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KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NA VE KONSEY’E 
SUNULAN B LD R M 

 
Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 

 
1. G R  
 
Avrupa Birli i (AB) geni leme süreci, Komisyon taraf ndan kabul edilen son lerleme 
Raporu’ndan bu yana, Birli in kar  kar ya oldu u di er birçok zorlu a ra men yeni bir ivme 
kazanm t r. Lizbon Antla mas ’n n yürürlü e girmesi, AB’nin Avrupa bütünle mesi yolundaki 
ivmesini koruyarak geni leme gündemini sürdürebilmesini sa lamaktad r.    
 
H rvatistan ile müzakereler nihai a amaya gelmi tir; bu durum, tüm geni leme ülkelerinin gerekli 
ko ullar  yerine getirmeleri halinde, Birli e kat lmalar n n mümkün olabilece ini göstermektedir. 
S rbistan üyelik ba vurusunda bulunmu tur. Komisyon bugün itibar yla, Karada  ve Arnavutluk 
taraf ndan yap lan üyelik ba vurular yla ilgili görü lerini bildirmektedir. zlanda, kat l m 
müzakerelerine Temmuz ay nda ba lam t r. Türkiye ile müzakerelerde yeni fas llar aç lm t r ve 
Türkiye, Anayasa’s n , kapsaml  bir de i iklik yaparak, Avrupa standartlar na yakla t rm t r. Bat  
Balkan ülkelerine yönelik vize serbestisinde ilerleme kaydedilmi tir. Slovenya ile H rvatistan 
aras nda uzun süredir devam eden kar l kl  anla mazl klarla ilgili önemli ilerlemeler kaydedilmi  
ve S rbistan ile Kosova aras nda diyalog kurulmas na yönelik çal malar ba lat lm t r1. Halklar 
aras nda, anla mazl k sonras  uzla ma sa lanmas  yönünde ilerleme kaydedilmi  ve bu ülkeler 
bölgesel i birli i konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye ba lam lard r. 
 
Bununla birlikte, hâlihaz rda birçok zorluk bulunmaktad r. Baz  geni leme ülkelerinde reform 
sürecinde yava lama olmu tur. Bütün bu ülkeler, iyi yöneti ime, hukukun üstünlü ü konusunda 
ilerlemeye, ekonomik reformlar n h zland r lmas na ve müktesebat  iç hukuka aktarma ve 
uygulamaya yönelik kapasitelerinin art r lmas na odaklanmal d r. Birçok ülkede ifade 
özgürlü ünün desteklenmesi sorunu bulunmaktad r. Bosna-Hersek’in yöneti im sorunu ve eski 
Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti’nin isim sorunu da dahil olmak üzere, baz  karma k 
sorunlar halen çözülmeyi beklemektedir. Çözülememi  ikili sorunlar devam etmekte ve 
Kosova’n n statüsüne ili kin anla mazl klar bölgesel i birli ini engellemektedir. K br s 
sorununda, kapsaml  bir çözüm için müzakerelerde ilerleme kaydedilmi , ancak müzakereler 
henüz sonuçlanmam t r. 
 
AB’nin geni leme sürecine olan ba l l , üye devletlerin, geni leme konusunda Birlik ve Birli e 
kat lmak isteyen ülkelerin kar l kl  ç karlar  bulundu una dair inançlar ndan kaynaklanmaktad r. 
Geni lemeye ili kin anlay n ve deste in güçlendirilmesi amac yla, bu aç k mesaj kamuoylar yla 
payla lmal  ve aç kça anlat lmal d r. AB’nin geni leme süreci, Avrupa’daki istikrara ve 
vatanda lar n güvenlik ve refah na katk da bulunmaktad r. Geni leme süreci, geni leme 
ülkelerindeki siyasi ve ekonomik reformlar bak m ndan benzersiz bir te vik unsuru 
olu turmaktad r. Sürecin erken a amalar nda, zorlu müzakere fas llar  üzerine yo unla lmas  
AB’nin ve geni leme ülkelerinin kar l kl  yarar na olacakt r. Bu süreç, geni leme ülkelerinin, AB 
Antla malar  kapsam nda yer alan tüm alanlarda Avrupa standartlar na ula malar n  ve böylelikle 
AB’nin de kendi hedeflerini gerçekle tirmesine yard mc  olmay  amaçlamaktad r. Bu hedefler 
aras nda, ekonomik krizle ba a ç k lmas  ve iyi yöneti im, 2020 Reform Gündemi Belgesi 
do rultusunda büyüme ve i  yarat lmas n n sa lanmas , AB’nin daha güvenli bir yer haline 
getirilmesi ve dünya sahnesindeki a rl m z n art r lmas  bulunmaktad r. Komisyon’un 2011 
Çal ma Program , bu hedefleri dikkate alan baz  giri imleri içermektedir.  

1 BMGK’nin 1244/99 say l  karar  uyar nca 
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Geni leme, tüm ülkeler bak m ndan inand r c l n  korumal d r. Ko ullar n yerine getirilmesi 
halinde, Birli e kat lmak isteyen ülkeler ve vatanda lar  net bir kat l m perspektifine ihtiyaç 
duymaktad rlar; süreç de onlara somut faydalar sunmal d r. Üye devletler ve AB kamuoyu, yeni 
kat l mlar n zorlu artlar n yerine getirilmesi yoluyla gerçekle ti inden emin olmal d r. 
Geni lemenin ba ar s , tüm payda lar n güçlü bir siyasi ba l l n  gerektirmektedir. Aral k 2006 
tarihli AB Zirvesi’nde kabul edilen geni leme konusunda teyit edilen uzla ma, bu hedeflerin 
gerçekle tirilmesi bak m ndan bir çerçeve olu turmaya devam etmektedir. Bu politika, AB’nin 
yeni üyelerle bütünle me kapasitesiyle birlikte, taahhütlerin sa lamla t r lmas , adil ve zorlu 
artlar n yerine getirilmesi ve kamuoyuyla etkin bir ileti imin olu turulmas  ilkelerine 

dayanmaktad r. 
 
Geni leme süreci, ortak hedeflerin gerçekle tirilmesi için geni leme ülkelerinin AB ile birlikte 
çal malar n  destekleyen ve üyelikle sonuçlanan mekanizmalar ve te vikler sa lamaktad r. AB 
içindeki ekonomik yöneti imin güçlendirilmesiyle birlikte geni leme ülkeleriyle kurulan 
ekonomik diyalog da artacak ve bu da birlikte krizleri a mam z  ve istihdam yaratmaya 
odaklanmam z  sa layacakt r. AB’nin küresel rekabet edebilirli i, çok say da göreceli avantajlara 
sahip ülkelerle olu turulan yak n bütünle meden kazanç sa lamaktad r. Bu, 2004-2007 y llar  
aras nda AB üyesi devletlerin say s n  15’ten 27’ye ç karan be inci geni lemenin kal c  
kazançlar ndan biri olmu tur. 2008’e kadar olan 10 y ll k dönemde, “eski” ve “yeni” üye devletler 
aras ndaki ticaret hacmi üç kat na ç karak, 150 milyar avrodan 450 milyar avroya yükselmi tir. 
Geni leme süreci, kriz dönemlerinde ekonomik istikrar  sürdürmek için gerekti inde uluslararas  
finansal kurulu larla birlikte müdahale etmek için AB’ye finansal araçlar sa lam t r. AB’deki her 
üç özel sektör istihdam n n ikisini sa layan ve teknolojik yenilik (inovasyon) için temel itici gücü 
olu turan küçük ve orta ölçekli i letmeler, geni leyen bir iç piyasadan faydalanmakta ve kat l m 
öncesi mali yard mlar için önemli bir odak te kil etmektedirler. 
 
Geni leme sürecindeki daha yak n bütünle me, enerji, ta mac l k, çevrenin korunmas  ve iklim 
de i ikli ine ili kin çal malar da dahil olmak üzere, AB’nin ekonomik iyile me ve sürdürülebilir 
büyüme bak m ndan kilit te kil eden baz  alanlardaki hedeflerini gerçekle tirmesine yard mc  
olmaktad r. Bat  Balkan ülkeleri tamam yla üye devletlerle çevrilmi tir. Türkiye, AB’ye karadan 
ve denizden kom udur. Trans-Avrupa ta mac l k koridorlar n n in as , enerji kaynaklar n n 
çe itlendirilmesi, iklim de i ikli inin hafifletilmesi ve iklim de i ikli ine uyum ve s n rlar  a an 
hava ve su kirlili inin azalt lmas  geni leme ülkelerinin de tam deste ini gerektiren AB hedefleri 
aras ndad r. 
 
