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I- MÜZAKERE SÜREC‹N‹N AfiAMALARI

Türkiye'nin Avrupa Birli¤ine(AB) kat›l›m müzakereleri,
Türkiye'nin AB Müktesebat›n› ne kadar sürede kendi iç hukukuna
aktar›p, yürürlü¤e koyaca¤›n›n ve etkili bir flekilde uygulayaca¤›n›n
belirlendi¤i süreçtir.

1. Hükümetleraras› Konferans

Hükümetleraras› Konferans müzakere sürecinin önemli siyasi
kararlar›n›n aç›kland›¤›, aday ülke ve üye devletlerin D›fliflleri
Bakanlar›ndan oluflan bir platformdur. Türkiye için ilk
Hükümetleraras› Konferans ‹ngiltere dönem baflkanl›¤›na tekabül eden
3 Ekim 2005 tarihinde yap›lm›flt›r. Müzakere karar›n›n al›nmas›n› ta-
kiben her aday ülke için bir Hükümetleraras› Konferans yap›lmaktad›r.

Avrupa Birli¤i Devlet ve Hükümet Baflkanlar›n›n 17 Aral›k 2004
tarihli Zirvesinde ald›¤› karar do¤rultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde
yap›lan Kat›l›m Konferans› ile Türkiye resmen AB'ye kat›l›m müza-
kerelerine bafllam›flt›r. Böylece, Türkiye ile AB aras›ndaki iniflli ç›k›fll›
iliflki, çok önemli bir dönüm noktas›n› aflarak yepyeni bir sürece
girmifltir. Ayr›ca yine bu Konferansta Müzakere sürecinin hangi usul
ve esaslar çerçevesinde, hangi takvim temelinde yürütülece¤ine iliflkin
“Müzakere Çerçeve Belgesi” de aç›klanm›flt›r. Hükümetleraras›
Konferans her dönem baflkanl›¤› s›ras›nda mutaden bir kez yap›lmak-
tad›r.

2. Tarama Süreci

a) Tarama Toplant›lar›

Müzakereler, sürecin ilk aflamas› olan “tarama” ile
bafllat›lmaktad›r. Bu sürecin bafll›ca aktörleri Avrupa Komisyonu ve
aday ülke bürokratlar›d›r. Aday ülkenin müzakerelere haz›rlanmas›n›
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ve kat›l›m öncesi sürecin h›zland›r›lmas›n› hedefleyen  “tarama” döne-
minde esas olarak, AB müktesebat› kapsam›ndaki mevzuat hakk›nda
bilgi verilmekte, AB müktesebat› ile aday ülke mevzuat› aras›ndaki
farkl›l›klar belirlenmekte ve uyum sürecinin çok genel bir takvimi ve
bu süreçte karfl›lafl›lacak muhtemel sorunlar saptanmaya çal›fl›lmak-
tad›r. Müzakerelerin bafllat›laca¤› müktesebat bafll›klar›n›n belirlendi¤i
ve müzakerelerin genel seyrinin ortaya ç›kt›¤› bu sürecin bafllamas›
müzakerelerin resmen aç›lmas› anlam›na gelmektedir. 

Tarama sürecinin ilk aflamas› tan›t›c› ve ayr›nt›l› tarama
toplant›lar›ndan oluflur.

Tan›t›c› Tarama Toplant›lar›: Avrupa Komisyonun ilgili uzman-
lar›nca 35 fas›l›n her biri kapsam›ndaki AB mevzuat› hakk›nda Türkiye
ve H›rvatistan taraf›na ayn› anda bilgi verilmifltir.

Ayr›nt›l› Tarama Toplant›lar›: ‹lgili fasl›n koordinatörü olan
kurum yetkilisi baflkanl›¤›ndaki Türk heyeti, Avrupa Komisyonu yet-
kililerine, Türk mevzuat› ve uygulamas›n› anlatm›fl ve uyum sürecinin
tamamlanmas› için yap›lacak çal›flmalar› özetlemifltir.

Ayr›nt›l› taramada esas rol Türk taraf›nda olup afla¤›daki konular-
da bilgi verilmesi öngörülmüfltür;

- Türkiye ilgili bafll›ktaki müktesebat› kabule haz›r m›?  

- Türkiye'de ilgili bafll›ktaki müktesebata uygun mevzuat (kanun,
yönetmelik vb) kabul edildi mi? Edilmediyse, bunun için nas›l bir
takvim öngörülüyor? 

- Türkiye ilgili bafll›ktaki müktesebat› uygulamak için gerekli idari
yap›lara haiz mi? E¤er de¤ilse, bunlar› ne zaman kuracak? 

- Aday ülke olarak Türkiye ilgili bafll›kta geçifl tedbiri talep etmeyi
öngörüyor mu?
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Tarama sürecinin ilk aflamas› olan tarama toplant›lar›, 20 Ekim 2005
tarihinde “Bilim ve Araflt›rma” fasl›yla bafllam›fl, 11-13 Ekim 2006 ta-
rihinde “Yarg› ve Temel Haklar” fasl›nda yap›lan ayr›nt›l› tarama
toplant›s›yla sona ermifltir. Avrupa Komisyonu ve Türk bürokratlar›
taraf›ndan yürütülen ve teknik bir çal›flma olan tarama toplant›lar›,
müzakere sürecinin temelini oluflturmas› bak›m›ndan çok önemlidir.
Taramaya haz›rl›k niteli¤i tafl›yan ve “ön tarama toplant›lar›” fleklinde
tan›mlanabilecek bir süreç, esasen 11 Nisan 2000 tarihinde yap›lan
Ortakl›k Konseyi Toplant›s›nda al›nan 3/2000 say›l› Kararla “AB mük-
tesebat›n›n ayr›nt›l› incelemesi” ad› alt›nda fiilen 6 y›l önce
bafllat›lm›flt›r. Bu nedenle, gerek 1995 y›l›ndan beri devam eden
Gümrük Birli¤i çal›flmalar›, gerekse söz konusu ön tarama toplant›lar›
sayesinde Avrupa Komisyonu ve Türk bürokratlar› aras›nda geliflen
ortak çal›flma kültürünün tarama sürecine yans›t›ld›¤› söylenebilir.

1) Mallar›n Serbest Dolafl›m› 

2) ‹flçilerin Serbest Dolafl›m› 

3) ‹fl Kurma Hakk› ve Hizmet Sunumu Serbestisi 

4) Sermayenin Serbest Dolafl›m› 

5) Kamu Al›mlar› 

6) fiirketler Hukuku 

7) Fikri Mülkiyet Hukuku 

8) Rekabet Politikas› 

9) Mali Hizmetler 

10) Bilgi Toplumu ve Medya 

11) Tar›m ve K›rsal Kalk›nma 

12) G›da Güvenli¤i, Veterinerlik ve Bitki Sa¤l›¤› 

13) Bal›kç›l›k 

20-24 fiubat 2006 

11 Eylül 2006 

19-20 Aral›k 2005 

22 Aral›k 2005 

28 Kas›m 2005 

20 Temmuz 2006 

2-3 Mart 2006 

1-2 Aral›k 2005 

2-3 May›s 2006 

13-14 Temmuz 2006 

23-26 Ocak 2006 

24 - 28 Nisan 2006 

31 Mart 2006 

16-20 Ocak 2006 

19 Temmuz 2006 

21-22 Kas›m 2005 

25 Kas›m 2005 

7 Kas›m 2005 

21 Haziran 2006 

6-7 fiubat 2006 

8-9 Kas›m 2005 

29-30 Mart 2006 

12-13 Haziran 2006 

5-8 Aral›k 2005 

9-15 Mart 2006 

24 fiubat 2006 

Fas›l Bafll›¤›
Tan›t›c› Toplant›

(Komisyon Sunufllar›)
Ayr›nt›l› Toplant›
(Türkiye Sunufllar›)
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14) Tafl›mac›l›k Politikas› 

15) Enerji 

16) Vergilendirme 

17) Ekonomik ve Parasal Politika 

18) ‹statistik 

19) Sosyal Politika ve ‹stihdam 

20) ‹flletmeler ve Sanayi Politikalar› 

21) Trans-Avrupa fiebekeleri 

22) Bölgesel Politika ve Yap›sal Araçlar›n
Koordinasyonu  

23) Yarg› ve Temel Haklar 

24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

25) Bilim ve Araflt›rma 

26) E¤itim ve Kültür 

27) Çevre 

28) Tüketicinin ve Sa¤l›¤›n Korunmas› 

29) Gümrük Birli¤i 

30) D›fl ‹liflkiler 

31) D›fl, Güvenlik ve Savunma Politikalar› 

32) Mali Kontrol 

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

25-28 Eylül 2006 

14-16 Haziran 2006 

11-12 Temmuz 2006

23 Mart 2006 

17-18 Temmuz 2006 

20-22 Mart 2006 

4-5 May›s 2006 

29 Eylül 2006 

9-10 Ekim 2006 

12-13 Ekim 2006 

13-15 fiubat 2006 

14 Kas›m 2005 

16 Kas›m 2005 

29 May›s - 2 Haziran
2006

6-7 Temmuz 2006 

13-14 Mart 2006 

13 Eylül 2006 

6 Ekim 2006 

30 Haziran 2006 

4 Ekim 2006 

26-29 Haziran 2006 

15-17 May›s 2006 

6 -7 Haziran 2006 

16 fiubat 2006 

19-20 Haziran 2006 

8-10 fiubat 2006 

27-28 Mart 2006 

30 Haziran 2006 

11-12 Eylül 2006 

7-8 Eylül 2006 

23-25 Ocak 2006 

20 Ekim 2005 

26 Ekim 2005 

3-11 Nisan 2006 

8-9 Haziran 2006 

31 Ocak-1 fiubat 2006

10 Temmuz 2006 

14 Eylül 2006 

18 May›s 2006 

6 Eylül 2006 

Fas›l Bafll›¤›
Tan›t›c› Toplant›

(Komisyon Sunufllar›)
Ayr›nt›l› Toplant›
(Türkiye Sunufllar›)

Taramas› biten bir fas›lda özlü müzakerelere geçilebilmesi için,
di¤er fas›llardaki tarama toplant›lar›n›n sonuçlanmas›n› beklemeye
gerek yoktur. Bu nedenle, di¤er fas›llarda taramalar devam ederken 12
Haziran 2006 günü yap›lan D›fliflleri Bakanlar› düzeyindeki ikinci
Hükümetleraras› Konferansta ülkemiz için Bilim ve Araflt›rma fasl›n›n
aç›lmas›na ve geçici olarak kapat›lmas›na karar verilmifltir. 

4



Böylece Bilim ve Araflt›rma fasl› için tarama çal›flmalar›ndan sonraki
özlü müzakereler aflamas› bafllam›fl ve Türkiye kat›l›m sürecinde bir üst
aflamaya geçmifltir. 

b) Tarama Sonu Raporlar›:

Tarama sürecinin tarama toplant›lar›ndan sonraki ikinci aflamas›,
tarama sonu raporlar›n›n haz›rlanmas›d›r. Komisyon, her fas›l için
ayr›nt›l› tarama bittikten sonra bir rapor haz›rlayarak üye ülkelerin
onay›na sunmaktad›r. Kabul edildi¤i takdirde; aç›l›fl kriterleri (bench-
mark) denilen ilgili bafll›kta müzakerelerin bafllamas› için koflullar bu
raporda yer almaktad›r. 

Komisyon taraf›ndan haz›rlanan tarama sonu raporu 4 bölümden
oluflmaktad›r:

1. Genel Düflünceler
2. Müktesebat›n Üstlenilmesi
3. Uygulama Kapasitesi
4. Yorumlar ve Öneriler 

‹lgili fasl›n müzakerelerinin aç›lmas› için, Komisyon taraf›ndan
aç›l›fl kriteri belirlenmifl (benchmark) ise bu kriterlere dördüncü
bölümde yer verilir. Haz›rlanan rapor AB Bakanlar Konseyine gönde-
rilir. Rapor önce Konseyin Geniflleme Alt-Grubuna (uzmanlar) ve daha
sonra, üye devletlerce onaylanmak üzere üye devletlerin AB nezdinde-
ki büyükelçilerinden oluflan Daimi Temsilciler Komitesine
(COREPER)  gönderilecektir. Bakanlar Konseyi onay›, oybirli¤i ile
al›n›r. Bu, mevcut üye ülke say›s› itibar›yla 27 üye ülkenin onay›n›
gerektirir.

c) Türkiye'de Müzakere Sürecinin Kurumsal Yap›s›

Türkiye'de müzakere süreci, Baflmüzakereci ve kendisine yard›mc›
olan ‹zleme ve Yönlendirme Komitesi taraf›ndan yönetilmektedir.
Ayr›ca her kurumda, AB Daimi Temas Kiflileri bulunmaktad›r. 
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Bu kifliler müzakere sürecinde, kendi kurumlar›n›n yetki ve sorumluluk
alan›na giren hususlarda görüfl ve önerilerini bildiren üst düzey yetkili-
lerdir.

