilmiş ve Türkçe dõşõndaki dillerde yayõn yapma yasağõ kaldõrõlmõştõr. Ancak, yeni
Kanun hazõrlanõrken müktesebat dikkate alõnmamõş olduğundan, bu alandaki önemli
eksiklikler devam etmektedir. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 21: Bölgesel Politika ve Yapõsal Araçlarõn Koordinasyonu
NUTS sõnõflandõrmasõ çalõşmalarõ tamamlanmõş ve EUROSTAT tarafõndan onaylanmõştõr.
Bununla birlikte, NUTS haritasõ, bölgesel gelişme amaçlarõna yönelik olarak ve özellikle
NUTS 2 düzeyinde, bölgesel istatistikler, iller arasõ koordinasyon, entegre bölgesel kalkõnma
planlarõna hazõrlõk, kamu yatõrõmlarõnõn bölgesel dağõlõmõ ve bölgesel yardõmlarõn öncelikli
alanlarõnõn AT rekabet kurallarõ ile uyumlu şekilde tanõmlanmasõ amacõyla kullanõlmalõdõr.
Özellikle kalkõnmada öncelikli yörelerdeki temel sorunlara yönelik, AB standartlarõyla
uyumlu, etkili bir bölgesel politika stratejisi geliştirilmemiştir. Türkiye, bölgesel politikasõ
kapsamõndaki projeler için, AB’nin politika belirleme kriterlerini kullanmaya başlamamõştõr.
Katõlõm Ortaklõğõnõn bölgesel politika ve yapõsal araçlarõn koordinasyonu alanõndaki
öncelikleri karşõlanmamõştõr
Başlõk 22: Çevre
Müktesebatõn üstlenilmesi için bir strateji geliştirilmiş ve bir çerçeve kanun kabul edilmiştir.
Çevresel Etki Değerlendirme Direktifinin uyumlaştõrõlmasõna yönelik mevzuat çõkarõlmõştõr.
Yatõrõmlarõn finansmanõ için bir plan geliştirilmesine ilişkin olarak, Türkiye, bu planõn
hazõrlanmasõ için gerekli çalõşmalarõ sürdürmektedir. Katõlõm Ortaklõğõnõn çevre alanõndaki
öncelikleri kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 24: Adalet ve İçişleri
Başta yasa dõşõ göç ve iltica konularõ olmak üzere, Adalet ve İçişleri alanõndaki AB mevzuatõ
ve uygulamalarõna yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarõ daha da
geliştirilmiştir. Örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçõlõğõ ve yolsuzlukla mücadele için çabalar
artõrõlmõş ve karaparanõn aklanmasõ ile mücadele kapasitesi güçlendirilmiştir. Yasa dõşõ insan
ticaretiyle mücadele için, hukuki altyapõ oluşturulmuştur. Adalet ve içişleri alanõnda, Katõlõm
Ortaklõğõ öncelikleri kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 25: Gümrük Birliği
Serbest bölgeler mevzuatõnõn uyumlaştõrõlmasõ ile ilgili gelişme sağlanmamõştõr. Yeni
Gümrük Kanununun etkili bir şekilde uygulanmasõna yönelik adõmlar atõlmõştõr. Gümrükler
alanõndaki idari kapasitenin daha fazla geliştirilmesine ihtiyaç vardõr. Bu öncelik kõsmen
karşõlanmõştõr.
Başlõk 28: Mali Kontrol
İç mali kontrol alanõnda yeni bir kanun hazõrlanmõş, ancak, kanun, henüz TBMM tarafõndan
kabul edilmemiştir. İç denetim işlevlerini uyumlaştõracak merkezi bir birim henüz
oluşturulmamõştõr. Harcamacõ kurumlar içinde iç denetim birimleri kurulmamõş ve
denetçilerin “işlevsel bağõmsõzlõklarõ” sağlanmamõştõr. Denetim Kõlavuzu hazõrlanmamõştõr.
Türk idaresinde, mali yönetim ve kontrol işlevleri, iç denetim faaliyetleri ve dõş denetim
işlevleri bakõmõndan yeterince netlik bulunmamaktadõr. Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol
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Kanunu hazõrlanmõş olmakla birlikte, dõş kontrol sisteminin kõsa zaman içinde değişeceğine
ilişkin bir işaret bulunmamaktadõr. Faaliyetlerinde işlevsel olarak bağõmsõz bir yolsuzlukla
mücadele birimi oluşturulmasõ gerekmektedir. Topluluk programlarõnõn idaresine yönelik bir
uygulama sisteminin oluşturulmasõ için gerekli idari adõmlar atõlmõş ve ilgili ajanslarõn
sorumluluklarõ ile ilgili olarak Komisyonla Mutabakat Zabõtlarõ imzalanmõştõr. Bu konuda bir
dizi yasal ve diğer adõmlar atõlmalõdõr. Denetim Kõlavuzu hazõrlanmamõştõr. AB fonlarõnõn
yönetimi ile ilgili atõlan bazõ adõmlar dõşõnda, mali denetim alanõnda, Katõlõm Ortaklõğõ
öncelikleri henüz karşõlanmamõştõr
Orta Vadeli Öncelikler
Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler
Sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl yollarla çözümü ilkesi çerçevesinde, Türkiye ile Yunanistan
arasõndaki ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Güven artõrõcõ yeni önlemlerin uygulamaya