Geni leme ülkeleri de bu alanlardaki ilerlemelerden faydalanmaktad r. Kat l m perspektifi, bu 
ülkeleri, AB ile payla lan hedeflere öncelik vermeye te vik etmektedir. Kat l m Öncesi Mali 
Yard m Arac  (IPA) hibeleri ve IPA’n n verilmesini destekledi i, Avrupa Yat r m Bankas  ve 
di er uluslararas  finansal kurulu lardan gelen krediler, somut destek sa lamaktad r. Kat l m 
müzakerelerine ba layan en yeni aday olan zlanda, yenilenebilir çe itli enerji türlerinde bir dünya 
lideridir ve AB’ye bu ve di er geli mi  alanlardaki teknolojik yenilik (inovasyon) çabalar  
bak m ndan önemli katk lar sa layacakt r. 
 
Stokholm Program ’nda da belirtildi i gibi, Avrupa’n n daha güvenli bir bölge haline getirilmesi 
AB’nin önemli gündem maddeleri aras nda yer almaktad r. Geni leme ülkelerinin, AB 
müktesebat n  üstlenmeleri ve AB müktesebat n  tamamen uygulayabilme kapasitelerini 
göstermeleri gerekmektedir. Komisyon, bu nedenle, geni leme ülkelerinin, örgütlü suçlar n ve 
yolsuzlu un önlenmesi ve çözüm bulunmas  ve yasalar n uygulanmas na ili kin kapasitelerinin 
güçlendirilmesinin desteklenmesi yönündeki çabalar n  ikiye katlam t r. AB’deki hâkim ve 
savc lar ile kolluk kuvvetleri, s n r yönetimi ve göç alan ndaki di er uzmanlar, geni leme 
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ülkelerindeki muadilleriyle uzmanl klar n  payla ma ve ilerlemeleri kontrol etme konusunda 
yard mc  olmaktad rlar. Bir aday ülkenin AB üyeli i yolunda kat l m müzakerelerindeki ilerleme 
h z n  belirleyen kriterlerin yerine getirilmesi, yarg n n ba ms z ve etkili bir ekilde 
yönetilmesinde tatmin edici bir izleme mekanizmas  gerektirmektedir. 
 
Bat  Balkan ülkelerine vize serbestisi tan nmas  konusunda elde edilen deneyim, AB üyeli i 
yolunda ilerleme kaydedilmesiyle de ba lant  kurularak sa lanacak belirli faydalar n s k  
ko ullara ba lanmas  suretiyle ne kadar ba ar l  olunaca n  göstermektedir. Bu ayn  zamanda, 
ilgili ülkelerin, ki ilerin daha serbest dola malar yla ilgili s n rlama ve ko ullara uyulmas  
konusunda gösterdikleri sürekli çaban n önemini vurgulamaktad r.  
 
Lizbon Antla mas ’n n yürürlü e girmesiyle, AB küresel sahnede üzerine dü en sorumlulu u 
yerine getirmek için gereken araçlara sahip olmu tur. Kosova meselesiyle ilgili olarak,  Birle mi  
Milletler Genel Kurulu karar n n kabul edilmesinde AB’nin oynad  rol, bu potansiyelin bir 
göstergesidir. Yeni olu an güçlerin giderek artan bir role sahip oldu u bir dünyada, geni leme, 
AB’nin önemini art rmakta ve uluslararas  arenada AB’yi daha etkili k lmaktad r. Be inci 
geni leme, AB’nin do u ve bat  kom ular yla olan ili kilerine yeni bir h z kazand rm  ve AB’yi 
Balt k Denizi ve Karadeniz bölgelerinde yeni inisiyatifler geli tirme yollar n  ara t rmaya 
yöneltmi tir. Bat  Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin devam etmekte olan kat l m süreci, AB’nin 
Akdeniz ve Karadeniz bölgeleriyle Tuna Havzas ’na olan ilgisini ve buralardaki etkisini daha da 
art rmaktad r. Türkiye’nin kendi bölgesindeki rolünün kat l m sürecinin tamamlay c s  olarak ve 
AB ile koordinasyon halinde artmas  halinde, her iki taraf n da sadece Ortado u’da ve Güney 
Kafkaslar’da de il, tüm dünyadaki a rl  artabilecektir. Türkiye ve AB, birlikte hareket ederek, 
enerji güvenli ini art rabilecek, bölgesel anla mazl klar n çözümüne yönelebilecek ve etnik veya 
dini temelde meydana gelen bölünmeleri engelleyebileceklerdir. zlanda ve AB, birlikte, kutup 
bölgesindeki enerji, çevre, deniz ve güvenlik meselelerinin çözümünde önemli bir rol 
üstlenebileceklerdir. Hiç üphesiz, bu tür sinerjilerden tam potansiyel elde edilmesi ancak 
güvenilir bir geni leme stratejisine kar l kl  ba l l k sayesinde gerçekle ebilecektir.  
 
AB’nin dünyadaki önemi, büyük ölçüde, düzenleyici model olmas n n cazibesinden de 
kaynaklanmaktad r. ç pazar n canl l  ve AB norm ve standartlar n n dünyadaki ülkeler 
taraf ndan benimsenmesi, ticaret, yat r m ve büyümeyi art r c  en önemli etkenlerdir. Tek pazar 
hakk nda Komisyon'a sunulan iddial  ve geni  kapsaml  bir düzenleme, kalan engelleri ortadan 
kald rmay  ve büyüme potansiyelini serbest b rakmay  hedeflemektedir. Geni leme sürecinde, bu 
kapsamda yer alan ülkelerin a amal  olarak AB müktesebat n  kabul etmesi, tek bir standartlar 
bütününün uyguland  alan  geni letecektir. Bu da yeni yat r mlar , teknolojik yenili i 
(inovasyon) ve sosyal uyumu te vik edecek ve AB’nin düzenleyici modelinin kom u ülkelerdeki 
ve daha geni  kapsaml  uluslararas  sistemdeki cazibesini art racakt r. 
 
Geni leme süreci, AB ve Birli e üye olmaya istekli ülkeler için önemli bir bahis konusudur. Ayn  
zamanda, bu geni leme gündeminin önemine ili kin olarak toplumdaki alg lamalar, ço u zaman 
daha bask n gözükebilen günlük kayg lardan etkilenmektedir. Bu y l yay mlanan raporlar paketi 
ve buna e lik eden sonuçlar ve tavsiyeler, geni leme sürecinin, örgütlü suçlar n ve yolsuzlu un 
önlenmesi ve çözüme kavu turulmas  veya büyüme ve istihdam yarat lmas  gibi, 
vatanda lar m z n birçok sorununun çözümüne katk s  oldu unu göstermektedir. AB kurumlar n n 
ve AB’ye üye devletlerin, geni leme sürecinin daha fazla anla lmas  ve desteklenmesi için 
birlikte çal malar  ve bunun ortak hedeflerimize ula mam zda nas l katk  sa layaca n  ortaya 
koymalar  gerekmektedir. AB, geni lemesini ba ar yla sürdürerek, kar la t  di er pek çok 
zorlukla daha iyi mücadele edebilecektir. 
………. 
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4. GEN LEME ÜLKELER NDE KAYDED LEN GEL MELER VE GÜNDEM 2010-
2011 
 
………. 
 
4.2. Türkiye ile kat l m müzakerelerinde ilerleme sa lanmas  
 
Türkiye siyasi reform sürecine devam etmi tir. Türkiye, siyasi ve hukuk sistemine önemli 
reformlar getiren ve yarg  ve temel haklar alan nda birçok önceli i düzenleyen bir Anayasa 
de i ikli i yapm t r. Bu reformlarla; askeri mahkemelerin yetkisi s n rland r lm , Anayasa 
Mahkemesi yeniden yap land r lm , Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu’nun olu umu 
yarg n n bütününü daha fazla temsil edecek biçimde geni letilmi , kamu sektöründe sendikal 
haklar n kapsam  geni letilmi , kad n ve çocuk haklar n n korunmas na yönelik özel 
tedbirlerin al nmas  için dayanak olu turulmu , ki isel verilerin korunmas  güvence alt na 
al nm , Ombudsmanl k Kurumu’nun kurulmas na hukuki zemin te kil edecek olan 
ombudsmana ba vurma hakk  getirilmi tir. 
 