‹zleme ve Yönlendirme Komitesi: Baflbakanl›k, D›fliflleri Bakanl›¤›,
Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i, Devlet Planlama Teflkilat› ve AB
Nezdindeki Daimi Temsilcili¤imizden oluflmaktad›r. Komite, her bir
müzakere fasl› için bir veya iki kurumu eflgüdümden sorumlu olan
koordinator kurum olarak görevlendirmifltir. Fas›llar itibar›yla koordi-
nator kurum listesi Ek-1 de verilmifltir.

Tarama sürecine iliflkin kurumsal yap› Tablo 2’ de verilmifltir.

MÜZAKERE HEYET‹ BAfiKANI
(Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan›)

BAfi MÜZAKEREC‹
(Devlet Bakan›)

‹ZLEME YÖNLEND‹RME KOM‹TES‹
(IYK)

BAKANLIKLARDAK‹ AB DA‹M‹ TEMAS NOKTALARI

BAfiBAKANLIK
AB NEZD‹NDE DA‹M‹

TEMS‹LC‹L‹K
DIfi‹fiLER‹ BAKANLI⁄I ABGS
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3. Müzakere Pozisyonlar›n›n Haz›rlanmas›

Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan tarama sonu raporunda
müzakerelerin aç›lmas› için herhangi bir aç›l›fl kriteri belirlenmifl ise,
müzakerelerin aç›lmas› için, Türkiye'nin bu aç›l›fl kriterini yerine
getirmesi beklenir. 

Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan tarama sonu raporunda
müzakerelerin aç›lmas› için herhangi bir aç›l›fl kriteri belirlenmemifl
ise; Avrupa Birli¤i Türkiye'yi belirlenen müzakere bafll›klar›ndaki
pozisyonunu göndermeye davet eder.

Müzakere Pozisyon Belgesi: Türkiye'deki ilgili bakanl›k/kamu
kurum temsilcilerinden oluflan çal›flma gruplar›, ilgili fasl›n müzakere
koordinatörü kurum baflkanl›¤›nda müzakere pozisyonlar›n› haz›rla-
maktad›r. Haz›rl›k aflamas›nda ilgili sivil toplum kurulufllar›n›n da
görüflleri al›nmaktad›r.. Nihai hale getirilen müzakere pozisyon bel-
geleri, ‹zleme Yönlendirme Komitesi, Baflmüzakereci ve ilgili Bakan
onay›ndan geçtikten sonra AB taraf›na iletilmektedir. Türkiye
Müzakere Pozisyon Belgesinde; 

• AB müktesebat›na uyumda bulunulan noktay›, 
• Tam uyum ve uygulama için nas›l bir kurumsal yap› olufltura-

ca¤›n› yapaca¤› çal›flmalar› ve planlad›¤› takvimi,
• Varsa uygulama için ihtiyaç duydu¤u geçifl dönemi/ istisna talep-

lerini ve gerekçelerini ortaya koymaktad›r.

4.  Özlü Müzakerelerin Bafllamas›

Ortak Pozisyon Belgesi: Komisyon, Türkiye'nin haz›rlad›¤› her
Pozisyon Belgesini inceledikten sonra, AB ad›na, cevabi nitelikte bir
Ortak Pozisyon Belgesi Tasla¤› haz›rlamaktad›r. Teknik olarak nite-
lendirilebilecek müzakere pozisyonlar›n›n bu haz›rlanma döneminde,
AB Komisyonu ile çok s›k› bir dan›flma ve karfl›l›kl› bilgilendirme
süreci yürütülmektedir. 
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Komisyonun haz›rlad›¤› taslak pozisyonlar, AB Bakanlar
Konseyine ba¤l› olarak oluflturulan Geniflleme Grubu'nda tart›fl›lmakta
ve üye devletlerin AB nezdindeki Daimi Temsilcilerinden oluflan
Komite taraf›ndan (COREPER) son flekli verilerek Konseye sunulmak-
ta, üzerinde uzlaflmaya var›ld›¤› takdirde Konsey taraf›ndan
oybirli¤iyle kabul edilmektedir. 

AB Bakanlar Konseyi (Geniflleme Grubu/Daimi Temsilciler
Komitesi/ Bakanlar Konseyi) genellikle aday ülkenin Pozisyon
Belgesine söz konusu ülkenin cevaplamas› istenen bir dizi soruyla
karfl›l›k vermektedir. Ortak pozisyon belgelerinin oluflturulmas›
aflamas›nda üye ülkeler aras›nda mutabakata var›lmas› da son derece
güç olmakta, zaman zaman üye ülkelerin kendi aralar›nda yürüttükleri
müzakereler, aday ülkeler ile yürütülen müzakereler kadar zor geçmek-
tedir. Üye ülkelerin bir Ortak Pozisyon Belgesi üzerinde uzlaflmas›n›
ve Konsey taraf›ndan oybirli¤i ile onaylanarak resmen ortak pozisyon
haline gelen belgenin aday ülkeye gönderilmesini takiben, ilgili konu
bafll›¤›nda müzakere fiilen aç›lmaktad›r.

Bu müzakerelerin özlü olarak bafllamas›, söz konusu müzakere
bafll›klar›n›n “aç›lmas›” anlam›na gelmektedir.  

5. Müzakerelerin Sonuçlanmas›

Müzakereler, aday ülkenin ilgili bafll›ktaki mevzuat uyumunu ve
uygulamay› yeterli ölçüde sa¤lamas› ve uyumu kat›l›ma kadar somut
bir plan do¤rultusunda tamamlamay› taahhüt etmesi sonucu “geçici
olarak” kapat›l›r (örnek: 12 Haziran 2006 Bilim ve Araflt›rma).

AB, geçici olarak kapat›lan bafll›klar› yeniden açma hakk›n› sakl›
tutar. ‹lgili bafll›kta mevzuat de¤iflikli¤i gerçekleflmesi ya da aday
ülkenin müzakere sürecinde ortaya koydu¤u taahhütleri yerine
getirmemesi gibi durumlarda geçici olarak kapat›lan fas›llar tekrar
aç›labilinir. 
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Di¤er taraftan, Komisyon, müzakere süreci boyunca alt komiteler
ve  ilerleme raporlar› ile süreci izler. Tüm müzakere bafll›klar›nda
sa¤lanan tam anlaflma ile geçici olarak kapat›lan bafll›klar nihai olarak
kapat›l›r.

6. Kat›l›m Antlaflmas›

Müzakerelerin tamamlanmas›n› takiben, Avrupa Komisyonu
taraf›ndan taslak Kat›l›m Antlaflmas› haz›rlanmakta ve bu Antlaflma
üye ülkeler, ilgili aday ülke, Komisyon ve AB Bakanlar Konseyinden
temsilcilerin yer ald›¤› bir çal›flma grubunda incelenerek tart›fl›lmak-
tad›r. Antlaflmaya son flekli Hükümetleraras› Konferans'ta verilmekte-
dir. Ard›ndan Antlaflma onaylanmak üzere Avrupa Parlamentosu ve
AB Konseyi'ne sunulmaktad›r. Parlamento, ilgili Komitenin raporunu
da de¤erlendirerek Antlaflmay› genel oturumda onaylama prosedürüne
göre görüflmeye açmaktad›r. Bu prosedüre göre onay karar›,
Parlamento toplam üye say›s›n›n yar›s›ndan bir fazlas›n›n oyuyla
mümkün olmaktad›r. Avrupa Parlamentosu'nun onay› al›nd›ktan sonra
üyelik öncesi nihai oylama Konsey'de gerçeklefltirilmekte ve oybirli¤i
gerektirmektedir. 

Antlaflma, Bakanlar Konseyi'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun
onay›n› takiben, üye ülkeler ve ilgili aday ülke taraf›ndan imzalanmak-
ta, üyelik, Kat›l›m Antlaflmas›'n›n bütün akit taraflar›n (AB üyesi ülke-
ler ve aday ülke) kendi anayasal usullerine göre onayland›ktan sonra
(meclis onay› ya da referandum) yürürlü¤e girmekte, böylelikle kat›l›m
süreci tamamlanmaktad›r.
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II- MÜZAKERE PLATFORMLARI 

Müzakereler iki seviyede yürütülmektedir. Üye ve aday ülkelerden
bakanlar›n kat›l›m›yla gerçekleflen Hükümetleraras› toplant›larda temel
pozisyonlar ve stratejiler ortaya koyulmakta, siyasi konular ele
al›nmaktad›r. Bu düzeyde gerçek anlamda bir kat›l›m müzakeresinin
yap›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. 

Teknik düzeyde yürütülen esas müzakereler ise, AB Daimi
Temsilcileri (COREPER) ve aday ülke baflmüzakerecisi
baflkanl›¤›ndaki müzakere heyetleri aras›nda yap›lmaktad›r.

Kat›l›m müzakerelerinin esas çal›flmas› ise aday ülkede
bakanl›k/kurum temsilcilerinden oluflan çal›flma gruplar›, AB taraf›nda
ise Avrupa Komisyonu ve AB Bakanlar Konseyi bünyesinde oluflturu-
lan Geniflleme Grubu taraf›ndan yap›lmaktad›r. 

Kat›l›m müzakerelerinde AB Komisyonu, tarama sürecini yürüt-
mekte, aday ülkelerin pozisyon belgelerine karfl›l›k taslak AB pozis-
yon belgelerini haz›rlamakta, pozisyon belgelerinin olas› etkileri
konusunda teknik de¤erlendirmeler yapmaktad›r. Komisyon ayr›ca,
müzakere sürecinde Bakanlar Konseyi'ne yard›mc› olmakta, aday
ülkelere AB pozisyonunu anlatmakta ve savunmaktad›r. Bu süreçte
Komisyon aday ülkelerle gerek duyulan konularda gayri resmi nitelik-
te temaslar kurmakta ve müktesebat›n uygulanmas›na iliflkin tavsiye-
lerde bulunmaktad›r. Bu noktada, Komisyon aday ülkelerin taleplerini
karfl›lamaya yönelik olarak üye ülkelerle de görüflmektedir.

Müzakereler süresince, Avrupa Parlamentosu da aday ülkeler için
haz›rlad›¤› raporlarla tutum belirlemekte, görüfl bildirmekte ve son
aflamada basit ço¤unluk oylama sistemiyle Kat›l›m Antlaflmalar›'n›
onaylamaktad›r.

Üye ülkeler ise bu süreçte genifllemeden ve müzakere sürecinden
sorumlu iç yap›lanmalar oluflturmaktad›r. Ülkelere göre farkl›l›k
gösteren bu yap›lar, üye devletlerin pozisyonlar›n›n belirlenmesi
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yönünde çal›flmalar yapmakta, taslak pozisyonlar›n oluflturulmas›
aflamas›nda muhalefet partileri, yerel yönetimler, sosyal taraflar ve
sivil toplum kurulufllar› ile istiflarede bulunarak müzakere pozisyon-
lar›na nihai halini vermekte ve görüfllerini Brüksel'deki daimi temsilci-
leri kanal›yla sürece yans›tmaktad›r. Ayr›ca, ulusal parlamentolar kur-
duklar› komitelerle geniflleme sürecini yak›ndan takip etmekte ve
haz›rlanan etkili raporlarla sürece dâhil olmaktad›r.  

III- KATILIM MÜZAKERELER‹N‹N N‹TEL‹⁄‹

Aday ülkeler, AB mevzuat›n›n tümünü üstlenmek ve uygulamakla
yükümlüdür.  Bu nedenle müzakerelerdeki manevra alan› son derece
s›n›rl›d›r. K›saca kat›l›m müzakereleri, aday ülkenin AB müktesebat›n›
ne kadar sürede benimseyece¤inin ve de etkili bir flekilde uygulaya-
ca¤›n›n belirlendi¤i bir süreç olarak tan›mlanabilir.