konmasõna yönelik çabalar devam etmektedir. Ege Deniziyle ilgili olarak, iki ülke dõşişleri
bakanlarõ arasõnda, araştõrõcõ mahiyette temaslar başlamõştõr.
Tüm bireylerin ayõrõmcõlõk yapõlmaksõzõn, temel hak ve hürriyetlerden yararlandõrõlmasõnõ
geliştirmeye yönelik yasal adõmlar atõlmõştõr. Ayõrõmcõlõk yapõlmamasõ ve kadõn-erkek eşitliği
yeni Medeni Kanunun temel ilkelerini oluşturmaktadõr. Vakõflar Kanununda yapõlan
değişiklikler ile din ve vicdan özgürlüğü ilkesine saygõ güçlendirilmiştir. Bu kapsamda, bazõ
gayrimüslim azõnlõklar, Bakanlar Kurulunun iznine tabi olmak şartõyla, mülk edinme hakkõna
sahiptir. Bununla birlikte, dini azõnlõklar; tüzel kişilik, mülkiyet hakkõ, eğitim ve din
adamlarõn yetiştirilmesi konularõnda zorluklarla karşõ karşõya kalmaya devam etmektedir.
Temel hak ve hürriyetler açõsõndan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasõ kõsmen değiştirilmiş ve
bu alanda, birçok yasal değişikliğe gidilmiştir. Bununla birlikte, bu anayasal ve yasal
reformlar, temel hak ve özgürlüklerin tam olarak kullanõmõ açõsõndan, önemli kõsõtlamalar
içermektedir. Özellikle, ifade özgürlüğü, barõşçõl toplantõ yapma özgürlüğü, dernek kurma
özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve hukuki tazmin hakkõ gibi konularda, önemli
kõsõtlamalar varlõğõnõ sürdürmektedir. Savaş ve yakõn savaş tehlikesi durumu hariç, ölüm
cezasõ kaldõrõlmõştõr. Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Uluslararasõ Sözleşme ile Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara ilişkin Uluslararasõ Sözleşme onaylanmamõştõr. Hapishanelerdeki
tutukluluk koşullarõ yeniden düzenlenmiş olmakla birlikte, bu düzenlemeler, BM’nin
Tutuklulara Asgari Muamele Standartlarõ ve diğer uluslararasõ normlar ile tam uyumlu
değildir. Olağanüstü halin uygulandõğõ bölgelerde sorunlar halen devam etmektedir. Milli
Güvenlik Kurulunun anayasal rolü değiştirilmiş, bu Kurul ilke olarak danõşma organõ haline
getirilmiştir. Sivil üyelerin sayõsõnõn artõrõlmasõ da dahil olmak üzere, Kurulun yapõsõna
getirilen değişikler, şimdiye kadar Kurulun hareket tarzõnda bir değişiklik meydana
getirmemiştir. Temmuz 2002’de Güneydoğudaki olağanüstü hal, Diyarbakõr ve Şõrnak dõşõnda
iki ilde kaldõrõlmõştõr. Bu illerde de 2002 yõlõ sonuna kadar kaldõrõlmasõ öngörülmektedir.
Eğitim hakkõ da dahil olmak üzere, kültürel haklar ve kültürel çeşitliliğin sağlanmasõ
konularõnda ilerleme kaydedilmiştir. Türkçe dõşõndaki dillerde eğitim ve yayõn yasağõ gibi bu
haklarõn kullanõlmasõnõ engelleyen bazõ hükümler yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Ancak, etnik
gruplarõn kültürel ve dilsel kimliklerini ifade edebilmeleri konusunda, uygulamada sõnõrlõ
gelişme kaydedilmiştir. Mevzuat açõsõndan, gelişmelerin, birçok orta vade öncelikleri ile
uyumlu olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, ilave yasal değişiklikler gerekmektedir.
Uygulama ve mevcut durumun iyileştirilmesi açõsõndan çabalarõn sürdürülmesi
gerekmektedir.
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Ekonomik Kriterler
Özelleştirme sürecinde sõnõrlõ bir ilerleme kaydedilmiştir. 2001 yõlõnda bazõ adõmlar atõlmõş
olmasõna rağmen, bu süreç 2002 yõlõnda yavaşlamõştõr. Mali sektör reformu iyi yolda olup, bu
alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Tarõm alanõnda, reform süreci henüz
tamamlanmamõştõr. Arazi ve havyan kayõt sistemi alanõnda sõnõrlõ bir ilerleme sağlanmõştõr.
Gõda işleme tesislerinin modernleştirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Eğitim ve
sağlõk alanõnda sõnõrlõ bir gelişme sağlanmõştõr. Emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin
sürdürülebilirliğini sağlama yolunda ilerleme kaydedilmiştir. Bu öncelikler karşõlanmamõştõr.
Üyelikten Kaynaklanan Yükümlülükleri Üstlenilebilme Yeteneği
Başlõk 1: Mallarõn Serbest Dolaşõmõ
Mevcut belgelendirme, piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirme yapõlarõnõn
güçlendirilmesi konusunda ciddi ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Kamu ihaleleri
alanõnda, mevzuat müktesebata tam olarak uyumlu değildir. Bu öncelik kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 4: Sermayenin Serbest Dolaşõmõ