Anayasa de i ikli i do ru yönde at lm  önemli bir ad md r. Bununla birlikte, anayasal 
reformlara yönelik deste in güçlendirilmesi için, tüm siyasi partilerin ve sivil toplumun tam 
kat l m yla geni  kapsaml  isti arelere ihtiyaç bulunmaktad r. lgili mevzuat n ç kar lmas yla, 
bu reformlar n düzgün ekilde uygulamaya geçirilmesi sa lanmal d r. Avrupa standartlar  ve 
AB’ye üyelik kriterleriyle uyumlu yeni bir sivil anayasa, Türkiye'de demokrasinin daha fazla 
güçlenmesine sa lam bir temel te kil edecektir. 
 
Temel özgürlükler konusunda, ifade ve bas n özgürlü ü, gerek mevzuat, gerek uygulama 
bak m ndan güçlendirilmelidir. Dini özgürlüklerin uygulanmas  konusunda baz  eksiklikler 
devam etmektedir. Kad n haklar  ve cinsiyet e itli i ile tüm sendikal haklar n sa lanmas  
konular nda da ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Özellikle Kürt meselesinin çözümünü 
amaçlayan “demokratik aç l m” s n rl  sonuçlar vermi tir. Güneydo u Anadolu Bölgesi’ndeki 
güvenlik, PKK/Kongra-Gel terör örgütünün yeniden ba layan sald r lar  nedeniyle kötüye 
gitmi tir. Yolsuzlukla mücadele konusunda baz  ilerlemeler kaydedilmi tir.  
 
Oldukça yava  gitse de, kat l m müzakerelerinde ilerleme kaydedilmi tir. Müzakereler, 
Türkiye’nin, belirlenen ko ullar  yerine getirmek üzere çabalar n  art rmas n  gerektiren zorlu 
bir a amaya gelmi tir. Türkiye, aç l  kriterleri ve Müzakere Çerçeve Belgesi’nde belirlenen 
ko ullar n yerine getirilmesinde ilerleme kaydederek müzakerelerin h z n  art rabilecektir. 
Önümüzdeki aylarda Türkiye, rekabet politikas , kamu al mlar  ve sosyal politika ve istihdam 
fas llar na özel öncelik vermelidir. 
 
Türkiye’nin kom u ülkelerle d  politikas  daha aktif hale gelmi tir. D  politikas n n, 
Türkiye’nin kat l m sürecinin tamamlay c s  olarak ve AB ile koordinasyon halinde 
geli tirilmesi kayd yla, bu durum AB için bir kazançt r. Türkiye, d  politikada AB ile 
Türkiye aras nda daha yak n bir i birli inin sa lanmas  için bir tak m önerilerde bulunmu tur. 
Türkiye ile geri kabul anla mas  müzakerelerinde kayda de er ilerleme sa lanm t r.  
 
Türkiye, K br s meselesinde kapsaml  bir çözüme var lmas  için K br s Rum ve K br s Türk 
toplumlar  liderleri aras nda, BM’nin himayesinde yürütülen müzakerelere aç kça destek 
verdi ini ifade etmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, Güney K br s Rum Yönetimi ile 
ikili ili kileri normalle tirme yönünde hiçbir ilerleme kaydedilmemi tir. Türkiye, Ortakl k 
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Anla mas na Ek Protokol’ü tam olarak uygulamam  ve Güney K br s Rum Yönetimi ile 
do rudan ula m hatlar ndaki k s tlamalar dahil, mallar n serbest dola m  üzerindeki tüm 
engelleri kald rmam t r. Türkiye’nin, ivedilikle, Ek Protokol’ün ayr mc l k yapmaks z n 
uygulanmas  yükümlülü ünü yerine getirmesi ve Güney K br s Rum Yönetimi ile ikili 
ili kileri normalle tirmesi gerekmektedir. AB, 21 Eylül 2005 tarihli Bildiri’de yer alan 
konularda kaydedilen geli meleri, Aral k 2006 ve Aral k 2009’da gerçekle tirilen Zirveler 
dahil, Zirve sonuçlar  gere ince izlemeye ve gözden geçirmeye devam edecektir. Komisyon, 
ilerleme olmamas  halinde, AB’nin 2006 y l nda ald  ve müzakerelerdeki genel ilerleme 
bak m ndan sürekli etkisi olacak tedbirlerin sürdürülmesini tavsiye etmektedir.  
 
Türkiye, kom u ülkelerle olan s n r anla mazl klar  dahil, çözülememi  ikili sorunlar n 
çözümüne yönelik çabalar n  art rmal d r. Yunanistan ile ili kilerini iyile tirmek için yeni bir 
itici güç bulunmaktad r. Yunanistan, Yunan adalar  üzerinden yap lan uçu lar dahil, 
Türkiye’nin sürekli olarak Yunanistan’ n hava sahas n  ihlal etti ine dair pek çok resmi 
ikâyette bulunmu tur. Yunanistan, ayr ca karasular nda ihlaller gerçekle tirildi i yönünde 
ikâyetlerde bulunmu tur. 2009 y l nda imzalanan Ermenistan ile ili kilerin normalle tirilmesi 

hakk ndaki protokoller onaylanmam t r.  
………. 
 
5. SONUÇLAR VE TAVS YELER 
 
………. 
14.  Türkiye, özellikle Anayasa de i iklikleriyle birlikte siyasi reform sürecini sürdürmü tür. 

Temel haklar, “demokratik aç l m” ve tüm payda lar n reform sürecine kat l m 
sa lamas  konular nda daha fazla ilerleme kaydedilmelidir. Özellikle, ifade 
özgürlü ünün güvence alt na al nmas  gerekmektedir. Oldukça yava  gitse de, kat l m 
müzakerelerinde ilerleme kaydedilmi tir. Türkiye, aç l  kriterleri ve Müzakere Çerçeve 
Belgesi’nde ko ullar n yerine getirilmesinde ilerleme sa layarak müzakerelerin h z n  
art rabilecektir. Türkiye’nin, ivedilikle, Ek Protokol’ün tam olarak ayr mc l k 
yapmaks z n uygulanmas  yükümlülü ünü yerine getirmesi ve Güney K br s Rum 
Yönetimi ile ikili ili kileri normalle tirmesi gerekmektedir. AB, 21 Eylül 2005 tarihli 
Bildiri’de yer alan konularda kaydedilen geli meleri, Aral k 2006 ve Aral k 2009’da 
gerçekle tirilen Zirveler dahil, Zirve sonuçlar  gere ince izlemeye ve gözden geçirmeye 
devam edecektir. Komisyon, ilerleme olmamas  halinde, AB’nin 2006 y l nda ald  ve 
müzakerelerdeki genel ilerleme bak m ndan sürekli etkisi olacak tedbirlerin 
sürdürülmesini tavsiye etmektedir. 

………. 
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EK 2 
 

H rvatistan, eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, S rbistan, 
Kosova, Türkiye ve zlanda’ya ili kin Sonuçlar 

 
………. 
 
Türkiye 
 
Türkiye, siyasi kriterleri yeterli derecede kar lamaya devam etmektedir. Son dönemdeki 
Anayasa reformlar , yarg  ve temel haklar gibi birçok alanda ilerleme kaydedilmesi için 
gerekli ko ullar  sa lam t r. Bu reformlar n, Avrupa standartlar na uygun biçimde 
uygulanmas  gerekmektedir. Özellikle Kürt meselesini çözüme kavu turmay  amaçlayan 
demokratik aç l m, beklentileri henüz kar lamam t r. 
 
