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KOMøSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VE KONSEY’E
SUNULAN BøLDøRøM

Geniúleme Stratejisi ve BaúlÕca Zorluklar 2010-2011
1. GøRøù
Avrupa Birli÷i (AB) geniúleme süreci, Komisyon tarafÕndan kabul edilen son ølerleme
Raporu’ndan bu yana, Birli÷in karúÕ karúÕya oldu÷u di÷er birçok zorlu÷a ra÷men yeni bir ivme
kazanmÕútÕr. Lizbon AntlaúmasÕ’nÕn yürürlü÷e girmesi, AB’nin Avrupa bütünleúmesi yolundaki
ivmesini koruyarak geniúleme gündemini sürdürebilmesini sa÷lamaktadÕr.
HÕrvatistan ile müzakereler nihai aúamaya gelmiútir; bu durum, tüm geniúleme ülkelerinin gerekli
koúullarÕ yerine getirmeleri halinde, Birli÷e katÕlmalarÕnÕn mümkün olabilece÷ini göstermektedir.
SÕrbistan üyelik baúvurusunda bulunmuútur. Komisyon bugün itibarÕyla, Karada÷ ve Arnavutluk
tarafÕndan yapÕlan üyelik baúvurularÕyla ilgili görüúlerini bildirmektedir. øzlanda, katÕlÕm
müzakerelerine Temmuz ayÕnda baúlamÕútÕr. Türkiye ile müzakerelerde yeni fasÕllar açÕlmÕútÕr ve
Türkiye, Anayasa’sÕnÕ, kapsamlÕ bir de÷iúiklik yaparak, Avrupa standartlarÕna yaklaútÕrmÕútÕr. BatÕ
Balkan ülkelerine yönelik vize serbestisinde ilerleme kaydedilmiútir. Slovenya ile HÕrvatistan
arasÕnda uzun süredir devam eden karúÕlÕklÕ anlaúmazlÕklarla ilgili önemli ilerlemeler kaydedilmiú
ve SÕrbistan ile Kosova arasÕnda diyalog kurulmasÕna yönelik çalÕúmalar baúlatÕlmÕútÕr1. Halklar
arasÕnda, anlaúmazlÕk sonrasÕ uzlaúma sa÷lanmasÕ yönünde ilerleme kaydedilmiú ve bu ülkeler
bölgesel iúbirli÷i konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye baúlamÕúlardÕr.
Bununla birlikte, hâlihazÕrda birçok zorluk bulunmaktadÕr. BazÕ geniúleme ülkelerinde reform
sürecinde yavaúlama olmuútur. Bütün bu ülkeler, iyi yönetiúime, hukukun üstünlü÷ü konusunda
ilerlemeye, ekonomik reformlarÕn hÕzlandÕrÕlmasÕna ve müktesebatÕ iç hukuka aktarma ve
uygulamaya yönelik kapasitelerinin artÕrÕlmasÕna odaklanmalÕdÕr. Birçok ülkede ifade
özgürlü÷ünün desteklenmesi sorunu bulunmaktadÕr. Bosna-Hersek’in yönetiúim sorunu ve eski
Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti’nin isim sorunu da dahil olmak üzere, bazÕ karmaúÕk
sorunlar halen çözülmeyi beklemektedir. Çözülememiú ikili sorunlar devam etmekte ve
Kosova’nÕn statüsüne iliúkin anlaúmazlÕklar bölgesel iúbirli÷ini engellemektedir. KÕbrÕs
sorununda, kapsamlÕ bir çözüm için müzakerelerde ilerleme kaydedilmiú, ancak müzakereler
henüz sonuçlanmamÕútÕr.
AB’nin geniúleme sürecine olan ba÷lÕlÕ÷Õ, üye devletlerin, geniúleme konusunda Birlik ve Birli÷e
katÕlmak isteyen ülkelerin karúÕlÕklÕ çÕkarlarÕ bulundu÷una dair inançlarÕndan kaynaklanmaktadÕr.
Geniúlemeye iliúkin anlayÕúÕn ve deste÷in güçlendirilmesi amacÕyla, bu açÕk mesaj kamuoylarÕyla
paylaúÕlmalÕ ve açÕkça anlatÕlmalÕdÕr. AB’nin geniúleme süreci, Avrupa’daki istikrara ve
vatandaúlarÕn güvenlik ve refahÕna katkÕda bulunmaktadÕr. Geniúleme süreci, geniúleme
ülkelerindeki siyasi ve ekonomik reformlar bakÕmÕndan benzersiz bir teúvik unsuru
oluúturmaktadÕr. Sürecin erken aúamalarÕnda, zorlu müzakere fasÕllarÕ üzerine yo÷unlaúÕlmasÕ
AB’nin ve geniúleme ülkelerinin karúÕlÕklÕ yararÕna olacaktÕr. Bu süreç, geniúleme ülkelerinin, AB
AntlaúmalarÕ kapsamÕnda yer alan tüm alanlarda Avrupa standartlarÕna ulaúmalarÕnÕ ve böylelikle
AB’nin de kendi hedeflerini gerçekleútirmesine yardÕmcÕ olmayÕ amaçlamaktadÕr. Bu hedefler
arasÕnda, ekonomik krizle baúa çÕkÕlmasÕ ve iyi yönetiúim, 2020 Reform Gündemi Belgesi
do÷rultusunda büyüme ve iú yaratÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ, AB’nin daha güvenli bir yer haline
getirilmesi ve dünya sahnesindeki a÷ÕrlÕ÷ÕmÕzÕn artÕrÕlmasÕ bulunmaktadÕr. Komisyon’un 2011
ÇalÕúma ProgramÕ, bu hedefleri dikkate alan bazÕ giriúimleri içermektedir.

1

BMGK’nin 1244/99 sayÕlÕ kararÕ uyarÕnca

TR

2

TR

Geniúleme, tüm ülkeler bakÕmÕndan inandÕrÕcÕlÕ÷ÕnÕ korumalÕdÕr. KoúullarÕn yerine getirilmesi
halinde, Birli÷e katÕlmak isteyen ülkeler ve vatandaúlarÕ net bir katÕlÕm perspektifine ihtiyaç
duymaktadÕrlar; süreç de onlara somut faydalar sunmalÕdÕr. Üye devletler ve AB kamuoyu, yeni
katÕlÕmlarÕn zorlu úartlarÕn yerine getirilmesi yoluyla gerçekleúti÷inden emin olmalÕdÕr.
Geniúlemenin baúarÕsÕ, tüm paydaúlarÕn güçlü bir siyasi ba÷lÕlÕ÷ÕnÕ gerektirmektedir. AralÕk 2006
tarihli AB Zirvesi’nde kabul edilen geniúleme konusunda teyit edilen uzlaúma, bu hedeflerin
gerçekleútirilmesi bakÕmÕndan bir çerçeve oluúturmaya devam etmektedir. Bu politika, AB’nin
yeni üyelerle bütünleúme kapasitesiyle birlikte, taahhütlerin sa÷lamlaútÕrÕlmasÕ, adil ve zorlu
úartlarÕn yerine getirilmesi ve kamuoyuyla etkin bir iletiúimin oluúturulmasÕ ilkelerine
dayanmaktadÕr.
Geniúleme süreci, ortak hedeflerin gerçekleútirilmesi için geniúleme ülkelerinin AB ile birlikte
çalÕúmalarÕnÕ destekleyen ve üyelikle sonuçlanan mekanizmalar ve teúvikler sa÷lamaktadÕr. AB
içindeki ekonomik yönetiúimin güçlendirilmesiyle birlikte geniúleme ülkeleriyle kurulan
ekonomik diyalog da artacak ve bu da birlikte krizleri aúmamÕzÕ ve istihdam yaratmaya
odaklanmamÕzÕ sa÷layacaktÕr. AB’nin küresel rekabet edebilirli÷i, çok sayÕda göreceli avantajlara
sahip ülkelerle oluúturulan yakÕn bütünleúmeden kazanç sa÷lamaktadÕr. Bu, 2004-2007 yÕllarÕ
arasÕnda AB üyesi devletlerin sayÕsÕnÕ 15’ten 27’ye çÕkaran beúinci geniúlemenin kalÕcÕ
kazançlarÕndan biri olmuútur. 2008’e kadar olan 10 yÕllÕk dönemde, “eski” ve “yeni” üye devletler
arasÕndaki ticaret hacmi üç katÕna çÕkarak, 150 milyar avrodan 450 milyar avroya yükselmiútir.
Geniúleme süreci, kriz dönemlerinde ekonomik istikrarÕ sürdürmek için gerekti÷inde uluslararasÕ
finansal kuruluúlarla birlikte müdahale etmek için AB’ye finansal araçlar sa÷lamÕútÕr. AB’deki her
üç özel sektör istihdamÕnÕn ikisini sa÷layan ve teknolojik yenilik (inovasyon) için temel itici gücü
oluúturan küçük ve orta ölçekli iúletmeler, geniúleyen bir iç piyasadan faydalanmakta ve katÕlÕm
öncesi mali yardÕmlar için önemli bir odak teúkil etmektedirler.