Bu süreçte, teorik olarak aday ülkenin elindeki araçlar belirli bir
AB mevzuat›n›n uygulanmas›nda söz konusu olabilecek geçifl dönem-
leri, geçici ve kal›c› derogasyonlar(istisna)lard›r. 

1.  Geçifl Dönemi Talepleri/Derogasyonlar

Geçifl dönemini, geçici derogasyondan ay›ran fark, geçifl dönemi
talebinde bulunuldu¤unda, bu döneme iliflkin bir uygulama takviminin
(AB mevzuat›n›n aflamal› uygulamas›n› içeren) de AB taraf›na veril-
mesi zorunlulu¤udur. Geçici derogasyonda ise sadece AB mevzuat›n›n
uygulanmaya bafllanabilece¤i tarih verilmektedir. AB Müktesebat›n›n
uygulanmas›n› belirli bir süre erteleyen bu araçlar›n kullan›m›na iliflkin
talepler, taraflar›n müzakere pozisyon belgelerinde ortaya konulmak-
tad›r.

Kal›c› derogasyonlara genelde AB taraf›ndan s›cak bak›lmamak-
tad›r. Beflinci geniflleme dalgas›nda kal›c› derogasyondan faydalanma
olana¤› bir tek Malta'ya, “Malta'da befl y›l ikamet etmeyen AB üye
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devlet vatandafllar›n›n adada gayrimenkul edinememesi” fleklinde
tan›nm›flt›r. 

Geçifl dönemleri ve geçici derogasyonlar, AB müktesebat›na uyu-
mun ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar yaratt›¤› durumlarda verilmifl,
baz› müzakere bafll›klar›nda (ör. çevre, sosyal politika ve enerji) baz›
aday ülkeler (ör. Polonya, Macaristan, Litvanya) ekonomik ve sosyal
sorunlar› olabildi¤ince somut ortaya koyacak “düzenleyici etki analizi”
(regulatory impact assessment) çal›flmas› yaparak, belirli AB mevzu-
at›n› uygulamay› erteleme taleplerine somut gerekçeler vermifllerdir. 

Kat›l›m müzakerelerinde Avrupa Birli¤i de özellikle kiflilerin
serbest dolafl›m› ve tar›m alan›nda geçifl dönemi alm›flt›r.

Aday ülkenin sadece düzenleyici etki analizi yaparak, taleplerine
hakl› gerekçeler göstermesi geçifl dönemi al›nmas›n› garanti alt›na
almaz. AB afla¤›da genel bafll›klar halinde verilen baz› alanlarda geçifl
dönemi vermek konusuna s›cak bakmamaktad›r. 

- Temel serbest piyasa ekonomisi kurallar› ile iliflkili konular :
devlet yard›mlar›, kamu ihalesi, flirketler hukuku (özellikle fikri ve
s›nai mülkiyet) , 

- ‹flletmelerin rekabet gücünü do¤rudan etkileyen hususlar: teknik
mevzuat, baz› sosyal politika unsurlar›, 

- AB'nin siyasi öncelikleri ile çeliflen alanlar: g›da güvenli¤i,  ulus-
lararas› örgütlü suçla mücadele, nükleer güvenlik, iltica ve göç kural-
lar›,

Di¤er taraftan, AB'nin hassas olmad›¤› ve geçifl dönemi taleplerine
daha s›cak bakt›¤› alanlar, daha çok üretim sürecini dolayl› etkileyen ve
aday ülkeye büyük maliyet getirecek hususlard›r. Bu kapsamda; çevre,
ulaflt›rma ve enerji mevzuat›n›n baz› bölümleri düflünülebilir.
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Aday ülke aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, geçifl dönemi taleplerinin AB
taraf›ndan kabul edilebilmesi için; öncelikle “Düzenleyici Etki
Analizi” sonunda sektörel olumsuz etkininin oldu¤unun somut flekilde
kan›tlanmas›, ikinci olarak aday ülkenin devlet bütçesine afl›r› yükün
belirlenmesi; ya da aday ülke ulusal ç›karlar›yla çeliflmesi ve son olarak
söz konusu ç›kar›n AB aç›s›ndan büyük önem tafl›m›yor olmas› gerek-
mektedir.

Beflinci Geniflleme sürecindeki aday ülkelere verilmifl olan geçifl
dönemleri Ek-2 de verilmifltir.

2.  Düzenleyici Etki Analizi Nedir?1

Düzenleyici etki analizi, k›saca hükümetler taraf›ndan haz›rlanan
taslak mevzuat›n yürürlü¤e girmesiyle ve / veya yürürlükteki mevzuat-
ta de¤ifliklikler yap›lmas›yla birlikte ortaya ç›kacak sosyal ve
ekonomik etkilerin ölçülmesi olarak tan›mlanabilir. Söz konusu ana-
lizin yap›lmas› mevcut yasama sürecinde ek finansman, personel ve
zaman ihtiyac›n› da beraberinde getirmektedir. 

1950'lerden günümüze devam eden derinleflme ve geniflleme
hareketleri sonucunda Avrupa Birli¤i genelinde uygulanan ve üye
ülkelerin AB ve birbirleri ile olan iliflkilerini düzenleyen kurallar ve
uygulamalar›n say›s› ve kapsam› son derece artm›fl ve bugün AB
Müktesebat› olarak adland›r›lan yaklafl›k 140.000 sayfal›k mevzuat
ortaya ç›km›flt›r.

Karmafl›k ve zaman içerisinde etkinli¤i azalan AB Müktesebat›n›
sadelefltirmek ve daha etkin bir flekilde uygulanmas›n› temin etmek
amac›yla “‹yi Düzenleme Faaliyet Plan›” ve “Etki De¤erlendirme
Tebli¤i” 2002 y›l›nda yay›mlanm›fl ve “etki de¤erlendirme” mekaniz-
mas›n›n AB genelinde yürürlü¤e konmas›n› öngörmüfltür.

1 Avrupa Birli¤inde Düzenleyici Etki Analizi kapsam›nda yap›lan çal›flmalara afla¤›daki adresten
eriflmek mümkündür. http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm

13



‹dari reform konusundaki çal›flmalar› ortaya koyan “AB Yönetiflimi
Üzerine Beyaz Kitap” ve “Mandelkern Raporu”2 düzenleyici etki ana-
lizine büyük önem atfetmifllerdir. Özellikle Mandelkern Raporu
Düzenleyici Etki Analizinin 2003 y›l› A¤ustos ay›ndan itibaren tüm
üye ülkelerde uygulanmaya bafllanaca¤›n› öngörmüfltür.

Mandelkern Raporunda daha iyi düzenlemelerin oluflturulabilmesi
için alt› temel nokta belirlenmifltir. Bu noktalardan bir tanesi de
Düzenleyici Etki Analizidir (DEA).

3.  Müzakereler ve Düzenleyici Etki Analizi

Yukar›da yasal temeli oluflturulan ilkeler do¤rultusunda AB, kendi-
sine tam üye olabilmek için baflvuruda bulunan aday ülkelerde etkin
kamu yönetimi sistemlerinin kurulmas›n› temin etmek ve bunlar› üye
ülke sistemleri ile uyumlaflt›rmak amac›yla söz konusu ülkelerden
düzenleyici reform ve düzenleyici etki analizi sistemlerinin oluflturul-
mas›n› talep etmifltir.

1995 y›l›nda yap›lan Madrid Zirvesi sonucunda kabul edilen AB
mevzuat›n›n etkin bir flekilde uygulanmas› için gerekli idari kapa-
sitenin oluflturulmas› prensibi de bunu gerekli k›lmaktad›r.

Bu çerçevede yap›lan çal›flmalar sonucunda baflta Polonya,
Slovenya, Macaristan ve Litvanya olmak üzere yeni üye ülkelerin
ço¤unda düzenleyici etki analizi sistemleri oluflturulmufltur.

1990'l› y›llardan bafllayarak AB üye devletlerinde düzenleyici etki
analizi sistemlerinin oluflturulmas› ve söz konusu analizin yap›lmas›
yönünde çal›flmalar yapan OECD deneyimleri de göstermektedir ki;
yürürlü¤e girecek her taslak mevzuat ve / veya de¤ifliklik yap›lacak
mevzuat ile ilgili olarak düzenleyici etki analizi yap›lmas›, yukar›da
de¤inilen maliyet nedeniyle uygun de¤ildir. Bu nedenle, sadece önem-
li ekonomik ve sosyal etkiler do¤uracak düzenleyici reformlarla ilgili 

2 Mandelkern Group on Better Regulation Final Report`, 13 November 2001
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olarak düzenleyici etki analizi yap›lmaktad›r. Bu çerçevede yap›lan
sosyal ve ekonomik analizlerde, fayda / maliyet de¤erleri genellikle
parasal olarak ifade edilmekte, bunun mümkün olmad›¤› durumlarda
ise etki niteliksel olarak ortaya konmaktad›r.

Müzakere sürecinde düzenleyici etki analizlerinden rehber dökü-
manlar olarak faydalan›lm›fl ve bu analizler müzakere pozisyon bel-
gelerine eklenerek özellikle baz› alanlarda geçifl dönemi talep edilmesi
ve bu dönemin süresinin tespit edilmesi ile ilgili olarak yap›lan
görüflmelerde kullan›lm›flt›r.

Ayr›ca AB Mevzuat›na uyum çal›flmalar›nda özellikle piyasa
ekonomisi alan›nda gerçeklefltirilen düzenleyici etki analizleri, ülke
kalk›nmas›nda son derece önemli olan yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilme-
si ve buna ba¤l› olarak yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n artt›r›lmas›na da
olumlu yönde katk›da bulunmaktad›rlar.

Düzenleyici etki analizlerinin bir di¤er faydas› da taslak mevzuat›n
ekonomik ve sosyal maliyetlerinin, söz konusu taslak mevzuat henüz
yasalaflmadan ilgili taraflarca bilinmesini ve benimsenmesini
sa¤lamas›d›r. 

4. Türkiye'de Düzenleyici Etki Analizinin Yasal Çerçevesi

Türkiye'de, “daha iyi düzenleme” çal›flmalar›na paralel olarak ve
AB ile devam etmekte olan tam üyelik müzakerelerinde faydalanmak
üzere ülkemizdeki "düzenleyici çerçeve"ye iliflkin mevcut yasal ve
idari altyap›n›n gelifltirilmesine yönelik olarak Kas›m 2004 tarihinde
Baflbakanl›k'ta "Daha ‹yi Düzenleme Çal›flma Grubu" oluflturulmufltur.

Düzenleyici Etki Analizi'nin kamu/ kurum ve kurulufllar›nca
yap›lmas›n› teminen 17 fiubat 2006 tarih ve 26083 say›l› Resmi
Gazete'de, 2005/9986 karar say›l› “Mevzuat Haz›rlama Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik” yay›mlanm›flt›r.
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Yönetmeli¤in 24'üncü maddesinde “milli güvenli¤i ilgilendiren
konular ile bütçe ve kesin hesap kanunlar› ve kanun hükmünde karar-
nameler hariç olmak üzere, 17 fiubat 2007 tarihinden itibaren
haz›rlanacak kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile
Baflbakanl›kça uygun görülecek di¤er düzenleyici ifllemler için
Düzenleyici Etki Analizi yap›lmas› öngörülmektedir” hükmü yer
almaktad›r. Ancak, gerekli idari altyap›n›n oluflturulamamas› nedeniyle
Düzenleyici Etki Analizinin uygulamaya bafllamas› 17 fiubat 2008 ta-
rihine ertelenmifltir.

Düzenleyici Etki Analizi ile ilgili olarak oluflturulan yasal
çerçevede; ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri 10 milyon YTL'nin
üzerinde olmas› beklenen düzenlemelerle ilgili Düzenleyici Etki
Analizi yap›lmas› hükmü getirilmifltir. 

Yasal çerçevesi iyi belirlendikten sonra düzenleyici etki analizinin
özel sektöre yapt›r›lmas› ya da en az›ndan özel sektörün kendisi için
yapm›fl oldu¤u düzenleyici etki analizinin sonuçlar›ndan
faydalan›lmas› ilgili tüm sosyal taraflar›n sürece etkin bir flekilde dâhil
edilebilmesi aç›s›ndan en do¤ru yaklafl›m olarak kabul edilmektedir.  