12 Eylül referandumunda kabul edilen Anayasa de i ikli i do ru yönde at lm  bir ad md r. 
Paket, yarg , temel haklar ve kamu yönetimi alanlar nda, Kat l m Ortakl  Belgesi’nde yer 
alan bir dizi önceli i kar lamaktad r. Ancak, Anayasa reform tasla n n haz rlanmas  ve 
kabul edilmesinde siyasi partiler ve sivil toplumla geni  isti arelerde bulunulmam t r. 
Anayasa de i ikliklerinin, Avrupa standartlar na uygun olarak ve effaf ve kat l mc  biçimde 
uygulanmas  kilit unsur te kil etmektedir. Temel haklar bak m ndan hâlâ kayda de er çaba 
gösterilmesi gerekmektedir. Gazetecilere kar  aç lan çok say daki dava ve medya üzerindeki 
yersiz bask  bas n özgürlü ünü uygulamada zay flatmaktad r. Özellikle Kürt meselesine 
çözüm bulmak amac yla Hükümet taraf ndan A ustos 2009’da ilan edilen demokratik aç l m 
k smen uygulanm t r. Anayasa Mahkemesi’nin Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) 
kapat lmas na ili kin karar  ve PKK’n n terör sald r lar ndaki art  da söz konusu politikay  
zay flatm t r. 
 
Demokrasi ve hukukun üstünlü ü konusunda, suç örgütü oldu u iddia edilen Ergenekon’a 
kar  soru turmalar devam etmektedir. Bu soru turma ve birçok ba ka darbe plan n n 
ara t r lmas , demokratik kurumlar n düzgün i leyi ine ve hukukun üstünlü üne duyulan 
güvenin güçlendirilmesi bak m ndan Türkiye için bir f rsat olmay  sürdürmektedir. Ancak, 
tüm üpheliler için yarg  güvenceleri konusunda endi eler mevcuttur. Türkiye’nin hâlâ siyasi 
partilerin kapat lmas  konusundaki usul ve gerekçelere ili kin mevzuat n  Avrupa 
standartlar na uygun hale getirmesi gerekmektedir. 
 
Kamu yönetimi reformu konusunda, anayasa de i ikli inin kabul edilmesiyle, özellikle Kamu 
Denetçili i Kurumu’nun kurulmas , ki isel verilerin korunmas  ve bilgiye eri im bak m ndan 
baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. Özellikle kamu hizmetlerinin reformu konusunda daha fazla 
çaba sarfedilmesi gerekmektedir.  
 
Güvenlik güçlerinin sivil denetimi konusunda ilerleme sa lanm t r. Anayasa de i iklik 
paketi, askeri mahkemelerin yetkisini s n rland rm  ve Yüksek Askeri urâ’n n kararlar na 
kar  temyiz yolu açm t r. Ancak, Silahl  Kuvvetlerin k demli mensuplar , özellikle yarg  ile 
ilgili konularda, sorumluluk alanlar n n d nda aç klamalarda bulunmay  sürdürmü lerdir. 
Savunma bütçesinin TBMM taraf ndan denetimi konusunda ilerleme kaydedilmemi tir. 
 
Yarg  alan nda, Yarg  Reform Stratejisi’nin uygulanmas  bak m ndan ilerleme kaydedilmi tir. 
Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) olu umu konusundaki Anayasa 
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de i ikliklerinin kabulü olumlu bir ad md r. Bununla birlikte, Adalet Bakan  hâlâ HSYK’ya 
ba kanl k etmekte ve soru turmalar konusunda son sözü söylemektedir. Uygulama mevzuat n n 
haz rlanmas nda ve kabul edilmesinde, tüm payda larla etkin bir diyalo un tesis edilmesi 
gerekmektedir. Bu, söz konusu reformlar n Avrupa standartlar na uygun, effaf ve kapsay c  
ekilde uygulanmas na katk da bulunacakt r. 

 
Kapsaml  bir yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem plan n n geli tirilmesi bak m ndan ilerleme 
kaydedilmi tir. Bununla birlikte, yolsuzluk, hâlâ birçok alanda yayg nd r. Türkiye’nin soru turma, 
iddianame ve mahkûmiyet kararlar na ili kin bir izleme mekanizmas  geli tirmesi gerekmektedir. 
 
nsan haklar  ve az nl klar n korunmas  konusunda, özellikle toplant  düzenleme özgürlü ü ve 

kad n haklar , çocuk haklar  ve kültürel haklar bak m ndan baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. Ancak, 
özellikle ifade özgürlü ü ve din özgürlü ü konusunda kayda de er çaba gösterilmesi 
gerekmektedir. 
 
Uluslararas  insan haklar  hukukuna riayet konusunda, insan haklar  kurumlar n n, BM ilkeleri 
ile tamamen uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  
 

kence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik olumlu e ilim devam etmi tir. nsan haklar  
ihlallerine dair kamuoyu taraf ndan bilinen baz  davalar mahkûmiyetle sonuçlanm t r. Bununla 
birlikte, kolluk kuvvetleri yetkililerince orant s z güç kullan m  devam etmi tir ve bu durum 
endi e yaratmaktad r. 
 
Cezaevi reform program  uygulamas  devam etmektedir. Bununla birlikte, duru ma öncesi tutuklu 
olanlar n yüksek oranda olmas  en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. 
Cezaevlerindeki sa l k hizmetleri geli tirilmelidir. 
 
Türk hukuku, ifade özgürlü ünü A HS’ye A HM içtihad na uygun ekilde yeterli ölçüde güvence 
alt na almamaktad r. Gazetecilere kar  aç lan dava say s n n fazlal  endi e konusudur. Medya 
üzerindeki a r  siyasi bask lar ve yasal belirsizlikler uygulamada bas n özgürlü ünü 
etkilemektedir. nternet sitelerinin s k s k yasaklanmas  endi e yaratmaktad r. 
 
Toplant  düzenleme özgürlü ü konusunda, baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. Nevruz kutlamalar  
(Kürtlerin Yeni Y l ) veya 1 May s gibi geçmi  y llarda kar kl klara sebep olan gösteriler, bu y l 
bar  içinde ve yetkililerle koordinasyon halinde gerçekle tirilmi tir. Bununla birlikte, Kürt 
meselesiyle ba lant l  olarak ülkenin güneydo usunda yap lan baz  gösteriler güvelik güçlerinin 
a r  güç kullan m yla gölgelenmi tir.  
 
Örgütlenme özgürlü ü konusunda yasal çerçeve büyük ölçüde AB standartlar yla uyumludur. 
Bununla birlikte, yetkililer gere inden fazla denetim yapmakta ve LGBTT derneklerine kar  
kapatma davalar  açmay  sürdürmektedirler. 
 
Din özgürlü ü konusunda, ibadet özgürlü üne genel olarak sayg  gösterilmektedir. Vak flar 
Kanunu’nun uygulanmas  baz  gecikme ve usule ili kin sorunlar na ra men sürmektedir. Aleviler 
ve gayrimüslimlerle diyalog devam etmekle birlikte, henüz sonuca ula mam t r. Az nl k dinlerine 
mensup olanlar, a r  e ilimli ki ilerin tehdidine maruz kalmaya devam etmektedir. Din 
adamlar n n e itimi de dahil olmak üzere, tüm gayrimüslim cemaatlerin ve Alevilerin, a r  bir 
k s tlama olmaks z n faaliyet göstermelerine imkan tan yacak ekilde A HS ile uyumlu bir yasal 
çerçevenin olu turulmas  gerekmektedir.  
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Kad n haklar  ve toplumsal cinsiyet e itli ini güvence alt na alan hukuki çerçeve büyük ölçüde 
yürürlüktedir. Bu çerçeve, kad nlara yönelik pozitif ayr mc l k tedbirlerinin de yer ald  Anayasa 
de i ikli inin kabul edilmesiyle güçlendirilmi tir. Bununla birlikte, bu hukuki çerçevenin, 
özellikle, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda gerçekli e dönü türülmesi için ilave çabalar n 
sürdürülmesi gerekmektedir. Kad n haklar n n ve toplumsal cinsiyet e itli inin uygulanmas  
Türkiye için önemli zorluk olmaya devam etmektedir. Töre cinayetleri, erken ve zorla yapt r lan 
evlilikler ve aile içi iddet hâlâ ciddi sorun te kil etmektedir. Mevzuat n, ülke genelinde tutarl  
biçimde uygulanmas  gerekmektedir. Kad n haklar  ve toplumsal cinsiyet e itli i konular nda 
daha fazla e itim verilmesi ve fark ndal k yarat lmas  yönünde çaba gösterilmesi ihtiyac  
bulunmaktad r.  
 