Geniúleme sürecindeki daha yakÕn bütünleúme, enerji, taúÕmacÕlÕk, çevrenin korunmasÕ ve iklim
de÷iúikli÷ine iliúkin çalÕúmalar da dahil olmak üzere, AB’nin ekonomik iyileúme ve sürdürülebilir
büyüme bakÕmÕndan kilit teúkil eden bazÕ alanlardaki hedeflerini gerçekleútirmesine yardÕmcÕ
olmaktadÕr. BatÕ Balkan ülkeleri tamamÕyla üye devletlerle çevrilmiútir. Türkiye, AB’ye karadan
ve denizden komúudur. Trans-Avrupa taúÕmacÕlÕk koridorlarÕnÕn inúasÕ, enerji kaynaklarÕnÕn
çeúitlendirilmesi, iklim de÷iúikli÷inin hafifletilmesi ve iklim de÷iúikli÷ine uyum ve sÕnÕrlarÕ aúan
hava ve su kirlili÷inin azaltÕlmasÕ geniúleme ülkelerinin de tam deste÷ini gerektiren AB hedefleri
arasÕndadÕr.
Geniúleme ülkeleri de bu alanlardaki ilerlemelerden faydalanmaktadÕr. KatÕlÕm perspektifi, bu
ülkeleri, AB ile paylaúÕlan hedeflere öncelik vermeye teúvik etmektedir. KatÕlÕm Öncesi Mali
YardÕm AracÕ (IPA) hibeleri ve IPA’nÕn verilmesini destekledi÷i, Avrupa YatÕrÕm BankasÕ ve
di÷er uluslararasÕ finansal kuruluúlardan gelen krediler, somut destek sa÷lamaktadÕr. KatÕlÕm
müzakerelerine baúlayan en yeni aday olan øzlanda, yenilenebilir çeúitli enerji türlerinde bir dünya
lideridir ve AB’ye bu ve di÷er geliúmiú alanlardaki teknolojik yenilik (inovasyon) çabalarÕ
bakÕmÕndan önemli katkÕlar sa÷layacaktÕr.
Stokholm ProgramÕ’nda da belirtildi÷i gibi, Avrupa’nÕn daha güvenli bir bölge haline getirilmesi
AB’nin önemli gündem maddeleri arasÕnda yer almaktadÕr. Geniúleme ülkelerinin, AB
müktesebatÕnÕ üstlenmeleri ve AB müktesebatÕnÕ tamamen uygulayabilme kapasitelerini
göstermeleri gerekmektedir. Komisyon, bu nedenle, geniúleme ülkelerinin, örgütlü suçlarÕn ve
yolsuzlu÷un önlenmesi ve çözüm bulunmasÕ ve yasalarÕn uygulanmasÕna iliúkin kapasitelerinin
güçlendirilmesinin desteklenmesi yönündeki çabalarÕnÕ ikiye katlamÕútÕr. AB’deki hâkim ve
savcÕlar ile kolluk kuvvetleri, sÕnÕr yönetimi ve göç alanÕndaki di÷er uzmanlar, geniúleme
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ülkelerindeki muadilleriyle uzmanlÕklarÕnÕ paylaúma ve ilerlemeleri kontrol etme konusunda
yardÕmcÕ olmaktadÕrlar. Bir aday ülkenin AB üyeli÷i yolunda katÕlÕm müzakerelerindeki ilerleme
hÕzÕnÕ belirleyen kriterlerin yerine getirilmesi, yargÕnÕn ba÷ÕmsÕz ve etkili bir úekilde
yönetilmesinde tatmin edici bir izleme mekanizmasÕ gerektirmektedir.
BatÕ Balkan ülkelerine vize serbestisi tanÕnmasÕ konusunda elde edilen deneyim, AB üyeli÷i
yolunda ilerleme kaydedilmesiyle de ba÷lantÕ kurularak sa÷lanacak belirli faydalarÕn sÕkÕ
koúullara ba÷lanmasÕ suretiyle ne kadar baúarÕlÕ olunaca÷ÕnÕ göstermektedir. Bu aynÕ zamanda,
ilgili ülkelerin, kiúilerin daha serbest dolaúmalarÕyla ilgili sÕnÕrlama ve koúullara uyulmasÕ
konusunda gösterdikleri sürekli çabanÕn önemini vurgulamaktadÕr.
Lizbon AntlaúmasÕ’nÕn yürürlü÷e girmesiyle, AB küresel sahnede üzerine düúen sorumlulu÷u
yerine getirmek için gereken araçlara sahip olmuútur. Kosova meselesiyle ilgili olarak, Birleúmiú
Milletler Genel Kurulu kararÕnÕn kabul edilmesinde AB’nin oynadÕ÷Õ rol, bu potansiyelin bir
göstergesidir. Yeni oluúan güçlerin giderek artan bir role sahip oldu÷u bir dünyada, geniúleme,
AB’nin önemini artÕrmakta ve uluslararasÕ arenada AB’yi daha etkili kÕlmaktadÕr. Beúinci
geniúleme, AB’nin do÷u ve batÕ komúularÕyla olan iliúkilerine yeni bir hÕz kazandÕrmÕú ve AB’yi
BaltÕk Denizi ve Karadeniz bölgelerinde yeni inisiyatifler geliútirme yollarÕnÕ araútÕrmaya
yöneltmiútir. BatÕ Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin devam etmekte olan katÕlÕm süreci, AB’nin
Akdeniz ve Karadeniz bölgeleriyle Tuna HavzasÕ’na olan ilgisini ve buralardaki etkisini daha da
artÕrmaktadÕr. Türkiye’nin kendi bölgesindeki rolünün katÕlÕm sürecinin tamamlayÕcÕsÕ olarak ve
AB ile koordinasyon halinde artmasÕ halinde, her iki tarafÕn da sadece Ortado÷u’da ve Güney
Kafkaslar’da de÷il, tüm dünyadaki a÷ÕrlÕ÷Õ artabilecektir. Türkiye ve AB, birlikte hareket ederek,
enerji güvenli÷ini artÕrabilecek, bölgesel anlaúmazlÕklarÕn çözümüne yönelebilecek ve etnik veya
dini temelde meydana gelen bölünmeleri engelleyebileceklerdir. øzlanda ve AB, birlikte, kutup
bölgesindeki enerji, çevre, deniz ve güvenlik meselelerinin çözümünde önemli bir rol
üstlenebileceklerdir. Hiç úüphesiz, bu tür sinerjilerden tam potansiyel elde edilmesi ancak
güvenilir bir geniúleme stratejisine karúÕlÕklÕ ba÷lÕlÕk sayesinde gerçekleúebilecektir.
AB’nin dünyadaki önemi, büyük ölçüde, düzenleyici model olmasÕnÕn cazibesinden de
kaynaklanmaktadÕr. øç pazarÕn canlÕlÕ÷Õ ve AB norm ve standartlarÕnÕn dünyadaki ülkeler
tarafÕndan benimsenmesi, ticaret, yatÕrÕm ve büyümeyi artÕrÕcÕ en önemli etkenlerdir. Tek pazar
hakkÕnda Komisyon'a sunulan iddialÕ ve geniú kapsamlÕ bir düzenleme, kalan engelleri ortadan
kaldÕrmayÕ ve büyüme potansiyelini serbest bÕrakmayÕ hedeflemektedir. Geniúleme sürecinde, bu
kapsamda yer alan ülkelerin aúamalÕ olarak AB müktesebatÕnÕ kabul etmesi, tek bir standartlar
bütününün uygulandÕ÷Õ alanÕ geniúletecektir. Bu da yeni yatÕrÕmlarÕ, teknolojik yenili÷i
(inovasyon) ve sosyal uyumu teúvik edecek ve AB’nin düzenleyici modelinin komúu ülkelerdeki
ve daha geniú kapsamlÕ uluslararasÕ sistemdeki cazibesini artÕracaktÕr.
Geniúleme süreci, AB ve Birli÷e üye olmaya istekli ülkeler için önemli bir bahis konusudur. AynÕ
zamanda, bu geniúleme gündeminin önemine iliúkin olarak toplumdaki algÕlamalar, ço÷u zaman
daha baskÕn gözükebilen günlük kaygÕlardan etkilenmektedir. Bu yÕl yayÕmlanan raporlar paketi
ve buna eúlik eden sonuçlar ve tavsiyeler, geniúleme sürecinin, örgütlü suçlarÕn ve yolsuzlu÷un
önlenmesi ve çözüme kavuúturulmasÕ veya büyüme ve istihdam yaratÕlmasÕ gibi,
vatandaúlarÕmÕzÕn birçok sorununun çözümüne katkÕsÕ oldu÷unu göstermektedir. AB kurumlarÕnÕn
ve AB’ye üye devletlerin, geniúleme sürecinin daha fazla anlaúÕlmasÕ ve desteklenmesi için
birlikte çalÕúmalarÕ ve bunun ortak hedeflerimize ulaúmamÕzda nasÕl katkÕ sa÷layaca÷ÕnÕ ortaya
koymalarÕ gerekmektedir. AB, geniúlemesini baúarÕyla sürdürerek, karúÕlaútÕ÷Õ di÷er pek çok
zorlukla daha iyi mücadele edebilecektir.
……….
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4. GENøùLEME ÜLKELERøNDE KAYDEDøLEN GELøùMELER VE GÜNDEM 20102011
……….