Yabancõ yatõrõmlara ilişkin kõsõtlamalar bazõ sektörlerde hâlâ devam etmektedir. Bu öncelik
karşõlanmamõştõr.
Başlõk 5: Şirketler Hukuku
Şirketler hukuku ve kişisel verilerin korunmasõ alanlarõndaki mevzuat, müktesebat ile tam
uyumlu değildir. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 6: Rekabet
Devlet yardõmlarõ mevzuatõnõn müktesebatla uyumlaştõrõlmasõ çalõşmalarõ, henüz başlangõç
aşamasõndadõr. Özel haklardan yararlanan teşebbüsler ve tekeller alanõnda da benzer bir
durum söz konusudur. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 7: Tarõm
Müktesebata uyum çalõşmalarõ tamamlanmamõştõr. Gõda işleme tesislerinin modernize
edilmesi konusunda bazõ adõmlar atõlmõştõr. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 8: Balõkçõlõk
Müktesebata uyum tamamlanmamõştõr. Balõk ürünlerinin genel kalitesi ve güvenirliğinin
iyileştirilmesi konusunda çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 9: Ulaştõrma
Tüm sektörlerdeki mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõ çalõşmalarõ başlangõç aşamasõndadõr. Bu
mevzuatõn yürütülmesi ve etkili uygulanmasõnda da benzer bir durum söz konusudur. Başta
deniz güvenliği konusu olmak üzere, önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. Türkiye’nin
taşõmacõlõk filolarõ üyeliğe kõsmen hazõrdõr; son birkaç yõldõr bu alanda, uluslararasõ normlarõn
uygulanmasõnõn dõşõnda bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
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Başlõk 10: Vergilendirme
Doğrudan vergilendirme alanõnda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bununla birlikte, bu
alandaki uyum tamamlanmamõş olup, hâlâ önemli farklõklar bulunmaktadõr. Bu öncelik
kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 11: Ekonomik ve Parasal Birlik
Türkiye, Avrupa Merkez Bankalarõ Sistemine katõlmamaktadõr. Merkez Bankasõnõn
bağõmsõzlõğõ büyük oranda sağlanmõştõr. Bu öncelikler kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 12: İstatistik
Devlet İstatistik Enstitüsü, idari kapasite açõsõndan donanõmlõ personele ve kaliteli bilgi
teknolojileri araçlarõna sahiptir. Resmi istatistiklerin AB gerekleriyle uyumlu hale
getirilmesine yönelik araçlar oluşturulmaktadõr. Bununla birlikte, makroekonomik istatistikler
gibi birçok alanda hâlâ ciddi çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu öncelik, kõsmen
karşõlanmõştõr.
Başlõk 13: Sosyal Politika ve İstihdam
İş güvencesi kanunu, cinsiyete dayalõ ayõrõmcõlõk durumlarõnda ispat yüküne ilişkin bir hüküm
içermektedir. İş hukuku, kadõn ve erkek arasõnda muamele eşitliği, ayõrõmcõlõkla mücadele, iş
sağlõğõ ve güvenliği, sosyal diyalog ve halk sağlõğõ alanlarõnda, daha fazla ilerleme
kaydedilmesi gerekmektedir. İdari yapõnõn güçlendirilmesi ve sosyal politika ve istihdam
müktesebatõnõn etkili bir şekilde uygulanmasõnõ teminen daha fazla çaba sarf edilmesine
ihtiyaç bulunmaktadõr. Sosyal koruma alanõnda, Türkiye’nin, sosyal güvenlik sisteminde mali
istikrarõn sağlanmasõ için gerekli tedbirleri almasõ gerekmektedir. Türkiye, Avrupa İstihdam
Stratejisine uygun bir ulusal istihdam politikasõ geliştirme konusundaki çabalarõnõ
hõzlandõrmalõdõr. Bu öncelik kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 14: Enerji
Türkiye, enerji işletmelerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve sektörlerin rekabete açõlmasõnõ
sağlamak üzere bir takvim belirlemiştir. Bu takvim ve program uygulanmaktadõr. Elektrik
piyasasõ Eylül 2002’de rekabete açõlmõş olup, doğal gaz piyasasõ ise Kasõm 2002’de
açõlacaktõr. Türkiye Elektrik Üretim ve Dağõtõm Şirketi (TEAŞ) bölünmüş, birçok alandaki
tekel faaliyeti kaldõrõlmõş olan BOTAŞ da, dağõtõm ağõnõ özelleştirecek şekilde yeniden
yapõlandõrõlmaya başlanmõştõr. İlave uygulama mevzuatõyla tamamlanmasõ gereken tek enerji
piyasasõna yönelik yasal, idari ve ekonomik ilerlemeler, mevzuatõn enerji müktesebatõnõn geri
kalanõyla uyumlaştõrõlmasõ konusundaki sõnõrlõ ilerlemeyle tezat teşkil etmektedir. Bu
öncelikler kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 19: Telekomünikasyon (ve bilgi teknolojileri)
Müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõ tamamlanmamõştõr. Tüm iletişim sektörü için kapsamlõ
bir politika henüz geliştirilmemiştir. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 20: Kültür ve görsel-işitsel politika
Radyo Televizyon Üst Kurulunun idari kapasitesine ilişkin olarak; RTÜK’ün yapõsõyla ilgili
yeni usul, TBMM’nin rolünü azaltõrken MGK’nõn Kurul üzerindeki etkisini artõrmõştõr. Bu
husus, Kurulun bağõmsõzlõğõnõ ve hesap verebilirliğini zayõflatabilir. Bu öncelik
karşõlanmamõştõr.
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Başlõk 21: Bölgesel Politika ve Yapõsal Araçlarõn Koordinasyonu
Çok yõllõ bütçeleme usullerini de içeren ekonomik ve sosyal kaynaşmaya yönelik bir ulusal
politika henüz geliştirilmemiş, denetim yapõlarõ oluşturulmamõştõr. Öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 22: Çevre
Orta vadeli önceliklere ilişkin olarak ilerleme kaydedilmemiştir. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 24: Adalet ve İçişleri
Özellikle iltica ve yasadõşõ göç alanlarõnda, Topluluk hukuku ve müktesebatõna yönelik eğitim
programlarõ geliştirilmiştir. Polisin hesap verebilirliğini sağlamak için, özellikle Polis Vazife
ve Selahiyetleri Kanununda yapõlan değişiklerle, Adalet ve İçişleri kurumlarõnõn
güçlendirilmesine yönelik bir takõm gelişmeler kaydedilmiştir. Verilerin korumasõ alanõndaki
Topluluk müktesebatõna uyum konusunda ilerleme kaydedilememiştir. Vize mevzuatõ
uygulamalarõyla ilgili uyum çalõşmalarõ başlamõştõr. Göç alanõnda, özellikle geri kabul
konusunda, Topluluk müktesebatõnõn üstlenilmesine yönelik adõmlar atõlmõştõr. Sõnõr
yönetiminin güçlendirilmesi konusunda bazõ girişimler olmuş, ancak Schengen Anlaşmasõnõn
tam olarak uygulanmasõna yönelik hazõrlõk yapõlmamõştõr. 1951 Cenevre Sözleşmesine
yönelik coğrafi çekince kaldõrõlmamõştõr. Yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, örgütlü suçlar ve
karaparanõn aklanmasõyla mücadele ve hukuki ve cezai konularda adli işbirliği alanlarõnda,
müktesebatõn etkili bir şekilde uygulanmasõna yönelik çaba harcanmõştõr. Bu öncelikler
kõsmen karşõlanmõştõr.
Başlõk 25: Gümrük Birliği
Bu alanda gelişme kaydedilmemiştir. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
Başlõk 28: Mali Kontrol
İç mali kontrolle ilgili yeni bir kanun tasarõsõ hazõrlanmõş, fakat henüz TBMM tarafõndan
kabul edilmemiştir. Bu kanun, dõş kontrol sisteminde sõnõrlõ bir etkiye sahip olacaktõr. İç
denetim ve kontrol işlevlerinin uyumlaştõrõlmasõ için merkezi bir birim henüz
oluşturulmamõştõr. Harcamacõ kurumlarda iç denetim birimleri oluşturulmamõş ve denetçilerin
“işlevsel bağõmsõzlõklarõ” sağlanmamõştõr. Bununla birlikte, bütün bu hususlar Kamu Mali
Yönetim ve İç Kontrol Kanun Tasarõsõnõn kabul edilmesine bağlõdõr. Bir Denetim Kõlavuzu
hazõrlanmamõştõr. Bu öncelik karşõlanmamõştõr.
2. Müktesebatõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program
Mart 2001’de kabul edilen Müktesebatõn Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programõ,
müktesebatõn iç hukuka aktarõlmasõ bakõmõndan etkili bir araçtõr. Şubat, Mart ve Ağustos
2002’de, siyasi kriterlerle ilgili olarak kabul edilen üç uyum paketi, kõsmen Ulusal Programa
dayanmaktadõr. Müktesebat açõsõndan, Ulusal Program, çeşitli yasal girişimler için bir izleme
listesi işlevi görmüştür. Ulusal Program, ilgili makamlara, gerçekleştirilen ve
gerçekleştirilmesi gereken mevzuat değişiklikleri ile ilgili genel bir bakõş açõsõ sağlamõştõr.
Ulusal Program revize edilmemiştir. Türkiye Ulusal Programõ, katõlõm öncesi strateji
sürecinin bir parçasõdõr. Türkiye’nin, yatõrõmlar için gerekli bütçenin oluşturulmasõnõn yanõ
sõra, net takvim ve nihai tarihler dahil olmak üzere öncelikleri daha iyi tespit edebilmek ve
son Programõn planlama niteliğini güçlendirmesi ve gelişmeler õşõğõnda güncelleştirebilmesi
için, Ulusal Programõnõ revize etmesi teşvik edilmektedir. Ulusal Programõn revize edilmesi
sõrasõnda Katõlõm Ortaklõğõ öncelikleri tam olarak dikkate alõnmalõdõr.
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Aday Ülkeler Tarafõndan Onaylanan İnsan Haklarõ Sözleşmeleri,
15 Eylül 2002