Çocuk haklar  konusunda ilerleme kaydedilmi tir. Türkiye, çocuk adalet sistemine ili kin hukuki 
çerçevesini uluslararas  standartlarla uyumlu hale getirmi tir. lkö retimde cinsiyet e itsizli i 
azalmakla birlikte, ülkenin baz  yerlerinde hâlâ devam etmektedir. Çocuklar n okulu b rakmas  
endi e yaratmaya devam etmektedir. E itim, çocuk i çili i, sa l k, idari kapasite ve koordinasyon 
da dahil olmak üzere tüm alanlarda daha fazla çaba gösterilmesi ve ülke genelinde etkili bir çocuk 
adalet sistemi olu turulmas  gerekmektedir.  
 
Anayasa de i iklikleri, Türkiye’deki sendikal haklar , özellikle kamu hizmetine yönelik olmak 
üzere geni letmektedir. Bununla birlikte, mevcut hukuki çerçevede AB standartlar  ve ILO 
Sözle meleriyle uyumlu olmayan k s tlay c  hükümler bulunmaktad r. Sosyal ortaklar ve Hükümet 
aras ndaki uzla  eksikli i yeni mevzuat n kabul edilmesinde engel te kil etmektedir. 
 
Türkiye’nin az nl klara sayg  ve az nl klar n korunmas  ve kültürel haklar konusundaki yakla m  
s n rl  kalmaktad r. Avrupa standartlar yla uyumlu ekilde, dil, kültür ve temel haklara tam olarak 
sayg  gösterilmesi ve bu haklar n korunmas  henüz tam anlam yla sa lanmam t r. Türkiye, 
az nl klara kar  ho görünün art r lmas  ve az nl klar n topluma dahil edilmesinin te vik edilmesi 
için daha fazla çaba göstermelidir.  
 
Kültürel haklar n güçlendirilmesi konusunda, özellikle Türkçe d ndaki dillerde yay n yapma 
politikas  bak m ndan baz  olumlu ad mlar at lm t r. Ancak, özellikle siyasi hayatta, e itimde ve 
kamu hizmetlerinden faydalan rken, Türkçe d ndaki dillerin kullan lmas nda k s tlamalar devam 
etmektedir. 
 
Romanlara ili kin konular daha aç k tart l r hale gelmi tir ve Romanlar n birtak m endi elerine 
yönelik somut tedbirlerin ele al nmas na devam edilmektedir. Ancak, Romanlara ili kin sosyal 
içerme konusunda ilerleme kaydedilmesi için kapsaml  bir politikan n bulunmamas  nedeniyle, 
Romanlar, hâlâ e itim, bar nma, sa l k ve kamu hizmetlerine eri imde s k s k ayr mc  
muameleyle kar la maktad rlar. 
 
Do u ve Güneydo u Bölgesi konusunda, Hükümetin demokratik aç l m  az say da tedbirin 
uygulamaya konmas  nedeniyle, beklentilerin gerisinde kalm t r. Kürt meselesinin çözümüne 
yönelik çabalar n geni  kapsaml  bir isti are yoluyla sürdürülmesi önemlidir. Terörle mücadele 
mevzuat n n, temel haklar n kullan lmas yla ilgili a r  k s tlamalardan kaç nmak amac yla 
de i tirilmesi gerekmektedir. Çok say da kara may n  bulunmas  endi e kayna  olmay  
sürdürmektedir. Köy koruculu u sisteminin a amal  olarak kald r lmas  gerekmektedir.  
 
Haziran ay ndan bu yana, PKK’n n birçok can kayb na yol açan terör sald r lar  art  göstermi tir. 
PKK; AB’nin terör örgütleri listesinde yer alm t r. Türkiye ile AB terörle mücadele alan nda 
diyalo unu geli tirmi tir.  
 
Yerlerinden olmu  ki ilerin zararlar n n tazmin edilmesi sürdürülmü tür. Ancak, uygulama etkili 
de ildir. Hükümet, yerlerinden olmu  ki ilerin durumuna çözüm bulmak için genel bir ulusal 
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strateji geli tirmemi tir; Hükümetin yerlerinden olmu  ki ilerin ihtiyaçlar n  kar lamak için 
gösterdi i çabalar  artt rmas  gerekmektedir. Mülteci ve s nmac lara yönelik hukuki çerçevenin 
ve ba vuru usullerine ili kin genelgelerin uygulanmas n n güçlendirilmesi gerekmektedir. Geri 
gönderme merkezlerindeki genel ko ullar n daha da geli tirilmesi önem arz etmektedir. 
 
Bölgesel konular ve uluslararas  yükümlülükler konusunda, Türkiye, K br s meselesinin 
kapsaml  bir çözüme kavu turulmas  amac yla, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu 
çerçevesinde iki toplum lideri aras ndaki müzakerelere yönelik aç k deste ini beyan etmeyi 
sürdürmü tür. Ancak, Konsey ve Komisyon’un müteaddit ça r lar na ra men, Türkiye hâlâ 
Avrupa Toplulu u ve üye devletlerin 21 Eylül 2005 tarihli bildirisi ve Avrupa Birli i 
Zirvesi’nin Aral k 2006 ve Aral k 2009 tarihli kararlar  dahil Zirve kararlar nda belirtilen 
yükümlülüklerini yerine getirmemi tir. Türkiye, Ortakl k Anla mas ’na Ek Protokolü tam 
olarak ve ayr m yapmaks z n uygulama yükümlülü ünü yerine getirmemekte olup, Güney 
K br s Rum Yönetimi (GKRY) ile do rudan ula m hatlar ndaki k s tlamalar dahil, mallar n 
serbest dola m  üzerindeki tüm engelleri kald rmam t r. GKRY ile ikili ili kilerin 
normalle tirilmesi konusunda ilerleme kaydedilmemi tir.  
 
Yunanistan ile ili kiler konusunda, ikili ili kilerin geli tirilmesine yönelik yeni bir motivasyon 
söz konusudur. Bu durum, ticaret, e itim, ula t rma, enerji, kültür ve çevre alanlar nda baz  
olumlu ad mlar n at lmas yla sonuçlanm t r. S n r uyu mazl klar  konusunda istik afi 
görü meler yo unla m t r. Yunan adalar  üzerindeki uçu lar dahil, Türkiye’nin devam eden 
hava sahas  ihlalleri konusunda Yunanistan taraf ndan önemli say da resmi ikayette 
bulunulmu tur. Yunanistan, ayr ca karasular n n ihlal edildi ine dair ikâyetlerde 
bulunmu tur. 
 
AB ve Türkiye, Bat  Balkanlara ili kin olarak ortak ilgi alan na giren konularda diyalogda 
bulunmu lard r. Türkiye, bölgede, S rbistan ve Bosna-Hersek ile üçlü görü meler dahil, bir 
dizi giri imde bulunmu tur. Bulgaristan ile ili kiler olumlu bir ekilde devam etmektedir. 
 
Türk ekonomisi, küresel mali krizden olumsuz etkilenmi tir, ancak 2009’un ikinci 
çeyre inden itibaren yüksek h zla büyümeye ba layarak, kay plar n  h zl  biçimde telafi 
etmi tir. Kamu bütçesi ve Merkez Bankas , özellikle mali ve parasal disiplinin gev etilmesi 
yoluyla, toplam talebe ba ar l  biçimde ve önemli miktarda destek olmu tur. Yüksek büyüme 
oran na, h zl  biçimde geni leyen ticaret aç klar  ve cari aç klar, azalan i sizlik – her ne kadar 
hala kriz öncesi düzeyden daha yüksek olsa da – ve artan enflasyonist bask lar e lik 
etmektedir. Kriz ile ilgili müdahale politikalar ndan ç kma stratejisi güçlü, sürdürülebilir ve 
dengeli büyümeyi yakalamaya yo unla maktad r. Y llar içinde mali performans  önemli 
ölçüde geli tirme potansiyeli olan bir mali kural tasar m  tamamlanm t r. Ancak, TBMM 
taraf ndan kabul edilmesi gecikmi tir. Yap sal reformlarla ilgili ilerleme yava lam t r; ancak 
daha dü ük reel faiz oranlar  ve daha güçlü temel ekonomik göstergeler, yap sal reformlar n 
h zlanmas  için imkan sa layacakt r.  
 