4.2. Türkiye ile katÕlÕm müzakerelerinde ilerleme sa÷lanmasÕ
Türkiye siyasi reform sürecine devam etmiútir. Türkiye, siyasi ve hukuk sistemine önemli
reformlar getiren ve yargÕ ve temel haklar alanÕnda birçok önceli÷i düzenleyen bir Anayasa
de÷iúikli÷i yapmÕútÕr. Bu reformlarla; askeri mahkemelerin yetkisi sÕnÕrlandÕrÕlmÕú, Anayasa
Mahkemesi yeniden yapÕlandÕrÕlmÕú, Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu’nun oluúumu
yargÕnÕn bütününü daha fazla temsil edecek biçimde geniúletilmiú, kamu sektöründe sendikal
haklarÕn kapsamÕ geniúletilmiú, kadÕn ve çocuk haklarÕnÕn korunmasÕna yönelik özel
tedbirlerin alÕnmasÕ için dayanak oluúturulmuú, kiúisel verilerin korunmasÕ güvence altÕna
alÕnmÕú, OmbudsmanlÕk Kurumu’nun kurulmasÕna hukuki zemin teúkil edecek olan
ombudsmana baúvurma hakkÕ getirilmiútir.
Anayasa de÷iúikli÷i do÷ru yönde atÕlmÕú önemli bir adÕmdÕr. Bununla birlikte, anayasal
reformlara yönelik deste÷in güçlendirilmesi için, tüm siyasi partilerin ve sivil toplumun tam
katÕlÕmÕyla geniú kapsamlÕ istiúarelere ihtiyaç bulunmaktadÕr. ølgili mevzuatÕn çÕkarÕlmasÕyla,
bu reformlarÕn düzgün úekilde uygulamaya geçirilmesi sa÷lanmalÕdÕr. Avrupa standartlarÕ ve
AB’ye üyelik kriterleriyle uyumlu yeni bir sivil anayasa, Türkiye'de demokrasinin daha fazla
güçlenmesine sa÷lam bir temel teúkil edecektir.
Temel özgürlükler konusunda, ifade ve basÕn özgürlü÷ü, gerek mevzuat, gerek uygulama
bakÕmÕndan güçlendirilmelidir. Dini özgürlüklerin uygulanmasÕ konusunda bazÕ eksiklikler
devam etmektedir. KadÕn haklarÕ ve cinsiyet eúitli÷i ile tüm sendikal haklarÕn sa÷lanmasÕ
konularÕnda da ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Özellikle Kürt meselesinin çözümünü
amaçlayan “demokratik açÕlÕm” sÕnÕrlÕ sonuçlar vermiútir. Güneydo÷u Anadolu Bölgesi’ndeki
güvenlik, PKK/Kongra-Gel terör örgütünün yeniden baúlayan saldÕrÕlarÕ nedeniyle kötüye
gitmiútir. Yolsuzlukla mücadele konusunda bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir.
Oldukça yavaú gitse de, katÕlÕm müzakerelerinde ilerleme kaydedilmiútir. Müzakereler,
Türkiye’nin, belirlenen koúullarÕ yerine getirmek üzere çabalarÕnÕ artÕrmasÕnÕ gerektiren zorlu
bir aúamaya gelmiútir. Türkiye, açÕlÕú kriterleri ve Müzakere Çerçeve Belgesi’nde belirlenen
koúullarÕn yerine getirilmesinde ilerleme kaydederek müzakerelerin hÕzÕnÕ artÕrabilecektir.
Önümüzdeki aylarda Türkiye, rekabet politikasÕ, kamu alÕmlarÕ ve sosyal politika ve istihdam
fasÕllarÕna özel öncelik vermelidir.
Türkiye’nin komúu ülkelerle dÕú politikasÕ daha aktif hale gelmiútir. DÕú politikasÕnÕn,
Türkiye’nin katÕlÕm sürecinin tamamlayÕcÕsÕ olarak ve AB ile koordinasyon halinde
geliútirilmesi kaydÕyla, bu durum AB için bir kazançtÕr. Türkiye, dÕú politikada AB ile
Türkiye arasÕnda daha yakÕn bir iúbirli÷inin sa÷lanmasÕ için bir takÕm önerilerde bulunmuútur.
Türkiye ile geri kabul anlaúmasÕ müzakerelerinde kayda de÷er ilerleme sa÷lanmÕútÕr.
Türkiye, KÕbrÕs meselesinde kapsamlÕ bir çözüme varÕlmasÕ için KÕbrÕs Rum ve KÕbrÕs Türk
toplumlarÕ liderleri arasÕnda, BM’nin himayesinde yürütülen müzakerelere açÕkça destek
verdi÷ini ifade etmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, Güney KÕbrÕs Rum Yönetimi ile
ikili iliúkileri normalleútirme yönünde hiçbir ilerleme kaydedilmemiútir. Türkiye, OrtaklÕk
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AnlaúmasÕna Ek Protokol’ü tam olarak uygulamamÕú ve Güney KÕbrÕs Rum Yönetimi ile
do÷rudan ulaúÕm hatlarÕndaki kÕsÕtlamalar dahil, mallarÕn serbest dolaúÕmÕ üzerindeki tüm
engelleri kaldÕrmamÕútÕr. Türkiye’nin, ivedilikle, Ek Protokol’ün ayrÕmcÕlÕk yapmaksÕzÕn
uygulanmasÕ yükümlülü÷ünü yerine getirmesi ve Güney KÕbrÕs Rum Yönetimi ile ikili
iliúkileri normalleútirmesi gerekmektedir. AB, 21 Eylül 2005 tarihli Bildiri’de yer alan
konularda kaydedilen geliúmeleri, AralÕk 2006 ve AralÕk 2009’da gerçekleútirilen Zirveler
dahil, Zirve sonuçlarÕ gere÷ince izlemeye ve gözden geçirmeye devam edecektir. Komisyon,
ilerleme olmamasÕ halinde, AB’nin 2006 yÕlÕnda aldÕ÷Õ ve müzakerelerdeki genel ilerleme
bakÕmÕndan sürekli etkisi olacak tedbirlerin sürdürülmesini tavsiye etmektedir.
Türkiye, komúu ülkelerle olan sÕnÕr anlaúmazlÕklarÕ dahil, çözülememiú ikili sorunlarÕn
çözümüne yönelik çabalarÕnÕ artÕrmalÕdÕr. Yunanistan ile iliúkilerini iyileútirmek için yeni bir
itici güç bulunmaktadÕr. Yunanistan, Yunan adalarÕ üzerinden yapÕlan uçuúlar dahil,
Türkiye’nin sürekli olarak Yunanistan’Õn hava sahasÕnÕ ihlal etti÷ine dair pek çok resmi
úikâyette bulunmuútur. Yunanistan, ayrÕca karasularÕnda ihlaller gerçekleútirildi÷i yönünde
úikâyetlerde bulunmuútur. 2009 yÕlÕnda imzalanan Ermenistan ile iliúkilerin normalleútirilmesi
hakkÕndaki protokoller onaylanmamÕútÕr.
……….
5. SONUÇLAR VE TAVSøYELER
……….
14. Türkiye, özellikle Anayasa de÷iúiklikleriyle birlikte siyasi reform sürecini sürdürmüútür.
Temel haklar, “demokratik açÕlÕm” ve tüm paydaúlarÕn reform sürecine katÕlÕm
sa÷lamasÕ konularÕnda daha fazla ilerleme kaydedilmelidir. Özellikle, ifade
özgürlü÷ünün güvence altÕna alÕnmasÕ gerekmektedir. Oldukça yavaú gitse de, katÕlÕm
müzakerelerinde ilerleme kaydedilmiútir. Türkiye, açÕlÕú kriterleri ve Müzakere Çerçeve
Belgesi’nde koúullarÕn yerine getirilmesinde ilerleme sa÷layarak müzakerelerin hÕzÕnÕ
artÕrabilecektir. Türkiye’nin, ivedilikle, Ek Protokol’ün tam olarak ayrÕmcÕlÕk
yapmaksÕzÕn uygulanmasÕ yükümlülü÷ünü yerine getirmesi ve Güney KÕbrÕs Rum
Yönetimi ile ikili iliúkileri normalleútirmesi gerekmektedir. AB, 21 Eylül 2005 tarihli
Bildiri’de yer alan konularda kaydedilen geliúmeleri, AralÕk 2006 ve AralÕk 2009’da
gerçekleútirilen Zirveler dahil, Zirve sonuçlarÕ gere÷ince izlemeye ve gözden geçirmeye
devam edecektir. Komisyon, ilerleme olmamasÕ halinde, AB’nin 2006 yÕlÕnda aldÕ÷Õ ve
müzakerelerdeki genel ilerleme bakÕmÕndan sürekli etkisi olacak tedbirlerin
sürdürülmesini tavsiye etmektedir.
……….
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EK 2
HÕrvatistan, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, SÕrbistan,
Kosova, Türkiye ve øzlanda’ya iliúkin Sonuçlar
……….
Türkiye
Türkiye, siyasi kriterleri yeterli derecede karúÕlamaya devam etmektedir. Son dönemdeki
Anayasa reformlarÕ, yargÕ ve temel haklar gibi birçok alanda ilerleme kaydedilmesi için
gerekli koúullarÕ sa÷lamÕútÕr. Bu reformlarÕn, Avrupa standartlarÕna uygun biçimde
uygulanmasÕ gerekmektedir. Özellikle Kürt meselesini çözüme kavuúturmayÕ amaçlayan
demokratik açÕlÕm, beklentileri henüz karúÕlamamÕútÕr.