IV- TEMMUZ 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BARIYLA TÜRK‹YE'N‹N 
MÜZAKERE SÜREC‹NDEK‹ DURUM

3 Ekim 2005 tarihinde bafllayan müzakere sürecinin ilk aflamas›
tarama sürecidir. Tarama sürecinin ilk aflamas› ise tarama toplant›lar›
olup, Türkiye için toplant›lar 20 Ekim 2005 tarihinde “Bilim ve
Araflt›rma” fasl›yla bafllam›fl, 11-13 Ekim 2006 tarihinde “Yarg› ve
Temel Haklar” fasl›nda yap›lan ayr›nt›l› tarama toplant›s›yla sona
ermifltir. Avrupa Komisyonu ve Türk bürokratlar› taraf›ndan yürütülen
ve teknik bir çal›flma olan tarama toplant›lar›, müzakere sürecinin
temelini oluflturmas› bak›m›ndan çok önemlidir. Taramaya haz›rl›k
niteli¤i tafl›yan ve “ön tarama toplant›lar›” fleklinde tan›mlanabilecek
bir süreç, esasen 11 Nisan 2000 tarihinde yap›lan Ortakl›k Konseyi

16



Toplant›s›nda al›nan 3/2000 say›l› Kararla “AB müktesebat›n›n
ayr›nt›l› incelemesi” ad› alt›nda fiilen 6 y›l önce bafllat›lm›flt›r. 

Taramas› biten bir fas›lda özlü müzakerelere geçilebilmesi için,
di¤er fas›llardaki tarama toplant›lar›n›n sonuçlanmas›n› beklemeye
gerek yoktur. Bu nedenle, di¤er fas›llarda taramalar devam ederken 12
Haziran 2006 günü yap›lan D›fliflleri Bakanlar› düzeyindeki ikinci
Hükümetleraras› Konferans'ta ülkemiz için Bilim ve Araflt›rma fasl›n›n
aç›lmas›na ve geçici olarak kapat›lmas›na karar verilmifltir. Böylece
tarama çal›flmalar›ndan sonraki özlü müzakereler aflamas› bafllam›fl ve
Türkiye kat›l›m sürecinde bir üst aflamaya geçmifltir. Ayn› flekilde 29
Mart 2007 tarihinde müzakereleri fiilen aç›lan ‹flletmeler ve Sanayi
Politikas› Fasl›'n›n resmi olarak aç›ld›¤› 6 Haziran 2007 tarihinde
yap›lan Hükümetleraras› Konferans da, ‹statistik ve Mali Kontrol
Fas›llar›'n›n resmi olarak müzakerelere aç›ld›¤›  ise 26 Haziran 2007
tarihli Bakan düzeyinde yap›lan HAK toplant›s›nda ilan edilmifltir.

Tarama toplant›lar› devam ederken, tarama sonu raporlar› da
Türkiye'ye iletilmeye bafllanm›flt›r. Bu çerçevede, Bilim ve Araflt›rma,
E¤itim ve Kültür, Kamu Al›mlar›, Rekabet Politikas›, ‹flletmeler ve
Sanayi Politikalar›, Ekonomik ve Parasal Politika, ‹statistik, Mali
Kontrol, Sosyal Politika ve ‹stihdam, Sermayenin Serbest Dolafl›m›,
Tar›m ve K›rsal Kalk›nma, Fikri Mülkiyet Hukuku, Vergilendirme,
Gümrük Birli¤i, Mali Hizmetler, fiirketler Hukuku, Tüketicinin ve
Sa¤l›¤›n›n Korunmas› ve G›da Güvenli¤i, Veterinerlik ve Bitki Sa¤l›¤›
fas›llar›n›n tarama sonu raporlar› AB Bakanlar Konseyi taraf›ndan
onaylanarak Türkiye'ye resmen iletilmifltir. Görülebilece¤i üzere, flu
ana kadar on sekiz fasl›n tarama sonu raporu resmi olarak taraf›m›za
iletilmifltir, on dört fasl›n ise henüz iletilmemifltir. Bütün fas›llar›n tara-
ma sonu raporlar› taraf›m›za iletilmeden, tarama süreci tamamlanm›fl
olmamaktad›r. Bu ba¤lamda, ülkemiz flu an itibar›yla özlü müzakere-
ler ile tarama sürecini birlikte sürdürmektedir.
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1. Aç›l›fl Kriteri Öngörülmeyen Fas›llardaki Mevcut Durum

- Bilim Araflt›rma Fasl› için herhangi bir aç›l›fl kriteri belirlenme-
mifl ve 12 Haziran 2006 günü yap›lan D›fliflleri Bakanlar› düzeyindeki
ikinci Hükümetleraras› Konferansta ülkemiz için Bilim ve Araflt›rma
fasl›n›n aç›lmas›na ve geçici olarak kapat›lmas›na karar verilmifltir

- ‹flletmeler ve Sanayi Politikalar› fasl›ndaki müzakere pozisyon
belgemiz 2 fiubat 2007 tarihinde AB taraf›na iletilmifl ve bu fasl›n özlü
müzakeresi 29 Mart 2007 tarihinde aç›lm›flt›r. Bu fas›lda, ek pro-
tokolün tam olarak uygulanmas› konusundaki genel kapan›fl kriterinin
yan› s›ra, kapsaml› ve güncel bir sanayi politikas› stratejisinin haz›rlan-
mas› da bir kapan›fl kriteri olarak belirlenmifltir. 

- E¤itim ve Kültür fasl›nda müzakere pozisyon belgemiz ise 25
May›s 2006 tarihinde AB Dönem Baflkanl›¤›'na sunulmufltur. Ancak
AB Bakanlar Konseyi taraf›ndan AB'nin ortak tutum belgesi henüz
nihai hale getirilerek onaylanmam›flt›r.

- 24 Ocak 2007 tarihinde aç›lmas›na karar verilen Ekonomik ve
Parasal Politika fasl›ndaki müzakere pozisyon belgemiz, 9 Mart 2007
tarihinde AB taraf›na iletilmifltir. 26 Haziran 2007 tarihindeki AB
Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesi'nde, Fransa'n›n bu fasl›n
do¤rudan tam üyelikle ba¤lant›s› olmas›n› ileri sürmesi üzerine, bu
fasla iliflkin Pozisyon Belgemiz ele al›nmam›fl ve AB taraf›ndan Ortak
Tutum Belgesi haz›rlanmam›flt›r. Ancak, Pozisyon Belgemizde taahhüt
edilen teknik çal›flmalara ilgili kurumlar taraf›ndan devam edilmekte-
dir.

- Tüketicinin ve Sa¤l›¤›n›n Korunmas› fasl›nda da, herhangi bir
aç›l›fl kriteri önerisi yer almamaktad›r. Komisyonun bu fas›la iliflkin
olarak taraf›m›za yöneltti¤i ilave sorular ilgili kurumlar taraf›ndan
yan›tlanm›flt›r.
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- Benzer flekilde, 19 Ocak 2007 tarihinde aç›lmas›na karar verilen
‹statistik fasl›ndaki müzakere pozisyon belgemiz 22 Mart 2007 tari-
hinde AB taraf›na iletilmifltir. 26 Haziran 2007 günü Bakan düzeyinde
yap›lan HAK toplant›s›nda, ‹statistik fasl› müzakereye aç›lm›flt›r. 11
Aral›k 2006 kararlar› do¤rultusunda tüm fas›llar için yatay bir kapan›fl
kriteri haline getirilen "Ek Protokolün tam ve ay›r›m gözetmeden uygu-
lanmas›" hususuna ek olarak, fasl›n teknik içeri¤iyle ilgili 2 kapan›fl
kriteri daha benimsenmifltir.

- 14 fiubat 2007 tarihinde aç›lmas›na karar verilen Mali Kontrol
fasl›n›n müzakere pozisyon belgesi 13 Nisan 2007 tarihinde AB
taraf›na iletilmifltir. 26 Haziran 2007 günü Bakan düzeyinde yap›lan
HAK toplant›s›nda, ülkemizle "Mali kontrol" fasl› müzakereye
aç›lm›flt›r. Mali kontrol fasl›nda ise, Ek Protokolle ilgili söz konusu
kapan›fl kriterinin yan›s›ra, fasl›n teknik içeri¤iyle ilgili 6 adet kapan›fl
kriteri daha kabul edilmifltir.

2.  Aç›l›fl Kriteri Bulunan Fas›llar

Türkiye'nin Kamu Al›mlar›, Rekabet Politikas›, Sosyal Politika
ve ‹stihdam, Sermayenin Serbest Dolafl›m›, Tar›m ve K›rsal
Kalk›nma, Vergilendirme, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gümrük
Birli¤i, Çevre, Bölgesel Politika ve Yap›sal Araçlar›n Koordinas-
yonu, G›da Güvenli¤i Veterinerlik ve Bitki Sa¤l›¤› fas›llar›nda
müzakerelere bafllayabilmesi için baz› aç›l›fl kriterlerini yerine getirme-
si istenmifl ve Türkiye bu kriterleri yerine getirmek üzere gerekli
çal›flmalara bafllam›flt›r. 

Kamu al›mlar› fasl›nda üç adet aç›l›fl kriteri bulunmaktad›r: 

- Türkiye'den öncelikle, kamu al›mlar› ile ilgili tüm konulardan
sorumlu olacak tek bir kurumun belirlenmesi talep edilmifltir. 
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- ‹kinci olarak; kamu-özel ortakl›¤›, flikâyetlerin incelenmesi siste-
mi, yerli istekliler lehine hükümlerin kald›r›lmas› ve yeterli idari kapa-
site oluflturulmas› konular›n› kapsayan bir “eylem plan›” haz›rlanmas›
istenmifltir. 

- Son olarak, Türk kamu al›mlar› mevzuat›n›n kapsam ve istisnalar
bak›m›ndan Topluluk mevzuat› ile uyumlu hale getirilmesi gerekmek-
tedir. 

Bu kriterler kapsam›nda, Avrupa Komisyonu uzmanlar› ile çal›flma
toplant›lar› gerçeklefltirilmifl, üç adet Kanun Tasar›s› Tasla¤› haz›rla-
narak Komisyona iletilmifltir. Bahsedilen "eylem plan›" haz›rlama
çal›flmalar›nda son aflamaya gelinmifltir. Türk kamu al›mlar›
mevzuat›n›n kapsam ve istisnalar bak›m›ndan Topluluk mevzuat› ile
tam uyumunun sa¤lanmas› konusunda ise çal›flmalar halen devam
etmektedir.

Rekabet Politikas› fasl›nda befl adet müzakere aç›l›fl kriteri
belirlenmifltir:

- Türkiye'nin; Gümrük Birli¤i kapsam›nda yer alan ve hâlihaz›rda
uygulamakta oldu¤u devlet yard›mlar›n›n envanterini sunmas›; 

- 2001 y›l›ndan itibaren çelik sektörüne verilen yard›mlar ile kapa-
site art›r›mlar›n› bildirmesi; 

- Devlet yard›mlar›n›n izlenmesi ve denetlenmesine iliflkin yasal
düzenleme yapmas› ve sorumlu bir otorite belirlemesi; 

- Uyumsuz yard›m programlar›n›n ve efl etkili tedbirlerinin uyumu-
na yönelik bir eylem plan› sunmas›; 

- Son olarak da Türkiye-Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u
aras›ndaki Serbest Ticaret Antlaflmas› gere¤i, çelik sektörüne iliflkin
Ulusal Yeniden Yap›land›rma Plan›'n› sunmas› gerekmektedir. 
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Belirtilen bu aç›l›fl kriterlerini karfl›lamak amac›yla çal›flmalara
hemen bafllanm›fl, ilk olarak çelik konusunda haz›rlanan Ulusal 
Yeniden Yap›land›rma Plan›m›z 2006 y›l› A¤ustos ay› içerisinde
Komisyon'a iletilmifltir. Di¤er aç›l›fl kriterlerine iliflkin çal›flmalar ise
halen yo¤un bir flekilde devam etmektedir.

Sosyal Politika ve ‹stihdam fasl›na dair iki adet müzakere aç›l›fl
kriteri belirlenmifltir: 

- Bunlardan ilki, özellikle örgütlenme, grev ve toplu sözleflme
hakk› aç›s›ndan, sendikal haklar›n AB standartlar› ve ilgili ILO
Konvansiyonlar› ile uyumlu olmas›n›n sa¤lanmas›d›r. 