Ekonomik kriterlere ili kin olarak, Türkiye’de, i leyen bir piyasa ekonomisi bulunmaktad r. 
Türkiye, yap sal reformlara ili kin kapsaml  program n  uygulamas  kayd yla, orta vadede 
Birlik içinde rekabetçi bask lar ve piyasa güçleriyle ba  edebilecektir.  
 
Kriz sonras nda, ekonomik politikan n temel unsurlar  üzerindeki uzla ma korunmaktad r. 
Krize kar  al nan tedbirler Türkiye’nin mali aç k ve borç stokunu art rm  olsa da, ekonomik 
krizin etkisini azaltm t r. Bu tedbirler, a amal  olarak kald r lmaktad r. Geçti imiz y llarda 
kamu maliyesinde sa lanan iyile menin ve genel olarak orta vadeli mali sürdürülebilirli in 
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yarataca  faydalar n azami düzeyde olabilmesi ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin 
tesisi için ekonomiyi canland r c  tedbirlerin zaman nda, hedef yönelik ve do ru ç palar 
çerçevesinde sona erdirilmesi hususu önemini korumaya devam etmektedir. Özelle tirme 
konusunda, küresel ekonomik ortam nedeniyle yava lama olmas na ra men ilerleme 
kaydedilmi tir. Mali sektör, daha önce yap lan reformlar sayesinde kayda de er bir direnç 
göstermi tir. Yat r mlar güçlü biçimde düzelmi tir; ülkenin be eri ve fiziki sermayesinin 
geli tirilmesi konusunda s n rl  ilerleme kaydedilmi tir. Türkiye ticaretini yeni piyasalara 
yönelerek çe itlendirebilme imkân  bulmu  ve bu suretle krizin etkilerini k smen 
hafifletmi tir. AB ile ticari ve ekonomik bütünle me yüksek seviyelerde seyretmeye devam 
etmi tir. 
 
Bununla birlikte, d  finansman kaynaklar na eri imde sorun ya anmamas na ra men, cari 
i lemler aç  ve buna ili kin finansman ihtiyac  iç talepteki art a ba l  olarak önemli ölçüde 
artm t r. Özellikle enerji fiyatlar ndaki art  ve canlanan ekonomik aktiviteden kaynaklanan 
bask lardan dolay , enflasyonist bask lar büyük oranda artm t r. Mali effafl k, enflasyon 
hedeflemesinin güçlendirilmesi ve mali istikrar n muhafaza edilmesi konular nda daha fazla 
ilerleme kaydedilmesi, ani yükseli  ve dü ü  senaryolar na ili kin risklerin asgariye 
indirilmesi bak m ndan kilit konular olmaya devam etmektedir. sizlik oran  kriz öncesi 
döneme göre yüksek seviyelerde kalm t r ve demografik etkenler sebebiyle i sizlik oran n n 
gelecekte de yüksek olmas  beklenmektedir. Yeni istihdam yarat lmas ndaki dü ük kapasite, 
i gücü talebi ve arz  aras ndaki uyumsuzluk ve a r  i gücü piyasas  düzenlemeleri ile aç kça 
ili kilidir. Pazardan ç k  i lemleri önünde engeller bulunmaktad r ve iflas i lemleri oldukça 
zahmetlidir. Kriz, KOB `lerin finans kaynaklar na eri imini daha da zorla t rm t r. Yarg  
ortam , özellikle yarg lama usulleri, uygulamada sorunlara neden olmaya ve i  ortam n n 
iyile tirilmesine engel olu turmaya devam etmektedir. Mevcut mal piyasalar  düzenlemesi ve 
devlet desteklerinin tahsis edilmesinde effafl n olmamas  i  ortam n n iyile tirilmesine 
imkan sa lamamaktad r. Kay t d  ekonomi önemli bir sorun olarak kalm t r.  
 
Türkiye, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yetene ini geli tirmeye devam etmi tir. 
Bazen düzensiz de olsa, birçok alanda ilerleme kaydedilmi tir. Mallar n serbest dola m , fikri 
mülkiyet haklar , anti-tröst politikas , enerji, i letme ve sanayi politikas , tüketicinin 
korunmas , istatistik, trans-Avrupa a lar , bilim ve ara t rma gibi birçok alanda uyum ileri 
seviyededir. Çevre, irketler hukuku, kamu al mlar , i  kurma hakk  ve hizmet sunma 
serbestisi konular nda uyum çabalar na devam edilmesi gerekmektedir. Gümrük birli i 
konusunda uyum tamamlanmal d r. Türkiye’nin, uygunluk de erlendirmesi kontrolleri, ithalat 
ve ihracat lisans  uygulamalar , fikri mülkiyet haklar n n etkili biçimde uygulanmas , yeni 
ilaçlar n tesciline ili kin ko ullar ve ayr mc  vergilendirme gibi uzun zamand r devam eden 
ticarete ili kin sorunlar hâlâ çözülememi tir. Türkiye’nin gümrük birli ini tam olarak 
uygulamas  ve serbest dola mda olan AB ürünlerine ili kin çok say daki engeli kald rmas  
gerekmektedir. Birçok konuda Türkiye’nin, AB müktesebat n n uygulanmas  bak m ndan 
idari kapasitesini geli tirmesi gerekmektedir. 
 
Mallar n serbest dola m  alan nda mevzuat uyumu oldukça ileri seviyededir, ancak bu alanda 
s n rl  ilerleme kaydedilmi tir. Ticarette teknik engeller hâlâ mallar n serbest dola m n  
k s tlamaktad r ve yeni engeller getirilmi tir. Uyumun erken bir a amada oldu u i çilerin 
serbest dola m  alan nda s n rl  ilerleme kaydedilmi tir.  kurma hakk  ve hizmet sunma 
serbestisi alan nda uyum erken a amadad r. Mesleki yeterliliklerin kar l kl  tan nmas  
konusunda çok s n rl  ilerleme kaydedilmi tir.  kurma ve hizmetler alan nda ilerleme 
kaydedilmemi tir. Sermayenin serbest dola m  alan nda, özellikle kara paran n aklanmas  ile 
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mücadele konusunda AB müktesebat na uyum sa lanmas  bak m ndan ilerleme 
kaydedilmi tir. Terörizmin finansman  ile mücadeleye yönelik yasal çerçeve hâlâ 
tamamlanmam t r. Türkiye sermaye hareketleri, ödemeler veya ödemeler sistemi konular nda 
ilerleme kaydetmemi tir.  
 
Kamu al mlar  alan nda, özellikle kurumsal yap  ve idari kapasite ba ta olmak üzere, baz  
ilerlemeler kaydedilmi tir. Uyum stratejisinin kabul edilmesi gerekmektedir ve Türkiye ba ta su, 
enerji, ula t rma ve posta sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu lar n al mlar , imtiyazlar ve kamu-
özel sektör i birli i olmak üzere mevzuat n  AB müktesebat yla daha fazla uyumlu hale 
getirmelidir. irketler hukuku alan nda çok s n rl  ilerleme kaydedilmi tir. Yeni Ticaret Kanunu 
henüz kabul edilmemi tir. dari kapasitesinin daha fazla güçlendirilmesi gerekmektedir ve 
denetlemeye ili kin yasal ve kurumsal çerçeve henüz bulunmamaktad r. Fikri mülkiyet hukuku 
alan ndaki AB müktesebat na uyum göreceli olarak yüksektir. Türkiye’nin Komisyon ile birlikte 
Fikri Mülkiyet Haklar  Diyalo u olu turma karar , bu fas ldaki kat l m müzakereleri bak m ndan 
kilit unsur te kil etmektedir. Ancak, cayd r c  cezai yapt r mlar  içerecek ekilde gerekli fikri 
mülkiyet haklar  mevzuat  hâlâ kabul edilmemi tir. Fikri mülkiyet haklar  alan nda 
koordinasyonun ve i birli inin geli tirilmesi gerekmektedir.  
 