12 Eylül referandumunda kabul edilen Anayasa de÷iúikli÷i do÷ru yönde atÕlmÕú bir adÕmdÕr.
Paket, yargÕ, temel haklar ve kamu yönetimi alanlarÕnda, KatÕlÕm OrtaklÕ÷Õ Belgesi’nde yer
alan bir dizi önceli÷i karúÕlamaktadÕr. Ancak, Anayasa reform tasla÷ÕnÕn hazÕrlanmasÕ ve
kabul edilmesinde siyasi partiler ve sivil toplumla geniú istiúarelerde bulunulmamÕútÕr.
Anayasa de÷iúikliklerinin, Avrupa standartlarÕna uygun olarak ve úeffaf ve katÕlÕmcÕ biçimde
uygulanmasÕ kilit unsur teúkil etmektedir. Temel haklar bakÕmÕndan hâlâ kayda de÷er çaba
gösterilmesi gerekmektedir. Gazetecilere karúÕ açÕlan çok sayÕdaki dava ve medya üzerindeki
yersiz baskÕ basÕn özgürlü÷ünü uygulamada zayÕflatmaktadÕr. Özellikle Kürt meselesine
çözüm bulmak amacÕyla Hükümet tarafÕndan A÷ustos 2009’da ilan edilen demokratik açÕlÕm
kÕsmen uygulanmÕútÕr. Anayasa Mahkemesi’nin Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP)
kapatÕlmasÕna iliúkin kararÕ ve PKK’nÕn terör saldÕrÕlarÕndaki artÕú da söz konusu politikayÕ
zayÕflatmÕútÕr.
Demokrasi ve hukukun üstünlü÷ü konusunda, suç örgütü oldu÷u iddia edilen Ergenekon’a
karúÕ soruúturmalar devam etmektedir. Bu soruúturma ve birçok baúka darbe planÕnÕn
araútÕrÕlmasÕ, demokratik kurumlarÕn düzgün iúleyiúine ve hukukun üstünlü÷üne duyulan
güvenin güçlendirilmesi bakÕmÕndan Türkiye için bir fÕrsat olmayÕ sürdürmektedir. Ancak,
tüm úüpheliler için yargÕ güvenceleri konusunda endiúeler mevcuttur. Türkiye’nin hâlâ siyasi
partilerin kapatÕlmasÕ konusundaki usul ve gerekçelere iliúkin mevzuatÕnÕ Avrupa
standartlarÕna uygun hale getirmesi gerekmektedir.
Kamu yönetimi reformu konusunda, anayasa de÷iúikli÷inin kabul edilmesiyle, özellikle Kamu
Denetçili÷i Kurumu’nun kurulmasÕ, kiúisel verilerin korunmasÕ ve bilgiye eriúim bakÕmÕndan
bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir. Özellikle kamu hizmetlerinin reformu konusunda daha fazla
çaba sarfedilmesi gerekmektedir.
Güvenlik güçlerinin sivil denetimi konusunda ilerleme sa÷lanmÕútÕr. Anayasa de÷iúiklik
paketi, askeri mahkemelerin yetkisini sÕnÕrlandÕrmÕú ve Yüksek Askeri ùurâ’nÕn kararlarÕna
karúÕ temyiz yolu açmÕútÕr. Ancak, SilahlÕ Kuvvetlerin kÕdemli mensuplarÕ, özellikle yargÕ ile
ilgili konularda, sorumluluk alanlarÕnÕn dÕúÕnda açÕklamalarda bulunmayÕ sürdürmüúlerdir.
Savunma bütçesinin TBMM tarafÕndan denetimi konusunda ilerleme kaydedilmemiútir.
YargÕ alanÕnda, YargÕ Reform Stratejisi’nin uygulanmasÕ bakÕmÕndan ilerleme kaydedilmiútir.
Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) oluúumu konusundaki Anayasa
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de÷iúikliklerinin kabulü olumlu bir adÕmdÕr. Bununla birlikte, Adalet BakanÕ hâlâ HSYK’ya
baúkanlÕk etmekte ve soruúturmalar konusunda son sözü söylemektedir. Uygulama mevzuatÕnÕn
hazÕrlanmasÕnda ve kabul edilmesinde, tüm paydaúlarla etkin bir diyalo÷un tesis edilmesi
gerekmektedir. Bu, söz konusu reformlarÕn Avrupa standartlarÕna uygun, úeffaf ve kapsayÕcÕ
úekilde uygulanmasÕna katkÕda bulunacaktÕr.
KapsamlÕ bir yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem planÕnÕn geliútirilmesi bakÕmÕndan ilerleme
kaydedilmiútir. Bununla birlikte, yolsuzluk, hâlâ birçok alanda yaygÕndÕr. Türkiye’nin soruúturma,
iddianame ve mahkûmiyet kararlarÕna iliúkin bir izleme mekanizmasÕ geliútirmesi gerekmektedir.
ønsan haklarÕ ve azÕnlÕklarÕn korunmasÕ konusunda, özellikle toplantÕ düzenleme özgürlü÷ü ve
kadÕn haklarÕ, çocuk haklarÕ ve kültürel haklar bakÕmÕndan bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir. Ancak,
özellikle ifade özgürlü÷ü ve din özgürlü÷ü konusunda kayda de÷er çaba gösterilmesi
gerekmektedir.
UluslararasÕ insan haklarÕ hukukuna riayet konusunda, insan haklarÕ kurumlarÕnÕn, BM ilkeleri
ile tamamen uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
øúkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olumlu e÷ilim devam etmiútir. ønsan haklarÕ
ihlallerine dair kamuoyu tarafÕndan bilinen bazÕ davalar mahkûmiyetle sonuçlanmÕútÕr. Bununla
birlikte, kolluk kuvvetleri yetkililerince orantÕsÕz güç kullanÕmÕ devam etmiútir ve bu durum
endiúe yaratmaktadÕr.
Cezaevi reform programÕ uygulamasÕ devam etmektedir. Bununla birlikte, duruúma öncesi tutuklu
olanlarÕn yüksek oranda olmasÕ en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir.
Cezaevlerindeki sa÷lÕk hizmetleri geliútirilmelidir.
Türk hukuku, ifade özgürlü÷ünü AøHS’ye AøHM içtihadÕna uygun úekilde yeterli ölçüde güvence
altÕna almamaktadÕr. Gazetecilere karúÕ açÕlan dava sayÕsÕnÕn fazlalÕ÷Õ endiúe konusudur. Medya
üzerindeki aúÕrÕ siyasi baskÕlar ve yasal belirsizlikler uygulamada basÕn özgürlü÷ünü
etkilemektedir. ønternet sitelerinin sÕk sÕk yasaklanmasÕ endiúe yaratmaktadÕr.
ToplantÕ düzenleme özgürlü÷ü konusunda, bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir. Nevruz kutlamalarÕ
(Kürtlerin Yeni YÕlÕ) veya 1 MayÕs gibi geçmiú yÕllarda karÕúÕklÕklara sebep olan gösteriler, bu yÕl
barÕú içinde ve yetkililerle koordinasyon halinde gerçekleútirilmiútir. Bununla birlikte, Kürt
meselesiyle ba÷lantÕlÕ olarak ülkenin güneydo÷usunda yapÕlan bazÕ gösteriler güvelik güçlerinin
aúÕrÕ güç kullanÕmÕyla gölgelenmiútir.
Örgütlenme özgürlü÷ü konusunda yasal çerçeve büyük ölçüde AB standartlarÕyla uyumludur.
Bununla birlikte, yetkililer gere÷inden fazla denetim yapmakta ve LGBTT derneklerine karúÕ
kapatma davalarÕ açmayÕ sürdürmektedirler.
Din özgürlü÷ü konusunda, ibadet özgürlü÷üne genel olarak saygÕ gösterilmektedir. VakÕflar
Kanunu’nun uygulanmasÕ bazÕ gecikme ve usule iliúkin sorunlarÕna ra÷men sürmektedir. Aleviler
ve gayrimüslimlerle diyalog devam etmekle birlikte, henüz sonuca ulaúmamÕútÕr. AzÕnlÕk dinlerine
mensup olanlar, aúÕrÕ e÷ilimli kiúilerin tehdidine maruz kalmaya devam etmektedir. Din
adamlarÕnÕn e÷itimi de dahil olmak üzere, tüm gayrimüslim cemaatlerin ve Alevilerin, aúÕrÕ bir
kÕsÕtlama olmaksÕzÕn faaliyet göstermelerine imkan tanÕyacak úekilde AøHS ile uyumlu bir yasal
çerçevenin oluúturulmasÕ gerekmektedir.
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KadÕn haklarÕ ve toplumsal cinsiyet eúitli÷ini güvence altÕna alan hukuki çerçeve büyük ölçüde
yürürlüktedir. Bu çerçeve, kadÕnlara yönelik pozitif ayrÕmcÕlÕk tedbirlerinin de yer aldÕ÷Õ Anayasa
de÷iúikli÷inin kabul edilmesiyle güçlendirilmiútir. Bununla birlikte, bu hukuki çerçevenin,
özellikle, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda gerçekli÷e dönüútürülmesi için ilave çabalarÕn
sürdürülmesi gerekmektedir. KadÕn haklarÕnÕn ve toplumsal cinsiyet eúitli÷inin uygulanmasÕ
Türkiye için önemli zorluk olmaya devam etmektedir. Töre cinayetleri, erken ve zorla yaptÕrÕlan
evlilikler ve aile içi úiddet hâlâ ciddi sorun teúkil etmektedir. MevzuatÕn, ülke genelinde tutarlÕ
biçimde uygulanmasÕ gerekmektedir. KadÕn haklarÕ ve toplumsal cinsiyet eúitli÷i konularÕnda
daha fazla e÷itim verilmesi ve farkÕndalÕk yaratÕlmasÕ yönünde çaba gösterilmesi ihtiyacÕ
bulunmaktadÕr.