BG

CY

CZ

EE

HU

LV

LT

MT

PL

RO

SK

SV

TK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 no.lu Protokol (mülkiyet hakkõ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 no.lu Protokol (serbest dolaşõm ve
diğer konular)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

6 no.lu Protokol (ölüm cezasõ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

7 no.lu Protokol (aynõ suçtan iki kez
yargõlanmama-ne bis in idem)

X

X

X

X

X

X

X

O

O

X

X

X

O

Aşağõdaki sözleşmeler ve protokollere
katõlõm
ECHR
(Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi)

Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avrupa Sosyal Şartõ

O

X

X

O

X

X

O

X

X

O

X

O

X

Revize Edilmiş Avrupa Sosyal Şartõ

X

X

O

X

O

O

X

O

O

X

O

X

O

Ulusal Azõnlõklara
Sözleşme

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

ICCPR’ye İlişkin İhtiyari Protokol
(bireysel haberleşme hakkõ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

ICCPR’ye İlişkin İkinci
Protokol (ölüm cezasõ)

X

X

O

O

X

O

X

X

O

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dair

Çerçeve

ICCPR
(Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin
Uluslararasõ Sözleşme)

İhtiyari

ICESCR
(Ekonomik, Sosyal
Haklara
İlişkin
Sözleşme)

ve Kültürel
Uluslararasõ

CAT
(İşkenceye Karşõ Sözleşme)
CERD
(Her Türlü Irk Ayrõmcõlõğõnõn
Ortadan
Kaldõrõlmasõna
İlişkin
Sözleşme)
CEDAW
(Kadõnlara
Karşõ
Her
Türlü
Ayrõmcõlõğõn Ortadan Kaldõrõlmasõna
İlişkin Sözleşme)
CEDAW’a İlişkin İhtiyari Protokol

O

X

X

O

X

O

O

O

O

O

X

O

O

CRC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Çocuk Haklarõ Sözleşmesi)

X= Sözleşme onaylanmõştõr.
O= Sözleşme onaylanmamõştõr.
BG=Bulgaristan, CY=Kõbrõs, CZ=Çek Cumhuriyeti, EE=Estonya, HU=Macaristan, LV=Letonya, LT=Litvanya, MT=Malta,
PL=Polonya, RO=Romanya, SK=Slovak Cumhuriyeti, SV=Slovenya, TK=Türkiye
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İstatistiki Veriler
Temel Veriler
Nüfus (ortalama)
Toplam Alan

1997

1998

63,989

65,145

769.604

769.604

Ulusal Hesaplar
Cari fiyatlarla GSYİH

28,835.88

Cari fiyatlarla GSYİH

168

1999
1000 kişi
66,304
Km²
769.604

2000

2001

67,469

68,618

769.604

769.604

5,600

1000 Milyar Türk Lirasõ
52,224.94
77,415.27
124,583.4
6
1000 Milyon ECU/Euro
178
173
217
ECU/Euro
2,800
2,700
3,200
Bir önceki yõla göre (%) değişme
3.1
-4.7
7.4
:
:
:
:
:
:
Satõn alma gücü standartlarõna göre
5,800
5,600
5,600

13.8
24.1
5.8
56.3

Brüt katma değer (%) (b)
16.5
14.5
21.7
22.0
5.7
5.3
56.2
58.2

13.6
22.6
5.0
58.8

12.1
23.8
4.8
59.3

Harcama Yapõsõ
- Nihai tüketim harcamalarõ
- Hanehalkõ ve NPISH
- Genel kamu harcamalarõ
- Gayri safi sabit sermaye
- Stok değişimi (c)
- Mal ve hizmet ihracatõ
- Mal ve hizmet ithalatõ

80.3
68.0
12.3
26.4
-1.3
24.6
30.4

GSYİH’ye oranõ (%)
81.9
87.4
69.2
72.3
12.7
15.2
24.6
21.9
-0.4
1.5
24.3
23.2
27.9
26.9

85.6
71.5
14.1
22.4
2.2
24.1
31.5

86.5
72.3
14.2
17.8
-1.3
33.2
30.8

Enflasyon Oranõ
Tüketici fiyatlarõ endeksi (h)

85.7

Bir önceki yõla göre değişme (%)
84.9
64.2
57.3

57.6

Cari fiyatlarla kişi başõna GSYİH (a)
Sabit fiyatlarla GSYİH (ulusal para birimi)
İstihdam artõşõ
İşgücü verimlilik artõşõ
Cari fiyatlarla kişi başõna GSYİH (a)
Üretim Yapõsõ
- Tarõm
- Sanayi (inşaat hariç)
- İnşaat
- Hizmetler

Ödemeler dengesi
- Cari İşlemler
- Ticaret dengesi
- Mal ihracatõ
- Mal ithalatõ
Mal ve hizmetler, net
Net Gelir
- Net cari transferler
- kamu transferleri
- Doğrudan
Yabancõ
Yatõrõmlarõ (net) giriş

Sermaye

2,700
7.5
:
:

-2,326
-13,546
28,788
42,331
9,583
-2,657
4,291
277
710
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ECU/Euro (Milyon)
1,770
-1,280
-12,684
-9,802
27,848
27,516
40,532
37,318
12,007
6,985
-2,663
-3,319
5,108
4,856
142
340
838
735

-11,510
-26,232
37,118
63,350
13,288
-4,691
6,125
251
1,151

181,408.5
6
165
2,400
-7.4
:
:
5,200

3,792 (g)
:
:
:
:
:
:
:
3,647 (g)
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1997
Kamu finansmanõ
Genel kamu açõk/fazlasõ
Genel kamu borçlarõ
Mali göstergeler
Ekonominin brüt dõş borcu (d)
Ekonominin brüt dõş borcu (d)
Parasal Büyüklükler
- M1
- M2
- M3
Toplam kredi
Kõsa vadeli ortalama faiz oranlarõ
- Günlük faiz oranõ
- Borçlanma faiz oranõ
- Mevduat faiz oranõ
ECU/EUR döviz kurlarõ
- Dönem ortalamasõ
- Dönem sonu
- Efektif döviz kuru endeksi
Rezervler
- Rezervler (altõn dahil)
- Rezervler (altõn hariç)