- ‹kinci aç›l›fl kriteri ise, tüm iflgücünün yarar› için, bu fasl›n kap-
sam›ndaki alanlarda yer alan AB müktesebat›n›n aflamal› olarak iç
hukuka aktar›lmas›, uygulanmas› ve yürütülmesini içeren bir eylem
plan›n›n Avrupa Komisyonu'na sunulmas›d›r. 

Çevre Fasl›nda iki adet aç›l›fl kriteri bulunmaktad›r:

Çevre Fasl› Tarama Sonu Raporu Konsey'e iletilmifltir. Komisyo-
nun iki adet aç›l›fl kriteri önerisi bulunmaktad›r. 

- ‹lki, Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gerekli idari kapasitenin
oluflturulmas›na yönelik planlar ve ihtiyaç duyulan finansman kay-
naklar› dahil olmak üzere, bu fas›ldaki müktesebat›n kademeli uyum-
laflt›r›lmas›na, uygulamas›na ve yürürlü¤e konmas›na yönelik kapsaml›
bir stratejinin aflamalar ve takvimle birlikte sunulmas›, 

- ‹kincisi ise Türkiye'nin, ilgili AT-Türkiye Ortakl›k Konseyi
kararlar›na göre tabi olunan çevre müktesebat›n›n uygulanmas›na
iliflkin yükümlülüklerini yerine getirmesidir.
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Bölgesel Politika ve Yap›sal Araçlar›n Koordinasyonu fasl›na
iliflkin bir adet aç›l›fl kriteri bulunmaktad›r:

Bölgesel Politika ve Yap›sal Araçlar›n koordinasyonu fasl›na
iliflkin tarama sonu raporu Konsey'e bir adet aç›l›fl kriteri önerisi ile
iletilmifltir. Söz konusu aç›l›fl kriteri;

- Toplulu¤un uyum politikas›ndan kaynaklanan düzenleyici ve
operasyonel gereklilikleri karfl›lamaya yönelik aç›k hedefleri ve ilgili
takvimi ortaya koyan bir eylem plan›n›n sunulmas›d›r.

Tar›m ve K›rsal Kalk›nma fasl›na dair alt› adet müzakere aç›l›fl
kriteri bulunmaktad›r:

Bu çerçevede, AB taraf›ndan, limanlar meselesiyle ilgili olarak,
Ortakl›k Anlaflmas›n›n Ek Protokolü'nün uygulanmas›na iliflkin
yükümlülüklerimizi yerine getirmedi¤imiz ileri sürülmüfltür.

Di¤er aç›l›fl kriterleri ise flunlard›r: 

- Ülkemizde, AB gereklerine uygun olarak akredite edilmifl bir
IPARD, yani Kat›l›m Öncesi Mali Yard›m Arac›-K›rsal Kalk›nma
Bilefleni Ajans›n›n (Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme Kurumu)
kurulmas› gereklili¤i ifade edilmifltir.  Söz konusu Kurum, 18 May›s
2007 tarih ve 26526 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan “5648 say›l›
Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme Kurumu Kurulufl ve Görevleri
Hakk›nda Kanun” ile kurulmufltur. 

- Ayr›ca, üretimle iliflkili do¤rudan destek ödemeleri ve fiyat destek
tedbirlerinin öneminin artmas› yönündeki e¤ilimi, üretimle iliflkisi
olmayan do¤rudan destekler lehine tersine çevirecek bir stratejinin
haz›rlanarak Avrupa Komisyonu'na sunulmas› istenmifltir. Bu strateji,
Kamu ‹ktisadi Teflekkülleri'ne verilen kamu deste¤inin AB devlet
yard›mlar› kurallar›na uyumlu hale getirilmesine ve bu teflekküllerin
AB'nin fleffafl›k kurallar›na uyumuna yönelik ad›mlar› da içermelidir. 
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- Müzakereleri bafllatabilmek için tatmin edici bir düzeye eriflmek
amac›yla, tar›m ve k›rsal kalk›nma alan›nda, hububat, fleker, süt, hay-
van varl›¤›, meyve ve sebze gibi hassas ürünleri de kapsayacak sa¤lam
ve güvenilir istatistikî bilginin temini konusunda (hedefler, tarihler,
sorumlu makam ve maliyet tahminlerini de içeren) ayr›nt›l› bir strate-
jinin haz›rlanarak Avrupa Komisyonu'na sunulmas› gerekmektedir. 

- Ayr›ca, tar›msal araziler üzerindeki kontrollere haz›rl›k aç›s›ndan,
arazi tan›mlama ve Ulusal Çiftçi Kay›t Sistemini nas›l gelifltirmeyi
düflündü¤ümüze dair bir strateji de haz›rlanarak Avrupa Komisyonu'na
iletilecektir. 

- Bu fas›ldaki son kriter ise, ülkemizin canl› hayvan ve et ile bun-
lardan üretilen baz› mamullere uygulad›¤› ticari s›n›rlamalar›
kald›rmas›d›r. 

Sermayenin Serbest Dolafl›m› fasl›nda da iki adet aç›l›fl kriteri
bulunmaktad›r :

- Bunlardan ilki sermaye hareketlerinin serbest dolafl›m› alan›nda
AB müktesebat›na uyum ve uygulama kapasitesine yönelik kapsaml›
bir stratejinin haz›rlanmas›d›r. 

- ‹kinci aç›l›fl kriteri ise kara paran›n aklanmas› ile mücadele
konusunda yasal uyum ve uygulamaya yönelik ayr›nt›l› bir eylem
plan›n›n haz›rlanmas›d›r. 

Vergilendirme fasl›nda bir adet aç›l›fl kriteri belirlenmifltir:

- Alkollü ürünler, ithal ürün ve ithal sigaralara iliflkin ayr›mc›
vergilendirmenin önemli ölçüde azalt›lmas›na yönelik somut ad›mlar
at›lmas› ve kalan ayr›mc› vergilerin süratle kald›r›lmas› için aç›k
aflamalar içeren, Komisyonla üzerinde mutab›k kal›nacak bir plan›n
sunulmas›d›r.
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Fikri Mülkiyet Hukuku fasl›nda da bir adet aç›l›fl kriteri belir-
lenmifltir:

- Komisyon'a, sonuçland›rma tarihleri ve ara hedefleri de içerecek
flekilde, bu fasl›n kapsad›¤› her alan itibar›yla müktesebat›n uygulan-
mas› için gerekli kapasitenin oluflturulmas›na yönelik detayl› bir eylem
plan› sunulacakt›r. Bu eylem plan› ilgili kurumlar›n öngördükleri per-
sonel art›fl› ve bütçe kaynaklar›n›, uygulamac› kurumlara, hakimlere,
savc›lara ve gümrük yetkililerine yönelik ihtisas e¤itimlerini, uygula-
mac› kurumlar aras› iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve kamuoyunun bilinç -
lendirilmesini içermeli; ancak bunlarla s›n›rl› kalmamal›d›r. 

Gümrük Birli¤i fasl›nda ise iki adet aç›l›fl kriteri belirlenmifltir:

- Bunlardan birisi Türkiye'nin Ortakl›k Anlaflmas›'na Ek Protokolü
uygulanmas› konusundad›r. Di¤er aç›l›fl kriteri ise:

- Gümrük bölgesine girifl yapan yolculara gümrüksüz ma¤azalarda
sat›lan ve 1/95 Ortakl›k Konseyi Karar› kapsam›ndaki ürünlerde güm-
rük vergisi muafiyetinin kald›r›lmas›d›r.

Önümüzdeki dönem gerek Türkiye gerek AB aç›s›ndan kararl›l›k
ve tutarl›l›k isteyen bir dönem olacakt›r. Müzakere sürecinin kendine
özgü baz› zorluklar› vard›r ve olacakt›r. Fakat sürece sa¤duyu hâkim
oldu¤u müddetçe tüm bu sorunlar afl›lacakt›r.

G›da Güvenli¤i, Veterinerlik ve Bitki Sa¤l›¤› fasl›nda alt› adet
aç›l›fl kriteri belirlenmifltir:

1.
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AB müktesebat› ile uyumlu g›da, yem ve veterinerlik çerçeve
mevzuat›n›n benimsenmesi ve baflta kontrol kurulufllar›n›nki
olmak üzere, sorumluluklar› aç›k biçimde belirleyen hükümlerin
ortaya konmas› gerekmektedir.



2.

3.

4.

5.

6.
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Komisyona, g›da güvenli¤i, hayvan ve bitki sa¤l›¤› politikas›
alan›ndaki, ilgili uluslar aras› standartlar ve Dünya Hayvan
Sa¤l›¤› Teflkilat› tavsiyeleri dâhil olmak üzere, AB
müktesebat›n›n uyumlaflt›r›lmas›, uygulanmas› ve yürütülmesine
temel teflkil edecek detayl› bir strateji sunulmal›d›r. Bu strateji,
ilgili idari ve laboratuar kapasitesinin gelifltirilmesine yönelik
planlar ile bu konuda gerekli mali kayna¤a iliflkin bir tahmini de
içerecektir. Strateji ayn› zamanda, hayvan sa¤l›¤› alan›ndaki
riskleri ele alma konusunda müktesebata uygun biçimde AB ile
iflbirli¤ini temin etme kapasitesine sahip olma ihtiyac›n› da göz
önüne almal›d›r.

Türkiye, koyun ve keçi türü hayvanlar›n kimliklendirilmesi ve
kayd›na iliflkin yeterli bir sistemi uygulamaya bafllamas› ve s›¤›r
türü hayvanlar›n kimliklendirilmesi ve hareketlerinin kontrolü
konusundaki sistemdeki zaafiyetleri (iflletmelerin kayd›na, hay-
vanlar›n ve hayvan hareketlerinin kaydedilmesine iliflkin) gider-
meye yönelik yeterli tedbiri alm›fl oldu¤unu kan›tlamal›d›r.

Türkiye Komisyona, canl› hayvanlar›n ülke içindeki hareketleri,
hareketlerin kayd› ve kesimlerin kontrolü konusunda ayr›nt›l› bir
de¤erlendirme sunmal›d›r.

Türkiye'nin Trakya bölgesinin, Dünya Hayvan Sa¤l›¤› Teflkilat›
(OIE) taraf›ndan, afl›lama suretiyle flap hastal›¤›ndan ari bölge
olarak tan›nmas› gerekmektedir.

Türkiye, g›da iflletmelerinin iyilefltirilmesi konusunda gelece¤e
yönelik Ulusal Program aç›s›ndan, bütün g›da iflletmelerinin AB
müktesebat›ndaki kategorileri esas alan bir s›n›fland›rmay›
Komisyona sunmal›d›r.



3. Aç›l›fl ve Kapan›fl Kriteri Ek Protokolün Tam Olarak
Uygulanmas› fiart›na Ba¤l› olan Fas›llar

Avrupa Ekonomik Toplulu¤u ile Türkiye aras›nda bir ortakl›k
kurulmas›na iliflkin Anlaflma, Avrupa Birli¤i'nin 25 ülkesini içerisine
alacak flekilde geniflletilmifl ve buna iliflkin Ek Protokol 30 Eylül 2005
tarih ve L254/58 say›l› AB Resmi Gazetesinde yay›mlanm›flt›r.

Ancak, AB Genel ‹fller ve D›fl ‹liflkiler Konseyi, Komisyon'un Ek
Protokol'ün tam olarak uygulanmas› flart›na ba¤l› olarak 8 fas›lda
müzakerelerin aç›lmamas› ve Ek Protokol hükümlerinin tam olarak
uygulanmas› flart›n›n bütün fas›llarda bir kapan›fl kriteri olmas› yönün-
deki tavsiyesini 11 Aral›k 2006 tarihinde onaylam›flt›r

AB Genel ‹fller ve D›fl ‹liflkiler Konseyi'nin karar› çerçevesinde, Ek
Protokol'ün tam olarak uygulanmas› flart›na ba¤l› olarak müzakereleri
aç›lmayacak fas›llar afla¤›da s›ralanm›flt›r:

1- Mallar›n Serbest Dolafl›m›
2- Gümrük Birli¤i
3- Bal›kç›l›k
4- Tafl›mac›l›k
5- D›fl ‹liflkiler
6- ‹fl Kurma Hakk› ve Hizmet Sunumu Serbestisi
7- Mali Hizmetler
8- Tar›m ve K›rsal Kalk›nma

Di¤er taraftan, Ek Protokol'ün tam olarak uygulanmas› tüm
fas›llar›n geçici olarak kapat›lmas›na iliflkin kapan›fl kriteri
niteli¤indedir.
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V- AVRUPA B‹RL‹⁄‹ GENEL SEKRETERL‹⁄‹N‹N 
TÜRK‹YE'N‹N AVRUPA B‹RL‹⁄‹NE KATILIM 
SÜREC‹NDEK‹ FAAL‹YETLER‹

Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i (ABGS), 4 Temmuz 2000 tari-
hinde 4587 say›l› Kanun ile; Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤ine
haz›rlanmas› çerçevesinde yap›lacak çal›flmalar›n yönlendirilmesini,
izlenmesini ve koordinasyonunu sa¤lamak amac›yla kurulmufltur. Bu
genel çerçevede, Türkiye'nin AB üyeli¤ine kat›l›m› yönünde ABGS'nin
ifllevleri flunlard›r: 

1.