Çocuk haklarÕ konusunda ilerleme kaydedilmiútir. Türkiye, çocuk adalet sistemine iliúkin hukuki
çerçevesini uluslararasÕ standartlarla uyumlu hale getirmiútir. ølkö÷retimde cinsiyet eúitsizli÷i
azalmakla birlikte, ülkenin bazÕ yerlerinde hâlâ devam etmektedir. ÇocuklarÕn okulu bÕrakmasÕ
endiúe yaratmaya devam etmektedir. E÷itim, çocuk iúçili÷i, sa÷lÕk, idari kapasite ve koordinasyon
da dahil olmak üzere tüm alanlarda daha fazla çaba gösterilmesi ve ülke genelinde etkili bir çocuk
adalet sistemi oluúturulmasÕ gerekmektedir.
Anayasa de÷iúiklikleri, Türkiye’deki sendikal haklarÕ, özellikle kamu hizmetine yönelik olmak
üzere geniúletmektedir. Bununla birlikte, mevcut hukuki çerçevede AB standartlarÕ ve ILO
Sözleúmeleriyle uyumlu olmayan kÕsÕtlayÕcÕ hükümler bulunmaktadÕr. Sosyal ortaklar ve Hükümet
arasÕndaki uzlaúÕ eksikli÷i yeni mevzuatÕn kabul edilmesinde engel teúkil etmektedir.
Türkiye’nin azÕnlÕklara saygÕ ve azÕnlÕklarÕn korunmasÕ ve kültürel haklar konusundaki yaklaúÕmÕ
sÕnÕrlÕ kalmaktadÕr. Avrupa standartlarÕyla uyumlu úekilde, dil, kültür ve temel haklara tam olarak
saygÕ gösterilmesi ve bu haklarÕn korunmasÕ henüz tam anlamÕyla sa÷lanmamÕútÕr. Türkiye,
azÕnlÕklara karúÕ hoúgörünün artÕrÕlmasÕ ve azÕnlÕklarÕn topluma dahil edilmesinin teúvik edilmesi
için daha fazla çaba göstermelidir.
Kültürel haklarÕn güçlendirilmesi konusunda, özellikle Türkçe dÕúÕndaki dillerde yayÕn yapma
politikasÕ bakÕmÕndan bazÕ olumlu adÕmlar atÕlmÕútÕr. Ancak, özellikle siyasi hayatta, e÷itimde ve
kamu hizmetlerinden faydalanÕrken, Türkçe dÕúÕndaki dillerin kullanÕlmasÕnda kÕsÕtlamalar devam
etmektedir.
Romanlara iliúkin konular daha açÕk tartÕúÕlÕr hale gelmiútir ve RomanlarÕn birtakÕm endiúelerine
yönelik somut tedbirlerin ele alÕnmasÕna devam edilmektedir. Ancak, Romanlara iliúkin sosyal
içerme konusunda ilerleme kaydedilmesi için kapsamlÕ bir politikanÕn bulunmamasÕ nedeniyle,
Romanlar, hâlâ e÷itim, barÕnma, sa÷lÕk ve kamu hizmetlerine eriúimde sÕk sÕk ayrÕmcÕ
muameleyle karúÕlaúmaktadÕrlar.
Do÷u ve Güneydo÷u Bölgesi konusunda, Hükümetin demokratik açÕlÕmÕ az sayÕda tedbirin
uygulamaya konmasÕ nedeniyle, beklentilerin gerisinde kalmÕútÕr. Kürt meselesinin çözümüne
yönelik çabalarÕn geniú kapsamlÕ bir istiúare yoluyla sürdürülmesi önemlidir. Terörle mücadele
mevzuatÕnÕn, temel haklarÕn kullanÕlmasÕyla ilgili aúÕrÕ kÕsÕtlamalardan kaçÕnmak amacÕyla
de÷iútirilmesi gerekmektedir. Çok sayÕda kara mayÕnÕ bulunmasÕ endiúe kayna÷Õ olmayÕ
sürdürmektedir. Köy koruculu÷u sisteminin aúamalÕ olarak kaldÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
Haziran ayÕndan bu yana, PKK’nÕn birçok can kaybÕna yol açan terör saldÕrÕlarÕ artÕú göstermiútir.
PKK; AB’nin terör örgütleri listesinde yer almÕútÕr. Türkiye ile AB terörle mücadele alanÕnda
diyalo÷unu geliútirmiútir.
Yerlerinden olmuú kiúilerin zararlarÕnÕn tazmin edilmesi sürdürülmüútür. Ancak, uygulama etkili
de÷ildir. Hükümet, yerlerinden olmuú kiúilerin durumuna çözüm bulmak için genel bir ulusal
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strateji geliútirmemiútir; Hükümetin yerlerinden olmuú kiúilerin ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlamak için
gösterdi÷i çabalarÕ arttÕrmasÕ gerekmektedir. Mülteci ve sÕ÷ÕnmacÕlara yönelik hukuki çerçevenin
ve baúvuru usullerine iliúkin genelgelerin uygulanmasÕnÕn güçlendirilmesi gerekmektedir. Geri
gönderme merkezlerindeki genel koúullarÕn daha da geliútirilmesi önem arz etmektedir.

Bölgesel konular ve uluslararasÕ yükümlülükler konusunda, Türkiye, KÕbrÕs meselesinin
kapsamlÕ bir çözüme kavuúturulmasÕ amacÕyla, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu
çerçevesinde iki toplum lideri arasÕndaki müzakerelere yönelik açÕk deste÷ini beyan etmeyi
sürdürmüútür. Ancak, Konsey ve Komisyon’un müteaddit ça÷rÕlarÕna ra÷men, Türkiye hâlâ
Avrupa Toplulu÷u ve üye devletlerin 21 Eylül 2005 tarihli bildirisi ve Avrupa Birli÷i
Zirvesi’nin AralÕk 2006 ve AralÕk 2009 tarihli kararlarÕ dahil Zirve kararlarÕnda belirtilen
yükümlülüklerini yerine getirmemiútir. Türkiye, OrtaklÕk AnlaúmasÕ’na Ek Protokolü tam
olarak ve ayrÕm yapmaksÕzÕn uygulama yükümlülü÷ünü yerine getirmemekte olup, Güney
KÕbrÕs Rum Yönetimi (GKRY) ile do÷rudan ulaúÕm hatlarÕndaki kÕsÕtlamalar dahil, mallarÕn
serbest dolaúÕmÕ üzerindeki tüm engelleri kaldÕrmamÕútÕr. GKRY ile ikili iliúkilerin
normalleútirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemiútir.
Yunanistan ile iliúkiler konusunda, ikili iliúkilerin geliútirilmesine yönelik yeni bir motivasyon
söz konusudur. Bu durum, ticaret, e÷itim, ulaútÕrma, enerji, kültür ve çevre alanlarÕnda bazÕ
olumlu adÕmlarÕn atÕlmasÕyla sonuçlanmÕútÕr. SÕnÕr uyuúmazlÕklarÕ konusunda istikúafi
görüúmeler yo÷unlaúmÕútÕr. Yunan adalarÕ üzerindeki uçuúlar dahil, Türkiye’nin devam eden
hava sahasÕ ihlalleri konusunda Yunanistan tarafÕndan önemli sayÕda resmi úikayette
bulunulmuútur. Yunanistan, ayrÕca karasularÕnÕn ihlal edildi÷ine dair úikâyetlerde
bulunmuútur.
AB ve Türkiye, BatÕ Balkanlara iliúkin olarak ortak ilgi alanÕna giren konularda diyalogda
bulunmuúlardÕr. Türkiye, bölgede, SÕrbistan ve Bosna-Hersek ile üçlü görüúmeler dahil, bir
dizi giriúimde bulunmuútur. Bulgaristan ile iliúkiler olumlu bir úekilde devam etmektedir.
Türk ekonomisi, küresel mali krizden olumsuz etkilenmiútir, ancak 2009’un ikinci
çeyre÷inden itibaren yüksek hÕzla büyümeye baúlayarak, kayÕplarÕnÕ hÕzlÕ biçimde telafi
etmiútir. Kamu bütçesi ve Merkez BankasÕ, özellikle mali ve parasal disiplinin gevúetilmesi
yoluyla, toplam talebe baúarÕlÕ biçimde ve önemli miktarda destek olmuútur. Yüksek büyüme
oranÕna, hÕzlÕ biçimde geniúleyen ticaret açÕklarÕ ve cari açÕklar, azalan iúsizlik – her ne kadar
hala kriz öncesi düzeyden daha yüksek olsa da – ve artan enflasyonist baskÕlar eúlik
etmektedir. Kriz ile ilgili müdahale politikalarÕndan çÕkma stratejisi güçlü, sürdürülebilir ve
dengeli büyümeyi yakalamaya yo÷unlaúmaktadÕr. YÕllar içinde mali performansÕ önemli
ölçüde geliútirme potansiyeli olan bir mali kural tasarÕmÕ tamamlanmÕútÕr. Ancak, TBMM
tarafÕndan kabul edilmesi gecikmiútir. YapÕsal reformlarla ilgili ilerleme yavaúlamÕútÕr; ancak
daha düúük reel faiz oranlarÕ ve daha güçlü temel ekonomik göstergeler, yapÕsal reformlarÕn
hÕzlanmasÕ için imkan sa÷layacaktÕr.