1998

-13.4
55.6

38.3
155.9
7.0
47.1
49.2
33.8
70.3
99.4
79.5
171,848
226,634
26.8
17,706
16,721

Dõş ticaret
Ticaret dengesi
İhracat
İthalat

-19,866
23,340
43,206

Ticaret oranlarõ

104,4

AB-15’e ihracat
AB-15’den ithalat

46.6
51.2

Nüfus
Doğal büyüme oranõ
Net göç oranõ (düzeltmeler dahil)

16.5
1.6

Bebek ölüm oranõ
Ortalama yaşam süresi:
Erkekler:
Kadõnlar:

42.4
65.7
70.3
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1999

2000

GSYİH’ye oranõ (%)
-11.9
-18.7
50.1
65.9

-6.0
56.4

GSYİH’ye oranõ (%)
38.0
48.0
47.7
İhracata oranõ (%)
156.0
206.6
200.3
ECU/Euro (1000 Milyon)
7.0
7.8
10.8
55.3
73.7
89.8
56.9
75.6
92.6
30.8
30.7
43.3
Yõllõk (%)
74.6
73.5
56.7
79.5
86.1
51.2
80.1
78.4
47.1
(1 ECU/Euro = ... Türk Lirasõ)
293,736
447,237
574,816
365,748
544,641
624,267
1994=100
15.4
9.9
7.1
ECU/Euro (milyon)
17,880
24,280
25,107
16,943
23,225
24,017
ECU/Euro (milyon)
-17,019
-13,387
-29,262
24,130
24,964
30,182
41,149
38,351
59,444
Önceki yõl =100
100,0
98,8
91,4
Toplam içerisindeki pay (%)
50.0
54.0
52.2
52.4
52.6
48.8
Her 1000 kişide
16.3
16.0
1.5
1.5
Her 1000 canlõ doğumda
41.2
40.3
Doğumda
65.9
66.1
70.5
70.7

2001
-28.7 p
102.5 p

:
:
8.8
83.2
85.0
26.9
92.0
78.7
74.6
1,102,430
1,269,500
3.8
22,652
21,483

-11,172
35,071
46,243
97,7
51.6
44.6

15.6
1.5

15.2
1.5

39.7

38.7

66.2
70.9

66.4
71.0
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1997
İşgücü Piyasasõ (ILO metodolojisi) (e)
Ekonomik faaliyet oranõ (15-64)
İstihdam oranõ (15-64), toplam
İstihdam oranõ (15-64), erkek
İstihdam oranõ (15-64), kadõn
NACE sõnõflamasõna göre
istihdam
- Tarõm ve ormancõlõk
- Sanayi (inşaat hariç)
- İnşaat
- Hizmetler

1998

54.9
51.2
74.7
27.5

ortalama

1999
Nüfusa oranõ (%)
54.9
55.4
51.1
51.0
74.1
72.8
27.9
29.1

2000
51.8
48.2
71.0
25.3

51.3
46.8
68.4
25.0

40.5
41.5
34.5
17.5
16.8
18.2
6.2
6.1
6.4
35.9
35.8
40.9
İşgücüne oranõ (%)
6.8
7.7
6.6
6.8
7.7
6.6
6.9
7.5
6.5
14.2
15.3
13.2
Toplam içindeki oranõ (%)
38.1
27.1
20.2

35.4
18.3
5.3
41.0

Toplam içindeki oranõ (%)
40.8
17.8
6.3
35.1

İşsizlik oranõ, toplam
İşsizlik oranõ, erkekler
İşsizlik oranõ, kadõnlar
25 yaşõn altõnda işsizlik oranõ

6.7
6.3
7.8
14.3

Uzun vadeli işsizlik oranõ

39.9

Otoyollarõn uzunluğu

1,528

1000 km2 başõna km
11.2
11.3
Km
1,726
1,749

Sanayi ve tarõm
Sanayi üretimi miktarõ endeksleri
Brüt tarõm üretimi miktar endeksleri

111.5
97.7

101.3
110.6

Yaşam Standardõ (a)
Araba sayõsõ
Ana telefon hatlarõ
Cep telefonu hizmetleri abone sayõsõ
İnternet abonesi sayõsõ

55.8
246.0
23.2
:

Her 1000 kişi başõna (f)
58.9
61.4
260.3
272.3
51.9
114.1
3.5
6.6

Altyapõ
Demiryolu ağõ

E=
P=
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Not:

2001

11.2

Önceki yõl =100
97.5
94.7

8.5
8.8
7.9
16.6
20.7

11.3

11.3

1,773

1,851 p

103.4
104.2

94.5
93.5

65.5
272.6
221.9
24.1

66.1
275.5
284.2
23.6 p

Tahmin
Geçici
Rakamlar, Ulusal Hesaplarda yer alan nüfus rakamlarõ kullanõlarak hesaplanmõştõr ve nüfus
istatistiklerinde kullanõlanlardan farklõlõk arz edebilir.
Veriler, ISIC Rev. 2’ye göredir.
Bu rakamlara, envanterlerdeki değişiklikler, kazançlar ve GSYİH ve onun harcama bileşenleri arasõndaki
istatistiki uyumsuzluklar dahildir.
Seriler 1997 yõlõndan itibarendir.
İşgücü piyasasõna ilişkin ulusal veriler AB işgücü piyasasõ verileriyle uyumlu değildir.
2001 yõlõ verileri geçicidir. 2000 yõlõna ait veriler, 2000 yõlõ nüfus sayõmõ geçici verilerinden
hesaplanmõştõr.
Kaynak: Merkez Bankasõ internet sayfasõ.
Endeks uyumlaştõrõlmamõştõr.
Geçici yõl ortasõ nüfus projeksiyonlarõ.
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Metodolojik Notlar
Enflasyon oranõ
Ulusal tüketici fiyatlarõ endeksi verilmiştir. Bunun yerini alacak Uyumlaştõrõlmõş Tüketici
Fiyatlarõ Endeksi henüz mevcut değildir, ancak hazõrlanma aşamasõndadõr.
Mali göstergeler
Kamu maliyesi: Aday ülkelerin kamu borcu ve kamu açõğõ istatistikleri, AB’nin metodolojik
gereksinimlerine henüz tam olarak uygun olmadõklarõ için geçicidir. Genel anlamda, genel
kamu açõğõ/fazlasõ, ulusal hesaplara ilişkin olarak ESA95 sisteminin konsolide genel net kamu
borcu/alacağõna tekabül etmektedir. Kamu borcu, yõl sonu nominal değer üzerinden konsolide
brüt borç olarak tanõmlanmõştõr. Rakamlar 1997’den itibaren mevcuttur; 1996 verileri,
Uluslararasõ Para Fonunun Kamu Maliyesi İstatistiklerinin (GFS) metodolojisi kullanõlarak
elde edilmiş yaklaşõk değerlerdir.
Ekonominin tamamõnõ kapsayan brüt dõş borç kõsa ve uzun vadeyi içermekte ancak hisse
senedi yatõrõmlarõ ve para piyasasõ unsurlarõ hariç tutulmaktadõr. Kaynak olarak, mevcut borç
stoğu için OECD, GSYİH için ise Eurostat alõnmõştõr. Brüt dõş borcun ihracata oranõ için,
ulusal hesaplamalardaki mal ve hizmet ihracatõ tanõmõ kullanõlmaktadõr (Kaynak: Eurostat).
2000 yõlõ verileri, OECD/IMF/BIS/Dünya Bankasõnõn ortak serileri üzerine dayalõ Eurostat
tahminleridir.
Parasal büyüklükler: Eurostat’a bildirildiği üzere, yõl sonu stok verileridir. Genel olarak, M1,
tedavülde olan kağõt ve madeni paralar ile vadesiz banka mevduatlarõnõ ifade eder. M2, M1
artõ tasarruf mevduatlarõ ve bankalardan kõsa vadeli diğer alacaklarõ (Türkiye’de M2Y
rakamlarõna tekabül eden) ifade eder. M3, M2 artõ bazõ daha az likit veya uzun vadeli
(Türkiye’de M3Y rakamlarõna tekabül eden) plasmanlarõ ifade eder. M3 serileri, tüm ülkeler
tarafõndan üretilmemektedir. Toplam kredi, yerli parasal mali kurumlarõn yerli olmayan
parasal mali kurumlara verdiği borçlarõ içerir.
Faiz oranlarõ: Yõllõk ortalama oranlar, Eurostat’a bildirilen aylõk serilere dayandõrõlmõştõr.
Kredi faiz oranlarõ, bankalar tarafõndan işletmelere verilen bir yõlõn üzerindeki kredilerin faiz
oranlarõdõr. Mevduat faiz oranlarõ, vadesi bir yõlõ aşmayan banka mevduat faiz oranlarõdõr.
Günlük faiz oranlarõ, gecelik interbank faiz oranlarõdõr.
Döviz kurlarõ: ECU döviz kurlarõ, ECU’nün yerine Euro’nun benimsendiği 1 Ocak 1999
tarihinde resmen bildirilen oranlardõr. Euro döviz kurlarõ, Avrupa Merkez Bankasõnõn referans
oranlarõdõr. Efektif döviz kuru endeksi (nominal), Eurostat’a bildirildiği gibi, başlõca ticari
ortaklara göre ağõrlõklandõrõlmõştõr.
Rezerv varlõklar: Eurostat’a bildirildiği gibi, yõl sonu stok verileridir. Bu varlõklar, Merkez
Bankalarõnõn altõn ve döviz varlõklarõ, Özel Çekme Haklarõ, Uluslararasõ Para Fonu rezerv
pozisyonunu ve ülkede yerleşik olmayanlardan diğer alacaklarõn toplamõdõr. Altõn, yõl sonu
piyasa fiyatõndan hesaplanmaktadõr.
Dõş Ticaret
İthalat ve ihracat (cari fiyatlarla): Veriler, “özel ticaret” sistemine dayandõrõlmakta olup, dõş
ticaret, ülkenin gümrük sõnõrlarõnõ geçen mallarõndan oluşmaktadõr. Ticarete ilişkin veriler,
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doğrudan yeniden ihracatlarõ, hizmet ticaretini ve serbest bölgelerle ticareti ve ayrõca lisans,
know-how ve patentleri içermektedir. Dõş ticaret cirosunun değeri, mallarõn pazar değeri ile
ek maliyetleri (taşõmacõlõk, sigorta, vs.) içerir.
Ticari sõnõflandõrma: Mal ticareti akõmlarõnda, birleşik nomenklatür mal sõnõflandõrmasõ
kullanõlmalõdõr.
FOB, gümrük sõnõrõna kadar taşõma masraflarõnõn tamamõnõn satõcõya ait olduğu anlamõna
gelmektedir. CIF, ek masraflarõn alõcõya ait olduğunu belirtir.
İthalat CIF, ihracat ise FOB olarak hesaplanõr.
AB-15 ile ithalat ve ihracat: Türkiye Cumhuriyeti tarafõndan açõklanan veriler.
İşgücü
Türkiye’nin Hanehalkõ
uyumlaştõrõlmamõştõr.