3 Söz konusu alt komiteler flunlard›r:
1. Tar›m ve Bal›kç›l›k
2. Tek Pazar ve Rekabet
3. Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri
4. Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve ‹statistik
5. Teknolojik Yenilik, E¤itim ve Araflt›rma Programlar›
6. Ulaflt›rma, Çevre, Enerji ve Trans-Avrupa fiebekeleri
7. Bölgesel Kalk›nma, ‹stihdam ve Sosyal Politika
8. Gümrükler, Vergilendirme, Uyuflturucu ve Kara Para Aklanmas›n›n Önlenmesi  

28

11 Nisan 2000 tarihli ve 3/2000 say›l› Türkiye - AB Ortakl›k
Konseyi Karar› uyar›nca kurulan ve Türk kamu kurum ve kuru-
lufllar› ile Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluflan ve AB
müktesebat› ve Türk mevzuat› aras›ndaki farkl›l›klar› tespit
ederek, Türk mevzuat›n›n AB müktesebat›na uyumu için
at›lmas› gereken ad›mlar› tespit eden 8 alt komitenin toplant›
gündemlerini haz›rlamak, toplant›lar için kurumlar aras›nda
gerekli koordinasyonu sa¤lamak3 , toplant› sonuçlar›n› haz›rla-
yarak duyurmak: bir baflka deyiflle fiili tarama sürecinin koordi-
nasyonunu gerçeklefltirmek;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

4Söz konusu alt komiteler flunlard›r:
1. Tar›m ve Bal›kç›l›k 
2. Tek Pazar, D›fl Ticaret ve Rekabet
3. Sanayi ve KOB‹
4. Ekonomik ve Parasal Konular, Sermaye Hareketleri ve ‹statistikler
5. Teknolojik Yenilik, E¤itim ve ‹flbirli¤i Programlar›
6. Ulaflt›rma, Çevre ve Enerji
7. Bölgesel Geliflme, ‹stihdam ve Sosyal Politika
8. Gümrükler, Vergilendirme ve Mali Kontrol
9. Siyasi ‹fller 

Ulusal mevzuat›n AB müktesebat›na uyumunu gerçeklefltirmek
için kurulan, kamu/ kurum ve kurulufllar›n›n temsilcilerinden
oluflan ve iç koordinasyon ve uyum komitesine ba¤l› olarak
faaliyet gösteren 9 alt komitenin çal›flmalar›n›n koordinas-
yonunu yürütmek;4 .

Kat›l›m öncesi süreçte Türkiye'nin en önemli yükümlülük-
lerinden olan Ulusal Programlar› kamu/ kurum ve kurulufllar›n
katk›lar›yla haz›rlamak;

Ulusal program›n uygulanmas›n› izlemek ve sonuçlar›n› haftal›k
ve ayl›k raporlar halinde Bakanlar Kuruluna rapor etmek;

Ulusal programda yer alan hedefler do¤rultusunda mevcut
mevzuatta de¤ifliklik yap›lmas› ve yeni mevzuat ç›kar›lmas›
halinde kamu/ kurum ve kurulufllar› taraf›ndan haz›rlanan
mevzuat taslaklar›n› AB normlar›na uyum aç›s›ndan inceleyerek
görüfl bildirmek; 

Kendi gelifltirdi¤i Ulusal Veri Taban› arac›l›¤›yla, AB'nin aday
ülkelerin uyum sürecini izlemek üzere oluflturdu¤u “ilerleme
veri taban›na”, her müktesebat bafll›¤› alt›ndaki Türk
mevzuat›n›n AB müktesebat›na uyum durumuna iliflkin ayr›nt›l›
bilgileri düzenli olarak göndermek; 

Avrupa Komisyonu Geniflleme Genel Müdürlü¤ü bünyesinde
aday ülkelerin AB müktesebat›na uyum sürecinde teknik yard›m
vermek üzere kurulan TAIEX (technical assistance information 

    



8.

9.

10.

11.

information exchange unit - :teknik yard›m ve bilgi de¤iflimi
birimi) ofisinin Türk kamu/ kurum ve kurulufllar›na yönelik
faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak, sivil toplum
kurulufllar› ve parlamentoya yönelik faaliyetlerine yard›mc›
olmak ; 

AB taraf›ndan Ulusal Program öncelikleri do¤rultusunda
haz›rlanan projeler baz›nda verilen hibelerin hangi alanlara ve
daha sonra hangi projelere yönlendirilece¤inin tespiti ve yürür-
lü¤e giren projelerin izlenmesi sürecinin (Programlama Süreci)
koordinasyonunu yapmak, kamu/ kurum ve kurulufllar›n›n proje
haz›rl›klar›na yard›mc› olmak;

Üye devletlerin Türkiye'nin AB'ye uyum sürecini
kolaylaflt›rmak amac›yla sa¤lad›klar› ikili yard›m›n koordinas-
yonunu yapmak; 

Müktesebat›n›n uygulanmas› için gerekli idari kapasitenin
oluflturulmas› konusunda kamu kurum ve kurulufllar›n› bil-
gilendirmek ve yönlendirmek, bu çerçevede Avrupa
Komisyonu taraf›ndan, aday ülkelerin Avrupa Birli¤ine (AB)
kat›l›m sürecindeki genel idari kapasitesinin gelifltirilmesi
amac›yla finanse edilen ve OECD arac›l›¤›yla yürütülen
SIGMA (support for improvement in governance and manage-
ment-yönetiflim ve yönetimi gelifltirmek için destek)
program›n›n Türkiye'deki faaliyetlerinin koordinasyonunu yap-
mak; 

Müktesebat›n uygulanmas› için gerekli kurumsal yap›lanman›n
güçlendirilmesine iliflkin olarak Avrupa komisyonu taraf›ndan
gelifltirilen ve üye devlet kurumlar› uzmanlar›n›n do¤rudan
Türk kamu kurumlar› ile çal›flt›klar› Twinning (efllefltirme) pro-
jelerinde ulusal irtibat birimi olarak görev yapmak; 

30

  



12.

13.

14.

15.

16.

17.

Avrupa Komisyonu taraf›ndan her y›l yay›mlanan ‹lerleme
Raporlar›'na Türkiye'nin katk›s›n›n haz›rlanmas› sürecinde
gerekli koordinasyonu gerçeklefltirmek; 

AB mevzuat›n›n tercüme çal›flmalar›n› koordine etmek; 

AB ve AB'ye uyum süreci hakk›nda Türk kamuoyunu bil-
gilendirmek; 

AB'ye kat›l›m sürecinde sivil toplum kurulufllar›n› bil-
gilendirmek ve yap›lan çal›flmalar hakk›nda görüfllerini almak. 

Taslak müzakere pozisyonlar›n› oluflturmak üzere kamu kurum
ve kurulufllar›, özel sektör, STK ve üniversite temsilcilerinden
oluflacak çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar›n› koordinasyonunu
gerçeklefltirmek; 

Son olarak Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i ‹zleme
Yönlendirme Komitesi (‹YK)'nin 5 üyesinden (Baflbakanl›k,
D›fliflleri Bakanl›¤›, Devlet Planlama Teflkilat›, Avrupa Birli¤i
Genel Sekreterli¤i, Avrupa Birli¤i nezdinde Türkiye daimi tem-
silcili¤i) biridir. Söz konusu ‹zleme Yönlendirme Komitesinin
baflkan› Baflmüzakereci olup müzakere sürecinin iflleyifline
yönelik kararlar› almaktad›r.
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FASIL BAfiLI⁄I KOORDINATÖR KURUM

1- Mallar›n Serbest Dolafl›m› D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› 

2- ‹flçilerin Serbest Dolafl›m› Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

3- ‹fl Kurma Hakk› ve Hizmet Sunumu Serbestisi Baflbakanl›k 

4- Sermayenin Serbest Dolafl›m› Hazine Müsteflarl›¤›

5- Kamu Al›mlar› Baflbakanl›k 

6- fiirketler Hukuku Baflbakanl›k 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

Türk Patent Enstitüsü

8- Rekabet Politikas› DPT Müsteflarl›¤›

9- Mali Hizmetler Hazine Müsteflarl›¤›

DPT Müsteflarl›¤› 

D›fliflleri Bakanl›¤›

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› 

DPT Müsteflarl›¤›

12- G›da Güvenli¤i, Veterinerlik ve Bitki Sa¤l›¤› Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› 

13- Bal›kç›l›k Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› 

14- Tafl›mac›l›k Politikas› Ulaflt›rma Bakanl›¤›

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› 

DPT Müsteflarl›¤›

16- Vergilendirme Maliye Bakanl›¤›

17- Ekonomik ve Parasal Politika Hazine Müsteflarl›¤›

18- ‹statistik Türkiye ‹statistik Kurumu Baflkanl›¤› 

32

7- Fikri Mülkiyet Hukuku

10- Bilgi Toplumu ve Medya

11- Tar›m ve K›rsal Kalk›nma

15- Enerji

EK-1
TARAMA TOPLANTILARI KOORD‹NATOR KURUM L‹STES‹
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FASIL BAfiLI⁄I KOORDINATÖR KURUM

19- Sosyal Politika ve ‹stihdam Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› 

DPT Müsteflarl›¤›

21- Trans-Avrupa fiebekeleri Ulaflt›rma Bakanl›¤›

22- Bölgesel Politika ve Yap›sal Araçlar›n DPT Müsteflarl›¤›
Koordinasyonu

23- Yarg› ve Temel Haklar AB Genel Sekreterli¤i

24- Adalet, Özgürlük ve Güvenlik D›fliflleri Bakanl›¤›

25- Bilim ve Araflt›rma D›fliflleri Bakanl›¤›

26- E¤itim ve Kültür DPT Müsteflarl›¤›

27- Çevre Çevre ve Orman Bakanl›¤› 

DPT Müsteflarl›¤›

28- Tüketicinin ve Sa¤l›¤›n Korunmas› Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›

29- Gümrük Birli¤i D›fliflleri Bakanl›¤›

30- D›fl ‹liflkiler D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›

31- D›fl, Güvenlik ve Savunma Politikalar› D›fliflleri Bakanl›¤›

32- Mali Kontrol Maliye Bakanl›¤›

33- Mali ve Bütçesel Hükümler Maliye Bakanl›¤› 

DPT Müsteflarl›¤›

20- ‹flletmeler ve Sanayi Politikas›

   



1) Mallar›n
Serbest

Dolafl›m›

2) Kiflilerin
Serbest

Dolafl›m›

3) Hizmet
Sunumu

Serbestisi

4)
Sermayenin

Serbest
Dolafl›m›

Yok

Yok

- Daha düflük
yat›r›m

muafiyeti 
oranlar› 

uygulanmas›
(2009 y›l›

sonu)

- ‹kamet eden
AEA

vatandafllar›n›
d›fl›nda tutmak

kofluluyla, 
ikinci konut

edinme hakk›
(5 y›l).

-Befleri T›bbi
Ürünler

(31.12.2005)

Yok

- Kooperatif
kredi ve 
tasarruf

sand›klar›n›n
korunmas›
(2007 y›l›

sonu)

- ‹kamet eden
AEA

vatandafllar›n›
d›fl›nda tutmak

kofluluyla, 
ikinci konut

edinme hakk›
(5 y›l).

Yok

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m› (1)

Yok

- ‹kamet eden
AEA

vatandafllar›n›
d›fl›nda tutmak

kofluluyla, 
ikinci konut

edinme hakk› 
(5 y›l).