Rekabet politikas  alan nda, antitröst konusunda uyum yüksek seviyededir. Türkiye rekabet 
kurallar n  etkili bir ekilde uygulamaktad r. Bir izleme izleme otoritesi olu turan Devlet 
Desteklerinin zlenmesi ve Denetlenmesi Hakk nda Kanun’un kabul edilmesi önemli bir ad md r. 
Bu izleme mekanizmas n n en k sa sürede faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.  
 
Mali hizmetler alan nda, denetleyici kurumlar daha fazla ihtiyati tedbir ald ndan baz  ilerlemeler 
kaydedilmi tir. Türkiye’nin AB müktesebat na genel uyumu k smi düzeyde kalmaya devam 
etmektedir. Bilgi toplumu ve medya alan nda, elektronik haberle me ve bilgi teknolojileri 
konusunda, düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu taraf ndan 
yönetmeliklerin uygulanmas  bak m ndan kayda de er çal malar gerçekle tirilmi tir. Görsel-
i itsel politika konusunda baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. Bununla birlikte, Pazar geli iminde, 
baz  engeller devam etmektedir. Elektronik haberle me, bilgi toplumu hizmetleri ve görsel-i itsel 
politika konular nda daha fazla ilerleme gerekmektedir.  
 
Tar m ve k rsal kalk nma alan nda s n rl  ilerleme kaydedilmi tir. Tar msal destek politikalar , az 
düzeyde Ortak Tar m Politikas ’na (OTP) geçi  e ilimi göstermi tir. Entegre idare ve kontrol 
sisteminin geli tirilmesi yönünde ilk ad mlar at lm t r. Ancak Türkiye, s r türü ürünlerinin 
ticareti önündeki teknik engelleri tam olarak kald rmam t r. Ayr ca, Kat l m Öncesi Mali Araç-
K rsal Kalk nma Bile eni yap lar n n akreditasyonu konusunda takvimdeki gecikmeler önemli 
eksiklikler olarak göze çarpmaktad r. Tar m istatistikleri, çiftlik muhasebe veri a , kalite 
politikas  ve organik tar m konular nda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. G da 
güvenli i, veterinerlik ve bitki sa l  politikas  alan nda özellikle kilit çerçeve mevzuat n kabul 
edilmesiyle ilerleme kaydedilmi tir. Yeni uyum stratejisi, ilgili AB müktesebat n n iç hukuka 
aktar lmas  ve uygulanmas n  kolayla t racakt r. Bal kç l k alan nda, kaynak ve filo yönetimi, 
denetim ve kontrol ile uluslararas  anla malar n uygulanmas  konular nda baz  ilerlemeler 
kaydedilmi tir. Mevzuat uyumu, idari yap lar ve piyasa politikas , yap sal eylemler ve devlet 
destekleri konular nda daha fazla ilerleme gerekmektedir.  
 
Ta mac l k alan nda uyum konusunda baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. Havac l k, denizcilik ve 
karayollar  sektörlerinde mevzuat uyumu ileri bir düzeye ula m t r. Demir yollar  piyasas n n 
aç lmas  ve emniyeti konusunda ilerleme kaydedilmemi tir. Türkiye ile Güney K br s Rum 
Yönetimi hava trafik kontrol merkezleri aras ndaki ileti im eksikli i hava emniyeti bak m ndan 
ciddi tehlike olu turmaya devam etmektedir. Denizcilik sektöründe, uluslararas  sözle melere 
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taraf olma konusunda ilerleme kaydedilmemi tir. dari kapasite ve uygulama kapasitesi s n rl  
kalm t r.  
 
Enerji alan nda, elektrik, yenilenebilir enerji ve enerji verimlili inin yan  s ra, arz güvenli i 
konular nda uyum bak m ndan iyi düzeyde ilerleme kaydedilmi tir. Do al gaz, nükleer enerji, 
nükleer güvenlik, radyasyondan korunma ve devlet deste i konular nda daha fazla çaba 
gerekmektedir.  
 
Vergilendirme alan nda, ba ta tütün üzerindeki ayr mc  vergilendirmenin kald r lmas na 
yönelik geli meler olmak üzere, mevzuat uyumuna yönelik baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. 
Ancak, alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisindeki art lar, kat l m 
müzakerelerinde daha fazla ilerleme sa lanmas  bak m ndan kilit unsur olan Komisyon 
taraf ndan kabul edilen eylem plan na ayk r l k te kil etmektedir. Vergi idaresinin 
güçlendirilmesi, kay t d  ekonomi ile mücadele ve gönüllü uyumun artt r lmas  çabalar  
sürdürülmü tür. Do rudan ve dolayl  vergilendirme konusunda ilerleme kaydedilmemi tir.  
 
Ekonomik ve parasal politika alan nda, haz rl klar olumlu yönde ilerlemektedir. Daha fazla 
uyum için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu, özellikle Merkez Bankas ’n n tam 
ba ms zl  ve kamu sektörünün finansal kurulu lara imtiyazl  eri iminin yasaklanmas  
konular n  kapsamaktad r.  
 
Genel uyumun ileri seviyede oldu u istatistik alan nda, iyi düzeyde ilerleme kaydedilmi tir. 
TÜ K istatistik sisteminin koordinasyonunu daha da iyile tirilmi tir.  kay tlar  ve sektör 
istatistikleri konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmi tir. Ulusal hesaplar ve tar m 
istatistikleri konular nda daha fazla uyum sa lanmas  gerekmektedir.  
 
Sosyal politika ve istihdam alan nda, AB müktesebat na uyum konusunda baz  ilerlemeler 
kaydedilmi tir. Anayasa de i iklik paketi, kamu sektöründeki sosyal diyalog bak m ndan 
önemli geli meleri beraberinde getirmekte ve kad nlar, çocuklar, ya l lar ve engelliler için 
pozitif ayr mc l n yolunu açmaktad r. Ancak, genel uyum s n rl d r ve idari kapasitenin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Sendikal haklar n AB standartlar  ve ILO sözle meleri ile 
uyumlu biçimde tam olarak sa lanmas n  amaçlayan bir reform çal mas  hâlâ beklemektedir. 
Kay t d  istihdam, dü ük kad n istihdam oranlar  ve i  sa l  ve güvenli i mevzuat n n 
uygulanmas  konusunda endi eler bulunmaktad r. Yoksulluk ile mücadele için genel bir 
politika çerçevesi de bulunmamaktad r.  
 

letme ve sanayi politikas  alan nda uyum yeterli seviyededir ve daha fazla ilerleme 
kaydedilmi tir. Bu ilerleme, Sanayi Stratejisi ve Eylem Plan ’n n nihai hale getirilmesi,  
i letme ve sanayi politika araçlar na eri imin yayg nla t r lmas  ve sektörel strateji ve yol 
haritalar n n kabul edilmesi konular nda sa lanm t r.  ortam  ve devam edilen izleme ve 
de erlendirme çal malar  bak m ndan s n rl  geli meler kaydedilmi tir. 
 
Trans-Avrupa a lar  alan nda ilerleme kaydedilmi tir. Türkiye, özellikle, gelecekte 
uygulanacak Trans-Avrupa Ta mac l k A  kapsam ndaki müzakerelerde ileri bir a amaya 
ula m t r. Enerji a lar  alan nda da baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. 
 
Bölgesel politika ve yap sal araçlar n koordinasyonu alan nda düzensiz de olsa ilerleme 
kaydedilmi tir. Özellikle, Kat l m Öncesi Mali Yard m Arac ’n n (IPA) III. ve IV. 
Bile enlerinin uygulanmas na yönelik hukuki ve kurumsal çerçeve tamamlanm t r. Yerel ve 
bölgesel payda lar n proje havuzunun haz rlanma sürecine katk lar  art r lm t r. Ulusal 
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düzeyde ise, Türkiye’yi yap sal fonlar n daha etkin kullan m na haz rlamak amac yla, kat l m 
öncesi fonlar n n uygulanmas nda yer alan kurumlar n idari kapasitelerinin art r lmas  
gerekmektedir.  
 