İşgücü

Anketleri,

Avrupa

Birliğinin

işgücü

anketleri

ile

Ekonomik faaliyet oranõ (ILO metodolojisi): İşgücünün 15-64 yaş arasõ nüfusa oranõ. Bu oran,
ILO’nun aşağõda yer alan tanõm ve tavsiyeleri çerçevesinde Hanehalkõ İşgücü Anketleri
verilerine göre hesaplanmõştõr.
İşgücü: Aşağõda belirtilen ILO tanõmlarõ çerçevesinde istihdam edilmiş kişiler ve işsiz kişiler.
İstihdam edilmiş kişiler: Referans döneminde, ücretli, girişimci, kooperatif üyesi olarak veya
aile çalõşanlarõna katkõ için, maaş veya bir ücret veya herhangi başka bir gelir karşõlõğõ en az 1
saat çalõşmõş 15-64 yaş arasõndaki tüm kişiler. Silahlõ kuvvetler personeli (kõşlalarda olanlar
hariç) ve analõk izninde olan kadõnlar da bu kategoriye dahildirler.
İşsizler: ILO’nun işsiz tanõmõnõn bütün şartlarõna uyan 15 yaş üstü herkes: (i) işi olmayan; (ii)
aktif bir şekilde iş aramayan; (iii) en az 2 hafta sonra çalõşmaya başlayacak olanlar.
İşsizlik oranõ (ILO metodolojisine göre): Toplam işgücü içerisindeki işsizlik oranõ. Bu oran,
ILO’nun tanõm ve tavsiyeleri çerçevesinde İşgücü Anketi Verilerine göre (ILO’nun
yukarõdaki tanõmlamalarõna bakõnõz) hesaplanmõştõr.
NACE sõnõflandõrmasõna göre ortalama istihdam: Bu gösterge, ILO’nun tanõm ve
tavsiyelerine dayanõlarak oluşturulmuştur.
Altyapõ
Demiryolu ağõ: Belirli bir alandaki tüm demiryollarõ üzerinde tekerlekli vagon taşõnsa dahi,
kara ve su yolunu (örneğin vagon taşõyõcõ treyler veya feribotlar) kapsamamaktadõr. Sadece
turistik amaçla sezonda kullanõlan hatlar, demiryolu ağõna dahil değildirler; aynõ şekilde,
madenlere, ormanlara veya diğer sanayi ve tarõmsal işletmelere hizmet vermek için inşa
edilmiş ve kamu hizmetine açõk olmayan demir yollarõ da bu ağa dahil değildir. Veriler, inşa
edilmiş demir yollarõnõn uzunluğuna dayanmaktadõr.
Otoyol uzunluğu: Söz konusu olan, özellikle otomobil trafiği için düşünülüp inşa edilmiş
karayoludur. Bitişiğindeki mülkiyetlere hizmet etmez ve;
a) (özel noktalar veya geçici durumlar dõşõnda) trafik iki yön için, ya bir bantla ya da zaman
zaman başka bir yöntemle birbirinden ayrõlmõştõr,
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b) başka bir karayolu, demir yolu, tramvay yolu veya yaya yoluyla zemin kesişmesi yoktur;
c) özellikle otoyol olarak işaretlenmiş ve özel otomobil kategorileri için ayrõlmõştõr.
Otoyol giriş ve çõkõş hatlarõ da, sinyal tabelalarõnõn yeri dikkate alõnmaksõzõn dahil edilmiştir.
Şehir içi otoyollar da kapsanmaktadõr.
Sanayi ve tarõm
Sanayi üretim miktar endeksi: Sõnai üretim, madencilik, imalat faaliyetleri ve elektrik, gaz,
buhar ve su arzõnõ kapsamaktadõr (ISIC Rev.3’ün C, D ve E bölümlerinin sõnõflandõrmasõna
göre).
Brüt tarõm üretim miktar endeksleri: 1993’ün sabit fiyatlarõyla hesaplanmõştõr. Üç aylõk
endeksler, bir önceki üç aylõk dönem baz alõnarak oluşturulmaktadõr.
Yaşam standardõ
Araba sayõsõ: Söz konusu araçlar, binek arabalarõdõr, yani yolcu taşõmacõlõğõna yönelik ve en
fazla 9 kişinin taşõnabileceği (sürücü dahil) motorlu araçlardõr (motosikletler hariç).
Bu çerçevede “binek araba” ifadesi, mikro-arabalarõ (sürmek için ehliyet gerekmeyen), 10
kişiden az kişilik yerleri olmasõ kaydõyla, kiralõk taksi ve arabalarõ içerir. Pikaplar da bu
kategoriye dahil edilebilir.
Telefon abone sayõsõ: Veriler, mobil telefon abonelerini içermemektedir.
Kaynaklar
Toplam yüzölçümü, nüfus, dõş ticaret, işgücü piyasasõ, altyapõ, sanayi ve tarõm, yaşam
standardõ: Ulusal kaynaklar.
Ulusal hesaplar, enflasyon oranõ, ödemeler dengesi, kamu maliyesi, mali göstergeler:
Eurostat.
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