Ekonomik kriterlere iliúkin olarak, Türkiye’de, iúleyen bir piyasa ekonomisi bulunmaktadÕr.
Türkiye, yapÕsal reformlara iliúkin kapsamlÕ programÕnÕ uygulamasÕ kaydÕyla, orta vadede
Birlik içinde rekabetçi baskÕlar ve piyasa güçleriyle baú edebilecektir.
Kriz sonrasÕnda, ekonomik politikanÕn temel unsurlarÕ üzerindeki uzlaúma korunmaktadÕr.
Krize karúÕ alÕnan tedbirler Türkiye’nin mali açÕk ve borç stokunu artÕrmÕú olsa da, ekonomik
krizin etkisini azaltmÕútÕr. Bu tedbirler, aúamalÕ olarak kaldÕrÕlmaktadÕr. Geçti÷imiz yÕllarda
kamu maliyesinde sa÷lanan iyileúmenin ve genel olarak orta vadeli mali sürdürülebilirli÷in

TR

10

TR

yarataca÷Õ faydalarÕn azami düzeyde olabilmesi ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin
tesisi için ekonomiyi canlandÕrÕcÕ tedbirlerin zamanÕnda, hedef yönelik ve do÷ru çÕpalar
çerçevesinde sona erdirilmesi hususu önemini korumaya devam etmektedir. Özelleútirme
konusunda, küresel ekonomik ortam nedeniyle yavaúlama olmasÕna ra÷men ilerleme
kaydedilmiútir. Mali sektör, daha önce yapÕlan reformlar sayesinde kayda de÷er bir direnç
göstermiútir. YatÕrÕmlar güçlü biçimde düzelmiútir; ülkenin beúeri ve fiziki sermayesinin
geliútirilmesi konusunda sÕnÕrlÕ ilerleme kaydedilmiútir. Türkiye ticaretini yeni piyasalara
yönelerek çeúitlendirebilme imkânÕ bulmuú ve bu suretle krizin etkilerini kÕsmen
hafifletmiútir. AB ile ticari ve ekonomik bütünleúme yüksek seviyelerde seyretmeye devam
etmiútir.
Bununla birlikte, dÕú finansman kaynaklarÕna eriúimde sorun yaúanmamasÕna ra÷men, cari
iúlemler açÕ÷Õ ve buna iliúkin finansman ihtiyacÕ iç talepteki artÕúa ba÷lÕ olarak önemli ölçüde
artmÕútÕr. Özellikle enerji fiyatlarÕndaki artÕú ve canlanan ekonomik aktiviteden kaynaklanan
baskÕlardan dolayÕ, enflasyonist baskÕlar büyük oranda artmÕútÕr. Mali úeffaflÕk, enflasyon
hedeflemesinin güçlendirilmesi ve mali istikrarÕn muhafaza edilmesi konularÕnda daha fazla
ilerleme kaydedilmesi, ani yükseliú ve düúüú senaryolarÕna iliúkin risklerin asgariye
indirilmesi bakÕmÕndan kilit konular olmaya devam etmektedir. øúsizlik oranÕ kriz öncesi
döneme göre yüksek seviyelerde kalmÕútÕr ve demografik etkenler sebebiyle iúsizlik oranÕnÕn
gelecekte de yüksek olmasÕ beklenmektedir. Yeni istihdam yaratÕlmasÕndaki düúük kapasite,
iúgücü talebi ve arzÕ arasÕndaki uyumsuzluk ve aúÕrÕ iúgücü piyasasÕ düzenlemeleri ile açÕkça
iliúkilidir. Pazardan çÕkÕú iúlemleri önünde engeller bulunmaktadÕr ve iflas iúlemleri oldukça
zahmetlidir. Kriz, KOBø`lerin finans kaynaklarÕna eriúimini daha da zorlaútÕrmÕútÕr. YargÕ
ortamÕ, özellikle yargÕlama usulleri, uygulamada sorunlara neden olmaya ve iú ortamÕnÕn
iyileútirilmesine engel oluúturmaya devam etmektedir. Mevcut mal piyasalarÕ düzenlemesi ve
devlet desteklerinin tahsis edilmesinde úeffaflÕ÷Õn olmamasÕ iú ortamÕnÕn iyileútirilmesine
imkan sa÷lamamaktadÕr. KayÕt dÕúÕ ekonomi önemli bir sorun olarak kalmÕútÕr.
Türkiye, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yetene÷ini geliútirmeye devam etmiútir.
Bazen düzensiz de olsa, birçok alanda ilerleme kaydedilmiútir. MallarÕn serbest dolaúÕmÕ, fikri
mülkiyet haklarÕ, anti-tröst politikasÕ, enerji, iúletme ve sanayi politikasÕ, tüketicinin
korunmasÕ, istatistik, trans-Avrupa a÷larÕ, bilim ve araútÕrma gibi birçok alanda uyum ileri
seviyededir. Çevre, úirketler hukuku, kamu alÕmlarÕ, iú kurma hakkÕ ve hizmet sunma
serbestisi konularÕnda uyum çabalarÕna devam edilmesi gerekmektedir. Gümrük birli÷i
konusunda uyum tamamlanmalÕdÕr. Türkiye’nin, uygunluk de÷erlendirmesi kontrolleri, ithalat
ve ihracat lisansÕ uygulamalarÕ, fikri mülkiyet haklarÕnÕn etkili biçimde uygulanmasÕ, yeni
ilaçlarÕn tesciline iliúkin koúullar ve ayrÕmcÕ vergilendirme gibi uzun zamandÕr devam eden
ticarete iliúkin sorunlar hâlâ çözülememiútir. Türkiye’nin gümrük birli÷ini tam olarak
uygulamasÕ ve serbest dolaúÕmda olan AB ürünlerine iliúkin çok sayÕdaki engeli kaldÕrmasÕ
gerekmektedir. Birçok konuda Türkiye’nin, AB müktesebatÕnÕn uygulanmasÕ bakÕmÕndan
idari kapasitesini geliútirmesi gerekmektedir.
MallarÕn serbest dolaúÕmÕ alanÕnda mevzuat uyumu oldukça ileri seviyededir, ancak bu alanda
sÕnÕrlÕ ilerleme kaydedilmiútir. Ticarette teknik engeller hâlâ mallarÕn serbest dolaúÕmÕnÕ
kÕsÕtlamaktadÕr ve yeni engeller getirilmiútir. Uyumun erken bir aúamada oldu÷u iúçilerin
serbest dolaúÕmÕ alanÕnda sÕnÕrlÕ ilerleme kaydedilmiútir. øú kurma hakkÕ ve hizmet sunma
serbestisi alanÕnda uyum erken aúamadadÕr. Mesleki yeterliliklerin karúÕlÕklÕ tanÕnmasÕ
konusunda çok sÕnÕrlÕ ilerleme kaydedilmiútir. øú kurma ve hizmetler alanÕnda ilerleme
kaydedilmemiútir. Sermayenin serbest dolaúÕmÕ alanÕnda, özellikle kara paranÕn aklanmasÕ ile
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mücadele konusunda AB müktesebatÕna uyum sa÷lanmasÕ bakÕmÕndan ilerleme
kaydedilmiútir. Terörizmin finansmanÕ ile mücadeleye yönelik yasal çerçeve hâlâ
tamamlanmamÕútÕr. Türkiye sermaye hareketleri, ödemeler veya ödemeler sistemi konularÕnda
ilerleme kaydetmemiútir.
Kamu alÕmlarÕ alanÕnda, özellikle kurumsal yapÕ ve idari kapasite baúta olmak üzere, bazÕ
ilerlemeler kaydedilmiútir. Uyum stratejisinin kabul edilmesi gerekmektedir ve Türkiye baúta su,
enerji, ulaútÕrma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluúlarÕn alÕmlarÕ, imtiyazlar ve kamuözel sektör iúbirli÷i olmak üzere mevzuatÕnÕ AB müktesebatÕyla daha fazla uyumlu hale
getirmelidir. ùirketler hukuku alanÕnda çok sÕnÕrlÕ ilerleme kaydedilmiútir. Yeni Ticaret Kanunu
henüz kabul edilmemiútir. ødari kapasitesinin daha fazla güçlendirilmesi gerekmektedir ve
denetlemeye iliúkin yasal ve kurumsal çerçeve henüz bulunmamaktadÕr. Fikri mülkiyet hukuku
alanÕndaki AB müktesebatÕna uyum göreceli olarak yüksektir. Türkiye’nin Komisyon ile birlikte
Fikri Mülkiyet HaklarÕ Diyalo÷u oluúturma kararÕ, bu fasÕldaki katÕlÕm müzakereleri bakÕmÕndan
kilit unsur teúkil etmektedir. Ancak, caydÕrÕcÕ cezai yaptÕrÕmlarÕ içerecek úekilde gerekli fikri
mülkiyet haklarÕ mevzuatÕ hâlâ kabul edilmemiútir. Fikri mülkiyet haklarÕ alanÕnda
koordinasyonun ve iúbirli÷inin geliútirilmesi gerekmektedir.