Yarg  alan nda, genel olarak ilerleme kaydedilmi tir. Hâkimler ve Savc lar Yüksek Kurulu’nun 
olu umuna ili kin Anayasa de i ikli inin kabul edilmesi olumlu bir ad md r. Bu durum, askeri 
mahkemelerin yetkilerinin s n rland r lmas  için de geçerlidir. Anayasa de i ikliklerinin 
uygulanmas  için gerekli mevzuat n haz rlanmas nda ve kabul edilmesinde, sivil toplumla ve tüm 
payda larla etkili bir diyalo un olu turulmas  gerekmektedir. Bu reformlar n Avrupa 
standartlar yla uyumlu bir ekilde uygulanmas  kilit öneme sahiptir. Yolsuzlukla mücadele 
alan nda, kapsaml  bir yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem plan n n geli tirilmesi konusunda 
ilerleme kaydedilmi tir. Bunlar n uygulamalar n  denetlemek ve izlemek için bir birimin 
geli tirilmesine yönelik çal malar da devam etmi tir. Ancak, etkili bir uygulama gerekmektedir 
ve Türkiye’nin soru turmalar, iddianameler ve mahkûmiyet kararlar na ili kin bir izleme 
mekanizmas  olu turmas  gerekmektedir. 
 
Adalet, özgürlük ve güvenlik alan nda düzensiz de olsa ilerleme kaydedilmi tir. AB-Türkiye geri 
kabul anla mas  müzakerelerinin sonuçland r lmas na yönelik önemli bir ilerleme kaydedilmi tir. 
Göç ve iltica konusunda aç k kurumsal düzenlemelere ve yeterli kaynaklara ihtiyaç vard r. 
Uyu turucu ve gümrük i birli i konular nda baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. D  s n rlar ile 
Schengen, örgütlü suçlar ve terörizm konular nda s n rl  ilerleme kaydedilmi tir. Vize politikas  
konusunda çok az ilerleme kaydedilmi tir. Cezai ve hukuki konularda adli i birli ine dair ilerleme 
kaydedilmemi tir. Genel olarak, taslak mevzuat n ivedilikle kabul edilmesi ve imzalanan 
uluslararas  anla malar n onaylanmas  kilit öneme sahiptir.  
 
Türkiye’nin bilim ve ara t rma alan ndaki haz rl klar  iyi durumdad r ve Avrupa Ara t rma 
Alan ’na gelecekteki entegrasyonuna yönelik olarak iyi düzeyde ilerleme sa lam t r. Genel 
olarak, Türkiye’nin Çerçeve Programlara kat l m  ve ba ar  oran  yükseli tedir. Ara t rma ve 
teknolojik geli me alan ndaki 7. Çerçeve Program  süresince bu oranlar  muhafaza etmek için 
daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. 
 
E itim ve kültür alan nda, özellikle e itim konusunda olmak üzere baz  ilerlemeler kaydedilmi tir. 
Okul kay t oran , cinsiyetle ilgili küçük çaptaki geli melerle birlikte, toplamda artmaya devam 
etmi  ve Türkiye ortak AB kriterleri bak m ndan performans n  art rmay  sürdürmü tür. Kültür 
alan nda baz  ilerlemeler kaydedilmi , ancak mevzuat uyumu konusunda ilerleme sa lanmam t r. 
 
Çevre alan nda, daha fazla uyum yönünde ilerleme kaydedilmi tir. Türkiye, yatay mevzuat, hava 
ve su kalitesi, endüstriyel kirlilik, kimyasallar ve idari kapasite konular nda s n rl  ilerleme 
kaydetmesine kar l k, at k yönetimi konusunda iyi düzeyde ilerleme sa lam t r. Ancak, Türkiye, 
iklim de i ikli i konusunda çok s n rl  ilerleme kaydetmi  ve do a korumas  konusunda ilerleme 
kaydetmemi tir. Türkiye, koordinasyon mekanizmalar  olu turmak suretiyle idari kapasite 
konusunda ilerleme kaydetmi tir. Çevre alan ndaki yat r mlar n art r lmas  gerekmektedir. 
 
Tüketicinin ve sa l n korunmas  alan nda, AB müktesebat na uyum konusunda baz  ilerlemeler 
kaydedilmi tir. Ancak, idari kapasitenin art r lmas  gerekmektedir. Tüketicinin korunmas  
konusunda, tüketici hareketini güçlendirmeye ve tüketicinin korunmas n n düzgün bir ekilde 
uygulanmas n  sa lamaya yönelik daha fazla çaba gerekmektedir. Payda lar aras ndaki 
koordinasyon ve i birli i zay ft r. Halk sa l  konusunda mevzuat uyumu bak m ndan iyi 
düzeyde ilerleme kaydedilmi tir. Ancak, uygulama kapasitesi hâlâ yetersizdir. 
 
Gümrük birli i alan nda, gerek mevzuat gerek idari kapasite bak m ndan yüksek bir uyum 
seviyesine ula lm t r. Ancak, giri  noktalar nda yer alan gümrüksüz sat  ma azalar  ve AB’de 



TR TR15

serbest dola mda olan ürünleri ithal edenlerin gümrükleme öncesinde men e bilgisi sunmaya 
mecbur tutulmas  AB müktesebat yla uyumlu de ildir. Serbest bölgelere ve gözetim ve tarife 
kotalar na ili kin mevzuat n hâlâ uyumla t r lmas  gerekmektedir. Fiziksel kontrollerin azalt lmas  
ve yasal ticaretin kolayla t r lmas  amac yla, riske dayal  kontrollerin ve basitle tirilmi  usullerin 
geli tirilmesi yönünde daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Fikri mülkiyet haklar n n etkili 
biçimde uygulanmas na ve taklit mallarla mücadeleye yönelik taahhüt yerine getirilmelidir. 
 
Türkiye, d  ili kiler alan nda yüksek bir uyum seviyesine ula m t r. Ancak, ba ta co rafi 
kapsam na ili kin olarak genelle tirilmi  tercihler sistemi olmak üzere pek çok konuda daha fazla 
çal ma yap lmas  gerekmektedir.  
 
AB’nin ortak d  ve güvenlik politikas na uyum devam etmi tir. Türkiye, çe itli d  politika 
konular n  AB ile diyalog ve isti are içinde de erlendirmi tir. Türkiye, ran’a kar  ilave 
yapt r mlar konusunda BM Güvenlik Konseyi'nde yap lan oylamada AB’nin yan nda yer 
almam t r. Bölgesel Kürt Yönetimi de dâhil olmak üzere, Irak ve Suriye gibi kom u ülkelerle 
ili kilerin daha fazla ilerletilmesi yönünde çaba sarf etmi tir. srail ile ili kiler, Gazze filosu 
olay n n ard ndan önemli ölçüde kötüle mi tir. li kilerin normalle tirilmesine yönelik olarak 
Ermenistan’la imzalanan protokoller hâlâ onaylanmam t r.  
 
Türkiye, ortak güvenlik ve savunma politikas na (OGSP) önemli katk larda bulunmakta ve OGSP 
faaliyetlerine daha fazla dâhil olmay  istemektedir. “Berlin +” düzenlemelerinin ötesinde AB 
üyesi tüm devletleri kapsayan AB-NATO i birli i meselesinin çözüme kavu turulmas  
gerekmektedir. Türkiye, Wassenaar Düzenlemesi’ne üyelik konusundaki tutumunu AB tutumuyla 
uyumla t rmam t r. 
 
Uyumun zaten oldukça ileri bir düzeyde oldu u mali kontrol alan nda s n rl  ilerleme 
kaydedilmi tir. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol (KMYK) Kanunu’nun uygulanmas na ili kin 
mevzuat mevcuttur, öte yandan, kamu iç mali kontrolü politika belgesi ve eylem plan n n gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. D  denetimi ilgili uluslararas  standartlarla uyumla t racak olan 
Say tay Kanunu’ndaki de i iklik henüz kabul edilmemi tir. Türkiye’deki Yolsuzlukla Mücadele 

birli i Yap s  (AFCOS), henüz operasyonel bir a a dönü memi tir. Avronun sahtecili e kar  
korunmas  konusunda Komisyon ile temaslarda bulunmak üzere daimi yap lara ihtiyaç vard r. 
Mali ve bütçesel hükümler alan nda, Türkiye’nin temel ilkeler ve kurumlar bak m ndan AB 
müktesebat na uyumu ileri düzeydedir, ancak öz kaynaklar konusundaki haz rl k durumu erken 
a amadad r. 
………. 

 
 