Yok

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m› (1)

- Daha düflük
banka 

garantisi ve
yat›r›m

muafiyeti
oranlar› 

uygulanmas›
(2007 y›l›

sonu)

- 3 y›ld›r
ikamet eden

ve aktif olarak
çiftçilik yapan

çiftçileri
d›fl›nda tutmak
üzere tar›m ve
orman arazisi
edinme hakk› 

Yok

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m›(1)

- ‹ki ihtisas
bankas›n›n

yeni mevzuat
haricinde
tutulmas›,

daha düflük
yat›r›m

muafiyeti
oranlar› 

uygulanmas›
(2007 y›l›

sonu)

- AEA  vatan-
dafllar›ndan en

az 4 y›l
Macaristan'da
ikamet eden-
leri  d›fl›nda

tutmak
kofluluyla 

ikinci konut
edinme hakk›

(5 y›l).

Yok

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m›(1)

-Kredi birlik-
lerinin yeni

mevzuat
haricinde
tutulmas›;

daha düflük
banka garan-
tisi ve yat›r›m

muafiyeti
oranlar› uygu-
lanmas› (2007

y›l› sonu)

- 3 y›ld›r
ikamet eden

ve aktif olarak
çiftçilik yapan

çiftçileri
d›fl›nda tutmak
üzere tar›m ve
orman arazisi
edinme hakk› 

EK-2
MÜZAKERE BAfiLIKLARI ‹T‹BARIYLA ADAY          
ÜLKELERE TANINAN GEÇ‹fi DÖNEMLER‹ (*)
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BAfiLIKLAR
– 1 –

BULGAR‹STAN
– 2 –
GKRY

– 3 –
ÇEK

CUMHUR‹YET‹

– 4 –
ESTONYA

– 5 –
MACAR‹STAN

– 6 –
LETONYA

(*) EK-2 tablonun dipnotlar› tablo sonunda verilmifltir.

       



- Befleri T›bbi
Ürünler

(01.01.2007)

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m› (1)

- Kredi birlik-
lerinin yeni

mevzuat
haricinde
tutulmas›;

daha düflük
banka garan-
tisi ve yat›r›m

muafiyeti
oranlar›

uygulanmas›
(2007 y›l›

sonu)

- 3 y›ld›r
ikamet eden

ve aktif olarak
çiftçilik yapan

çiftçileri
d›fl›nda tut-
mak üzere
tar›m ve

orman arazisi
edinme hakk›

- Befleri T›bbi
Ürünler

(31.12.2006)

- ‹flçilerin
Serbest
Dolafl›m›

konusunda
korunma
önlemleri 

Yok

-‹kinci konut
edinme

konusunda
tüm AB

vatandafllar›
için geçerli

olmak üzere,
en az befl y›l
ikamet etme

koflulu 

- Befleri T›bbi
Ürünler

(31.12.2008)
- T›bbi

Araçlar›n
Lisanslanmas›
(31.12.2005)

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m›(1)

- Kredi birlik-
lerinin ve bir

ihtisas
bankas›n›n

yeni mevzuat
haricinde
tutulmas›

(2006); daha
düflük yat›r›m

muafiyeti
oranlar› uygu-
lanmas› (2007

y›l› sonu)

- 3 veya 7
y›ld›r (bölgeye
ba¤l› olarak)

topra¤›
kiralayan AEA
ülkeleri çiftçi-
lerini d›fl›nda
tutmak üzere

tar›m ve
orman arazisi 

Yok

Yok

- Daha düflük
yat›r›m

muafiyeti
oranlar›

uygulanmas›
(2011 y›l›

sonu)

- ‹kamet eden
AEA  

vatandafllar›n›
d›fl›nda 
tutmak

kofluluyla,
ikinci konut

edinme hakk›
(5 y›l).

Yok

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m›(1)

- Daha düflük
yat›r›m

muafiyeti
oranlar›

uygulanmas›
(2006 y›l›

sonu)

Gayrimenkul
konusunda

genel
ekonomik
korunma
önlemine

baflvurulmas›
ihtimali (7 y›l) 

- Befleri T›bbi
Ürünler

(31.12.2007)

- ‹flçilerin
Serbest

Dolafl›m›(1)

- Tasarruf ve
kredi

kurulufllar›
için daha

düflük 
sermaye

gereksinimi
limitleri 

uygulanmas›
(2004 y›l›

sonu)

- 3 y›ld›r
ikamet eden

ve aktif olarak
çiftçilik yapan

çiftçileri
d›fl›nda tut-
mak üzere
tar›m ve

orman arazisi
edinme hakk› 
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5) fiirketler
Hukuku

6) Rekabet 

- Kendi arazisi
olan çiftçileri

d›fl›nda tutmak
kofluluyla,
tar›m ve

orman arazisi
edinme hakk›

(7 y›l)

Yok

Yok

Yok

- “Off-shore”
flirketlerine

verilen uyum-
suz mali

yard›mlar›n
aflamalarla
kald›r›lmas›
(2005 y›l›

sonu)
- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e giren
ve kat›l›m tari-
hinde uygulan-

makta olan
iflletmelere 

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet 
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k 1994'ten
önce yürürlü¤e
girmifl, Kat›l›m

- Kendi arazisi
olan çiftçileri

d›fl›nda tutmak
kofluluyla,

tar›m ve orman
arazisi edinme
hakk›     (7 y›l,

Çek
Cumhuriyeti

korunma önle-
mi getirirse bu
geçifl sürecinin

üç y›l daha
uzat›lmas› 
ihtimali)

Yok

- Çelik sek-
törünün
yeniden

yap›land›r›lmas›
(31.12.2006)
- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e giren
ve kat›l›m tari-
hinde uygulan-

makta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›       

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k 
1994'ten önce

yürürlü¤e
girmifl, Kat›l›m
Antlaflmas›'n›n

ekinde yer
alan, kat›l›mc› 

(7 y›l, Estonya
korunma 
önlemi

getirirse  bu
geçifl

sürecinin üç
y›l daha

uzat›lmas› 
ihtimali).

Yok

- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k
1994'den önce 

yürürlü¤e
girmifl, Kat›l›m
Antlaflmas›'n›n 

ekinde yer
alan, kat›l›mc›

ülkenin 
rekabet kurulu

taraf›ndan,
kat›l›m 

- 3 y›ld›r
ikamet eden

ve aktif olarak
çiftçilik yapan

çiftçileri
d›fl›nda tutmak
üzere tar›m ve
orman arazisi
edinme hakk›

(7 y›l,
Macaristan

korunma önle-
mi  getirirse

bu geçifl
sürecinin üç

y›l daha
uzat›lmas› 
ihtimali).

Yok

- KOB‹'lere
verilen uyum-

suz mali
yard›mlar›n
aflamalarla
kald›r›lmas› 
( 2011 y›l›

sonu)
- Büyük

flirketlere ve-
rilen uyumsuz

mali
yard›mlar›n

bölgesel
yat›r›m

yard›mlar›na
dönüfltürül-

mesi (2)

- “Off-shore” 
flirketlerine

verilen uyum-
suz mali

yard›mlar›n
aflamalarla
kald›r›lmas›  

(7 y›l,
Letonya
korunma 
önlemi

getirirse  bu
geçifl

sürecinin üç
y›l daha

uzat›lmas› 
ihtimali).

Yok

- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k
1994'ten önce 

yürürlü¤e
girmifl, Kat›l›m
Antlaflmas›'n›n 

ekinde yer
alan, kat›l›mc›

ülkenin 
rekabet kurulu

taraf›ndan,
kat›l›m 
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(7 y›l,
Litvanya
korunma
önlemi

getirirse  bu
geçifl

sürecinin üç
y›l daha

uzat›lmas›
ihtimali).

Yok

- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k
1994'den 

önce 
yürürlü¤e

girmifl,
Kat›l›m 

Antlaflmas›'
n›n ekinde
yer alan,
kat›l›mc›
ülkenin 

Yok

- KOB‹'lere
verilen uyum-

suz mali
yard›mlar›n
aflamalarla
kald›r›lmas› 
( 2011 y›l›

sonu)
- Büyük

flirketlere 
verilen uyum-

suz mali
yard›mlar›n

bölgesel
yat›r›m

yard›mlar›na 
dönüfltürül-

mesi(3)

- Gemi
yap›m› 

sektörünün
yeniden

yap›lanmas›
konusundaki 
devlet yard›m 

edinme hakk›
(12 y›l)  

- AEA  vatan-
dafllar›ndan en

az 4 y›l
Polonya'da

ikamet eden-
leri d›fl›nda

tutmak
kofluluyla ikin-
ci konut edin-

me hakk› 
(5 y›l).

Yok

- Küçük ölçek-
li iflletmelere
verilen uyum-

suz mali
yard›mlar›n
aflamalarla
kald›r›lmas› 
( 2011 y›l›

sonu)
- Orta ölçekli
iflletmelere

verilen uyum-
suz mali

yard›mlar›n
aflamalarla
kald›r›lmas›
( 2010 y›l›

sonu)
-Büyük 

flirketlere 
verilen 

uyumsuz mali
yard›mlar›n

bölgesel 
yat›r›m 

- Kendi
arazisi olan

çiftçileri
d›fl›nda 
tutmak

kofluluyla,
tar›m ve

orman arazisi
edinme hakk›

(7 y›l)

Yok

Serbest
ticaret bol-
gelerindeki

vergi
muafiyetleri

ile ilgili olarak
31.12.2011 'e

kadar ilk
gecis suresi

verilmesi 
-Büyük

flirketlere 
verilen uyum-

suz mali
yard›mlar›n

bölgesel 
yat›r›m

yard›mlar›na
dönüfltürül-

mesi (4)

Yok

- Motorlu
araçlar

sanayisinden
birinin yarar-
land›¤› uyum-

suz mali
yard›mlar›n

bölgesel
yat›r›m

yard›mlar›na
dönüfltürül-

mesi(6)

- Çelik sek-
töründeki bir

kuruluflun
yararland›¤›

uyumsuz mali
yard›ma son

verilmesi 
( 2009 y›l›

sonunda veya
yard›m önce-
den belirlen-

mifl bir 
miktara 

(7 y›l,
Slovenya
korunma
önlemi

getirirse  bu
geçifl

sürecinin üç
y›l daha

uzat›lmas›
ihtimali).

Yok

- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k
1994'den

önce 
yürürlü¤e

girmifl,
Kat›l›m 

Antlaflmas›'
n›n ekinde
yer alan,
kat›l›mc› 
ülkenin
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Antlaflmas›'n›n
ekinde yer alan,

kat›l›mc›
ülkenin rekabet

kurulu
taraf›ndan,

kat›l›m tarihin-
den önce

uyumlu olarak
de¤erlendirilen
ve Komisyonun
itiraz etmedi¤i

yard›mlar
olarak 

belirlenmifltir)

ülkenin rekabet
kurulu

taraf›ndan,
kat›l›m tarihin-

den önce
uyumlu olarak
de¤erlendirilen

ve
Komisyonun

itiraz etmedi¤i
yard›mlar

olarak 
belirlenmifltir)

tarihinden
önce uyumlu

olarak
de¤erlendirilen

ve
Komisyonun

itiraz etmedi¤i
yard›mlar

olarak 
belirlenmifltir)

(2005 y›l›
sonu).