Rekabet politikasÕ alanÕnda, antitröst konusunda uyum yüksek seviyededir. Türkiye rekabet
kurallarÕnÕ etkili bir úekilde uygulamaktadÕr. Bir izleme izleme otoritesi oluúturan Devlet
Desteklerinin øzlenmesi ve Denetlenmesi HakkÕnda Kanun’un kabul edilmesi önemli bir adÕmdÕr.
Bu izleme mekanizmasÕnÕn en kÕsa sürede faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
Mali hizmetler alanÕnda, denetleyici kurumlar daha fazla ihtiyati tedbir aldÕ÷Õndan bazÕ ilerlemeler
kaydedilmiútir. Türkiye’nin AB müktesebatÕna genel uyumu kÕsmi düzeyde kalmaya devam
etmektedir. Bilgi toplumu ve medya alanÕnda, elektronik haberleúme ve bilgi teknolojileri
konusunda, düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve øletiúim Kurumu tarafÕndan
yönetmeliklerin uygulanmasÕ bakÕmÕndan kayda de÷er çalÕúmalar gerçekleútirilmiútir. Görseliúitsel politika konusunda bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir. Bununla birlikte, Pazar geliúiminde,
bazÕ engeller devam etmektedir. Elektronik haberleúme, bilgi toplumu hizmetleri ve görsel-iúitsel
politika konularÕnda daha fazla ilerleme gerekmektedir.
TarÕm ve kÕrsal kalkÕnma alanÕnda sÕnÕrlÕ ilerleme kaydedilmiútir. TarÕmsal destek politikalarÕ, az
düzeyde Ortak TarÕm PolitikasÕ’na (OTP) geçiú e÷ilimi göstermiútir. Entegre idare ve kontrol
sisteminin geliútirilmesi yönünde ilk adÕmlar atÕlmÕútÕr. Ancak Türkiye, sÕ÷Õr türü ürünlerinin
ticareti önündeki teknik engelleri tam olarak kaldÕrmamÕútÕr. AyrÕca, KatÕlÕm Öncesi Mali AraçKÕrsal KalkÕnma Bileúeni yapÕlarÕnÕn akreditasyonu konusunda takvimdeki gecikmeler önemli
eksiklikler olarak göze çarpmaktadÕr. TarÕm istatistikleri, çiftlik muhasebe veri a÷Õ, kalite
politikasÕ ve organik tarÕm konularÕnda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. GÕda
güvenli÷i, veterinerlik ve bitki sa÷lÕ÷Õ politikasÕ alanÕnda özellikle kilit çerçeve mevzuatÕn kabul
edilmesiyle ilerleme kaydedilmiútir. Yeni uyum stratejisi, ilgili AB müktesebatÕnÕn iç hukuka
aktarÕlmasÕ ve uygulanmasÕnÕ kolaylaútÕracaktÕr. BalÕkçÕlÕk alanÕnda, kaynak ve filo yönetimi,
denetim ve kontrol ile uluslararasÕ anlaúmalarÕn uygulanmasÕ konularÕnda bazÕ ilerlemeler
kaydedilmiútir. Mevzuat uyumu, idari yapÕlar ve piyasa politikasÕ, yapÕsal eylemler ve devlet
destekleri konularÕnda daha fazla ilerleme gerekmektedir.
TaúÕmacÕlÕk alanÕnda uyum konusunda bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir. HavacÕlÕk, denizcilik ve
karayollarÕ sektörlerinde mevzuat uyumu ileri bir düzeye ulaúmÕútÕr. Demir yollarÕ piyasasÕnÕn
açÕlmasÕ ve emniyeti konusunda ilerleme kaydedilmemiútir. Türkiye ile Güney KÕbrÕs Rum
Yönetimi hava trafik kontrol merkezleri arasÕndaki iletiúim eksikli÷i hava emniyeti bakÕmÕndan
ciddi tehlike oluúturmaya devam etmektedir. Denizcilik sektöründe, uluslararasÕ sözleúmelere
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taraf olma konusunda ilerleme kaydedilmemiútir. ødari kapasite ve uygulama kapasitesi sÕnÕrlÕ
kalmÕútÕr.

Enerji alanÕnda, elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimlili÷inin yanÕ sÕra, arz güvenli÷i
konularÕnda uyum bakÕmÕndan iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiútir. Do÷al gaz, nükleer enerji,
nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve devlet deste÷i konularÕnda daha fazla çaba
gerekmektedir.
Vergilendirme alanÕnda, baúta tütün üzerindeki ayrÕmcÕ vergilendirmenin kaldÕrÕlmasÕna
yönelik geliúmeler olmak üzere, mevzuat uyumuna yönelik bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir.
Ancak, alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisindeki artÕúlar, katÕlÕm
müzakerelerinde daha fazla ilerleme sa÷lanmasÕ bakÕmÕndan kilit unsur olan Komisyon
tarafÕndan kabul edilen eylem planÕna aykÕrÕlÕk teúkil etmektedir. Vergi idaresinin
güçlendirilmesi, kayÕt dÕúÕ ekonomi ile mücadele ve gönüllü uyumun arttÕrÕlmasÕ çabalarÕ
sürdürülmüútür. Do÷rudan ve dolaylÕ vergilendirme konusunda ilerleme kaydedilmemiútir.
Ekonomik ve parasal politika alanÕnda, hazÕrlÕklar olumlu yönde ilerlemektedir. Daha fazla
uyum için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu, özellikle Merkez BankasÕ’nÕn tam
ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ ve kamu sektörünün finansal kuruluúlara imtiyazlÕ eriúiminin yasaklanmasÕ
konularÕnÕ kapsamaktadÕr.
Genel uyumun ileri seviyede oldu÷u istatistik alanÕnda, iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiútir.
TÜøK istatistik sisteminin koordinasyonunu daha da iyileútirilmiútir. øú kayÕtlarÕ ve sektör
istatistikleri konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiútir. Ulusal hesaplar ve tarÕm
istatistikleri konularÕnda daha fazla uyum sa÷lanmasÕ gerekmektedir.
Sosyal politika ve istihdam alanÕnda, AB müktesebatÕna uyum konusunda bazÕ ilerlemeler
kaydedilmiútir. Anayasa de÷iúiklik paketi, kamu sektöründeki sosyal diyalog bakÕmÕndan
önemli geliúmeleri beraberinde getirmekte ve kadÕnlar, çocuklar, yaúlÕlar ve engelliler için
pozitif ayrÕmcÕlÕ÷Õn yolunu açmaktadÕr. Ancak, genel uyum sÕnÕrlÕdÕr ve idari kapasitenin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Sendikal haklarÕn AB standartlarÕ ve ILO sözleúmeleri ile
uyumlu biçimde tam olarak sa÷lanmasÕnÕ amaçlayan bir reform çalÕúmasÕ hâlâ beklemektedir.
KayÕt dÕúÕ istihdam, düúük kadÕn istihdam oranlarÕ ve iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i mevzuatÕnÕn
uygulanmasÕ konusunda endiúeler bulunmaktadÕr. Yoksulluk ile mücadele için genel bir
politika çerçevesi de bulunmamaktadÕr.
øúletme ve sanayi politikasÕ alanÕnda uyum yeterli seviyededir ve daha fazla ilerleme
kaydedilmiútir. Bu ilerleme, Sanayi Stratejisi ve Eylem PlanÕ’nÕn nihai hale getirilmesi,
iúletme ve sanayi politika araçlarÕna eriúimin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve sektörel strateji ve yol
haritalarÕnÕn kabul edilmesi konularÕnda sa÷lanmÕútÕr. øú ortamÕ ve devam edilen izleme ve
de÷erlendirme çalÕúmalarÕ bakÕmÕndan sÕnÕrlÕ geliúmeler kaydedilmiútir.
Trans-Avrupa a÷larÕ alanÕnda ilerleme kaydedilmiútir. Türkiye, özellikle, gelecekte
uygulanacak Trans-Avrupa TaúÕmacÕlÕk A÷Õ kapsamÕndaki müzakerelerde ileri bir aúamaya
ulaúmÕútÕr. Enerji a÷larÕ alanÕnda da bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir.
Bölgesel politika ve yapÕsal araçlarÕn koordinasyonu alanÕnda düzensiz de olsa ilerleme
kaydedilmiútir. Özellikle, KatÕlÕm Öncesi Mali YardÕm AracÕ’nÕn (IPA) III. ve IV.
Bileúenlerinin uygulanmasÕna yönelik hukuki ve kurumsal çerçeve tamamlanmÕútÕr. Yerel ve
bölgesel paydaúlarÕn proje havuzunun hazÕrlanma sürecine katkÕlarÕ artÕrÕlmÕútÕr. Ulusal
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düzeyde ise, Türkiye’yi yapÕsal fonlarÕn daha etkin kullanÕmÕna hazÕrlamak amacÕyla, katÕlÕm
öncesi fonlarÕnÕn uygulanmasÕnda yer alan kurumlarÕn idari kapasitelerinin artÕrÕlmasÕ
gerekmektedir.
YargÕ alanÕnda, genel olarak ilerleme kaydedilmiútir. Hâkimler ve SavcÕlar Yüksek Kurulu’nun
oluúumuna iliúkin Anayasa de÷iúikli÷inin kabul edilmesi olumlu bir adÕmdÕr. Bu durum, askeri
mahkemelerin yetkilerinin sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ için de geçerlidir. Anayasa de÷iúikliklerinin
uygulanmasÕ için gerekli mevzuatÕn hazÕrlanmasÕnda ve kabul edilmesinde, sivil toplumla ve tüm
paydaúlarla etkili bir diyalo÷un oluúturulmasÕ gerekmektedir. Bu reformlarÕn Avrupa
standartlarÕyla uyumlu bir úekilde uygulanmasÕ kilit öneme sahiptir. Yolsuzlukla mücadele
alanÕnda, kapsamlÕ bir yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem planÕnÕn geliútirilmesi konusunda
ilerleme kaydedilmiútir. BunlarÕn uygulamalarÕnÕ denetlemek ve izlemek için bir birimin
geliútirilmesine yönelik çalÕúmalar da devam etmiútir. Ancak, etkili bir uygulama gerekmektedir
ve Türkiye’nin soruúturmalar, iddianameler ve mahkûmiyet kararlarÕna iliúkin bir izleme
mekanizmasÕ oluúturmasÕ gerekmektedir.
Adalet, özgürlük ve güvenlik alanÕnda düzensiz de olsa ilerleme kaydedilmiútir. AB-Türkiye geri
kabul anlaúmasÕ müzakerelerinin sonuçlandÕrÕlmasÕna yönelik önemli bir ilerleme kaydedilmiútir.
Göç ve iltica konusunda açÕk kurumsal düzenlemelere ve yeterli kaynaklara ihtiyaç vardÕr.
Uyuúturucu ve gümrük iúbirli÷i konularÕnda bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir. DÕú sÕnÕrlar ile
Schengen, örgütlü suçlar ve terörizm konularÕnda sÕnÕrlÕ ilerleme kaydedilmiútir. Vize politikasÕ
konusunda çok az ilerleme kaydedilmiútir. Cezai ve hukuki konularda adli iúbirli÷ine dair ilerleme
kaydedilmemiútir. Genel olarak, taslak mevzuatÕn ivedilikle kabul edilmesi ve imzalanan
uluslararasÕ anlaúmalarÕn onaylanmasÕ kilit öneme sahiptir.
Türkiye’nin bilim ve araútÕrma alanÕndaki hazÕrlÕklarÕ iyi durumdadÕr ve Avrupa AraútÕrma
AlanÕ’na gelecekteki entegrasyonuna yönelik olarak iyi düzeyde ilerleme sa÷lamÕútÕr. Genel
olarak, Türkiye’nin Çerçeve Programlara katÕlÕmÕ ve baúarÕ oranÕ yükseliútedir. AraútÕrma ve
teknolojik geliúme alanÕndaki 7. Çerçeve ProgramÕ süresince bu oranlarÕ muhafaza etmek için
daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir.
E÷itim ve kültür alanÕnda, özellikle e÷itim konusunda olmak üzere bazÕ ilerlemeler kaydedilmiútir.
Okul kayÕt oranÕ, cinsiyetle ilgili küçük çaptaki geliúmelerle birlikte, toplamda artmaya devam
etmiú ve Türkiye ortak AB kriterleri bakÕmÕndan performansÕnÕ artÕrmayÕ sürdürmüútür. Kültür
alanÕnda bazÕ ilerlemeler kaydedilmiú, ancak mevzuat uyumu konusunda ilerleme sa÷lanmamÕútÕr.
Çevre alanÕnda, daha fazla uyum yönünde ilerleme kaydedilmiútir. Türkiye, yatay mevzuat, hava
ve su kalitesi, endüstriyel kirlilik, kimyasallar ve idari kapasite konularÕnda sÕnÕrlÕ ilerleme
kaydetmesine karúÕlÕk, atÕk yönetimi konusunda iyi düzeyde ilerleme sa÷lamÕútÕr. Ancak, Türkiye,
iklim de÷iúikli÷i konusunda çok sÕnÕrlÕ ilerleme kaydetmiú ve do÷a korumasÕ konusunda ilerleme
kaydetmemiútir. Türkiye, koordinasyon mekanizmalarÕ oluúturmak suretiyle idari kapasite
konusunda ilerleme kaydetmiútir. Çevre alanÕndaki yatÕrÕmlarÕn artÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
Tüketicinin ve sa÷lÕ÷Õn korunmasÕ alanÕnda, AB müktesebatÕna uyum konusunda bazÕ ilerlemeler
kaydedilmiútir. Ancak, idari kapasitenin artÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Tüketicinin korunmasÕ
konusunda, tüketici hareketini güçlendirmeye ve tüketicinin korunmasÕnÕn düzgün bir úekilde
uygulanmasÕnÕ sa÷lamaya yönelik daha fazla çaba gerekmektedir. Paydaúlar arasÕndaki
koordinasyon ve iúbirli÷i zayÕftÕr. Halk sa÷lÕ÷Õ konusunda mevzuat uyumu bakÕmÕndan iyi
düzeyde ilerleme kaydedilmiútir. Ancak, uygulama kapasitesi hâlâ yetersizdir.
Gümrük birli÷i alanÕnda, gerek mevzuat gerek idari kapasite bakÕmÕndan yüksek bir uyum
seviyesine ulaúÕlmÕútÕr. Ancak, giriú noktalarÕnda yer alan gümrüksüz satÕú ma÷azalarÕ ve AB’de
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serbest dolaúÕmda olan ürünleri ithal edenlerin gümrükleme öncesinde menúe bilgisi sunmaya
mecbur tutulmasÕ AB müktesebatÕyla uyumlu de÷ildir. Serbest bölgelere ve gözetim ve tarife
kotalarÕna iliúkin mevzuatÕn hâlâ uyumlaútÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Fiziksel kontrollerin azaltÕlmasÕ
ve yasal ticaretin kolaylaútÕrÕlmasÕ amacÕyla, riske dayalÕ kontrollerin ve basitleútirilmiú usullerin
geliútirilmesi yönünde daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Fikri mülkiyet haklarÕnÕn etkili
biçimde uygulanmasÕna ve taklit mallarla mücadeleye yönelik taahhüt yerine getirilmelidir.
Türkiye, dÕú iliúkiler alanÕnda yüksek bir uyum seviyesine ulaúmÕútÕr. Ancak, baúta co÷rafi
kapsamÕna iliúkin olarak genelleútirilmiú tercihler sistemi olmak üzere pek çok konuda daha fazla
çalÕúma yapÕlmasÕ gerekmektedir.
AB’nin ortak dÕú ve güvenlik politikasÕna uyum devam etmiútir. Türkiye, çeúitli dÕú politika
konularÕnÕ AB ile diyalog ve istiúare içinde de÷erlendirmiútir. Türkiye, øran’a karúÕ ilave
yaptÕrÕmlar konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde yapÕlan oylamada AB’nin yanÕnda yer
almamÕútÕr. Bölgesel Kürt Yönetimi de dâhil olmak üzere, Irak ve Suriye gibi komúu ülkelerle
iliúkilerin daha fazla ilerletilmesi yönünde çaba sarf etmiútir. øsrail ile iliúkiler, Gazze filosu
olayÕnÕn ardÕndan önemli ölçüde kötüleúmiútir. øliúkilerin normalleútirilmesine yönelik olarak
Ermenistan’la imzalanan protokoller hâlâ onaylanmamÕútÕr.
Türkiye, ortak güvenlik ve savunma politikasÕna (OGSP) önemli katkÕlarda bulunmakta ve OGSP
faaliyetlerine daha fazla dâhil olmayÕ istemektedir. “Berlin +” düzenlemelerinin ötesinde AB
üyesi tüm devletleri kapsayan AB-NATO iúbirli÷i meselesinin çözüme kavuúturulmasÕ
gerekmektedir. Türkiye, Wassenaar Düzenlemesi’ne üyelik konusundaki tutumunu AB tutumuyla
uyumlaútÕrmamÕútÕr.
Uyumun zaten oldukça ileri bir düzeyde oldu÷u mali kontrol alanÕnda sÕnÕrlÕ ilerleme
kaydedilmiútir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (KMYK) Kanunu’nun uygulanmasÕna iliúkin
mevzuat mevcuttur, öte yandan, kamu iç mali kontrolü politika belgesi ve eylem planÕnÕn gözden
geçirilmesi gerekmektedir. DÕú denetimi ilgili uluslararasÕ standartlarla uyumlaútÕracak olan
SayÕútay Kanunu’ndaki de÷iúiklik henüz kabul edilmemiútir. Türkiye’deki Yolsuzlukla Mücadele
øúbirli÷i YapÕsÕ (AFCOS), henüz operasyonel bir a÷a dönüúmemiútir. Avronun sahtecili÷e karúÕ
korunmasÕ konusunda Komisyon ile temaslarda bulunmak üzere daimi yapÕlara ihtiyaç vardÕr.
Mali ve bütçesel hükümler alanÕnda, Türkiye’nin temel ilkeler ve kurumlar bakÕmÕndan AB
müktesebatÕna uyumu ileri düzeydedir, ancak öz kaynaklar konusundaki hazÕrlÕk durumu erken
aúamadadÕr.
……….
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