- Yerel yöneti-
cilere verilen

uyumsuz mali
yard›mlar›n
aflamalarla
kald›r›lmas›
(2007 y›l›

sonu).
- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k
1994'den önce

yürürlü¤e
girmifl, Kat›l›m
Antlaflmas›'n›n

ekinde yer
alan, kat›l›mc›
ülkenin reka-

bet kurulu
taraf›ndan,

kat›l›m tarihin-
den önce

uyumlu olarak
de¤erlendirilen

ve 
Komisyonun

itiraz etmedi¤i
yard›mlar

olarak 
belirlenmifltir)

tarihinden
önce uyumlu

olarak
de¤erlendirilen

ve
Komisyonun

itiraz etmedi¤i
yard›mlar

olarak 
belirlenmifltir)
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rekabet kurulu
taraf›ndan,

kat›l›m 
tarihinden

önce uyumlu
olarak

de¤erlendi-
rilen ve

Komisyonun
itiraz etmedi¤i

yard›mlar
olarak 

belirlenmifltir)

(2008 y›l›
sonu)

- ‹fl Teflvik
Kanunu

çerçevesinde-
ki yard›mlar›n

aflamalarla
kald›r›lmas›
(2008 y›l›

sonu)
- AT

Antlaflmas›
Madde 31

kapsam›ndaki
petrol ürün-
lerinin ihra-

cat›, stoklan-
mas› ve top-
tan sat›fl›nda
pazar›n uyum

sa¤lamas›
(2005 y›l›

sonu).
- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 
10 Aral›k
1994'den

önce
yürürlü¤e
girmifl,
Kat›l›m

Antlaflmas›'
n›n ekinde
yer alan,
kat›l›mc› 
ülkenin 
rekabet 

yard›mlar›na
dönüfltürül-

mesi(4)

- Çevrenin
korunmas›
için verilen

devlet
yard›mlar›

konusunda,
Çevre Bafll›¤›
alt›nda geçifl
dönemi ve-

rilen standart-
lar ile ilgili

yat›r›mlar için
anlaflmaya

var›lm›flt›r. Bu
geçifl dönemi

süresince 
verilecek
yard›mlar
bölgesel

yard›mlar›n
üst limiti ve
KOB‹'ler için
%15'lik bir
miktar ile

s›n›rland›r›l-
m›flt›r(5)

- Çelik 
sektörünün

yeniden
yap›lanmas›-
n›n tamam-

lanmas›
(31.12.2006).
- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve 

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet 
yard›mlar› 

(Söz konusu

ulaflt›¤›nda)
- Kat›l›m tari-
hinden önce

yürürlü¤e
giren ve

kat›l›m tari-
hinde uygu-

lanmakta olan
iflletmelere

yönelik (sek-
törel de¤il)

devlet
yard›mlar›

(Söz konusu
yard›mlar; 10

Aral›k
1994'den

önce yürür-
lü¤e girmifl,

Kat›l›m
Antlaflmas›'
n›n ekinde
yer alan,
kat›l›mc›

ülkenin reka-
bet kurulu
taraf›ndan,
kat›l›m tari-
hinden önce

uyumlu
olarak

de¤erlendiri-
len ve

Komisyonun
itiraz etme-

di¤i yard›mlar
olarak 

belirlenmifltir)

rekabet 
kurulu

taraf›ndan,
kat›l›m 

tarihinden
önce uyumlu

olarak
de¤erlendiri-

len ve
Komisyonun

itiraz 
etmedi¤i
yard›mlar

olarak belir-
lenmifltir)
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7) Tar›m 2007-2016
y›llar› aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas›

-100  tane g›da
tesisine AB'nin
gerekliliklerini

tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusunda
geçifl süresi
- fiarap ve

alkollü içkiler,
tavuk ve 

hayvanc›l›k
ürünleri

- Veterinerlilik
mevzuat›

- 2004-2013
y›llar› aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas› (7)

- Tohum 
kalitesi mevzu-

at›n›n baz›
bölümleri(9)

-Meyve ve
sebze, flarap ve
alkollü içkiler,

tavuk ve 
hayvanc›l›k

ürünleri 

-2004-2013
y›llar› aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas› (7)

- 52 tane g›da
tesisine AB'nin
gerekliliklerini

tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusunda
geçifl süresi(8)

- Baz› tesislere
tavuk kafesleri
konusundaki

yap›sal
gereklilikleri
tam olarak 

- 2004-2013
y›llar› aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas› (7)

- Tavuk ve
hayvanc›l›k

ürünleri

-2004-2013
y›llar› aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas› (7)

- 44 tane g›da
tesisine AB'nin
gerekliliklerini

tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusunda
geçifl süresi(8)

- Baz› tesislere
tavuk kafesleri
konusundaki

yap›sal
gereklilikleri
tam olarak

- 2004-2013
y›llar› aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas›(7)

- 117 tane
g›da tesisine

AB'nin
gerekliliklerini

tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusunda
geçifl süresi(8)

- Tohum
kalitesi

mevzuat›n›n
baz› 

bölümleri (9)

-Veterinerlilik
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- 2004-2013
y›llar›

aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas› (7)

- 20 tane g›da
tesisine
AB'nin

gerekliliklerini
tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusun-
da geçifl 

süresi (8).
- Bitki sa¤l›¤›
mevzuat› (10)

-Veterinerlilik
mevzuat›

kurulu
taraf›ndan,

kat›l›m 
tarihinden

önce uyumlu
olarak

de¤erlendiri-
len ve

Komisyonun
itiraz 

etmedi¤i
yard›mlar

olarak 
belirlenmifltir)

- 2004-2013
y›llar›

aras›nda
aflamal›

olarak AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas› (7)

- Baz›
tesislere

tavuk 
kafesleri

konusundaki
yap›sal

gereklilikleri
tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusun-
da geçifl
süresi

(sadece 

yard›mlar; 10
Aral›k

1994'den
önce yürür-
lü¤e girmifl,

Kat›l›m
Antlaflmas›'

n›n ekinde yer
alan, kat›l›mc›
ülkenin reka-

bet kurulu
taraf›ndan,

kat›l›m tarihin-
den önce

uyumlu olarak
de¤erlendiri-

len ve
Komisyonun

itiraz etmedi¤i
yard›mlar

olarak belir-
lenmifltir)

y›llar› aras›nda
aflamal› olarak

AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas›(7)

- 485 tane
g›da tesisine

AB'nin
gerekliliklerini

tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusunda
geçifl süresi(8)

- Baz› tesislere
tavuk kafesleri
konusundaki

yap›sal
gereklilikleri
tam olarak 

- 2007-2016
y›llar›

aras›nda
aflamal›

olarak AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas›

-84 tane g›da
tesisine
AB'nin

gerekliliklerini
tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusun-
da geçifl
süresi

- fiarap ve
alkollü içkiler
Veterinerlilik

- 2004-2013
y›llar›

aras›nda
aflamal›

olarak AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas› (7)

- 2 tane g›da
tesisine
AB'nin

gerekliliklerini
tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusun-
da geçifl
süresi (8)

-Veterinerlilik
mevzuat›

- fiarap ve
alkollü içkiler

- 2004-2013
y›llar›

aras›nda
aflamal›

olarak AB'nin
do¤rudan
tar›msal

desteklerine
kat›l›nmas›(7)

- Baz›
tesislere

tavuk kafes-
leri konusun-
daki yap›sal
gereklilikleri
tam olarak
karfl›laya-

bilmeleri için
gerekli

iyilefltirmeleri
yapmalar›

do¤rultusun-
da geçifl
süresi

(sadece
kafeslerin 
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8) Bal›kç›l›k

9) Tafl›mac›l›k
Politikas›

Yok

- Üye ülkelerde
ikamet

etmeyen
nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na
aflamal› olarak

girmesi
- Ulusal nakli-
yatç›lara mali

durum 
kriterlerinin

uygulanmas›

Yok

- ‹ç
tafl›mac›l›kta

kullan›lan baz›
araçlara 
takograf

yerlefltirilmesi

karfl›laya-
bilmeleri için

gerekli
iyilefltirmeleri

yapmalar›
do¤rultusunda

geçifl süresi
(sadece kafes-
lerin e¤imi ve
yüksekli¤i)(9)

-Veterinerlilik
mevzuat›

- fiarap ve
alkollü içkiler

Yok

- Üye ülkelerde
ikamet

etmeyen
nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na
aflamal› olarak

girmesi

Yok

- Üye ülke-
lerde ikamet

etmeyen
nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na
aflamal› olarak

girmesi

karfl›laya-
bilmeleri için

gerekli
iyilefltirmeleri

yapmalar›
do¤rultusunda

geçifl süresi
(sadece 

kafeslerin
e¤imi ve 

yüksekli¤i)(9)

-Veterinerlilik
mevzuat›

- fiarap ve
alkollü içkiler,

tavuk ve 
hayvanc›l›k

ürünleri

Yok

- Ulusal kara-
yolu a¤›nda
dingil yükü

limitinin
aflamal› olarak

art›r›lmas› 
- Üye ülke-

lerde ikamet
etmeyen

nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na 
aflamal› olarak 

mevzuat›
- fiarap ve

alkollü içkiler,
tavuk ve 

hayvanc›l›k
ürünleri

- Baz› sulara
istisnai rejim

(Riga
Körfezinde

özel koruma
rejimi) 

- Tüm Riga
Körfezi için

özel yönetim
rejimi 

talebi.(11)

- ‹ç
tafl›mac›l›kta

kullan›lan baz›
araçlara
takograf

yerlefltirilmesi
- Ulusal

nakliyatç›lara
mali durum
kriterlerinin

uygulanmas› 
- Üye 

ülkelerde
ikamet

etmeyen 
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- fiarap ve
alkollü içkiler,

tavuk ve 
hayvanc›l›k

ürünleri

Yok

- ‹ç
tafl›mac›l›kta

kullan›lan baz›
araçlara 
takograf

yerlefltirilmesi
- Ulusal

nakliyatç›lara
mali durum
kriterlerinin

uygulanmas›
- Üye ülke-

lerde ikamet
etmeyen 

nakliyecilerin 

kafeslerin
e¤imi ve 

yüksekli¤i)(9)

- Tohum
kalitesi

mevzuat›n›n
baz› 

bölümleri(9)

-Meyve ve
sebze, flarap

ve alkollü 
içkiler, tavuk

ve hayvanc›l›k
ürünleri

- 25 deniz
mili dahilinde
uygulanacak
özel yönetim

rejimi.(12)

- Baz›
araçlar›n tafl›t
vergilerinin

aflamal›
olarak 

artmas›
- Mahalli
ulafl›mda 
kullan›lan

baz› araçlara
yola ç›kabilir-
lik testi uygu-

lamas›n›
aflamal› 
olarak 

karfl›laya-
bilmeleri için

gerekli
iyilefltirmeleri

yapmalar›
do¤rultusunda

geçifl süresi
(sadece kafes-
lerin e¤imi ve
yüksekli¤i)(9)

- Bitki Sa¤l›¤›
mevzuat›(10)

-Veterinerlilik
mevzuat›

-Meyve ve
sebze, flarap

ve alkollü 
içkiler,tütün,

tavuk ve 
hayvanc›l›k

ürünleri

Yok

- Ulusal 
karayolu

a¤›nda dingil
yükü limitinin
aflamal› olarak

art›r›lmas›
- Üye 

ülkelerde
ikamet

etmeyen
nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na 

mevzuat›
- Bitki Sa¤l›¤›
mevzuat›(10)

Yok

- Üye 
ülkelerde
ikamet

etmeyen
nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na
aflamal›
olarak 

girmesi
- Ulusal
karayolu

a¤›nda dingil 

Yok

- Üye 
ülkelerde
ikamet

etmeyen
nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na
aflamal›
olarak 

girmesi

e¤imi ve yük-
sekli¤i)(9)

- Tohum
kalitesi

mevzuat›n›n
baz› 

bölümleri (9)

- fiarap ve
alkollü içkiler,

tavuk ve 
hayvanc›l›k

ürünleri

Yok

Yok
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10)
Vergilendirme

- Ulusal kara-
yolu a¤›nda
dingil yükü

limitinin
aflamal› olarak

art›r›lmas›

- KOB‹'lerde
25 000  

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk› 
- Uluslararas›

yolcu
tafl›mac›l›¤›nda
KDV istisnas›

- fiahsi tüketim
için

kullan›lacak
meyve özü için 

özel vergi
oran› 

- 31.12.2007.
tarihine kadar

sigarada düflük
tüketim vergisi 

- KOB‹'lerde 
15 600  

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk› 
- 31.12 2007
tarihine kadar

g›da ürün-
lerinde s›f›r

oran›nda KDV  
- 31.12 2007
tarihine kadar
befleri t›bbi

ürünlerde s›f›r 
oran›nda KDV  
- 31.12 2007.
tarihine kadar
restoranlarda
düflük KDV 

- Uluslararas›
yolcu

tafl›mac›l›¤›nda
KDV istisnas› 

- KOB‹'lerde 
35 000  

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- 31.12 2007
tarihine kadar

›s›tmada düflük
KDV

- 31.12.2007
tarihine kadar

inflaat sek-
töründe düflük

KDV
- 31.12 2007
tarihine kadar

sigarada düflük
tüketim ver-

gisi.
- fiahsi tüketim

için
kullan›lacak

meyve özü için
özel vergi oran›
- Uluslararas›

yolcu
tafl›mac›l›¤›nda
KDV istisnas›

- KOB‹'lerde 
16 000  

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- 31.12 2007
tarihine kadar

›s›tmada
düflük KDV

- 31.12 2009
tarihine kadar

sigarada
düflük tüketim

vergisi.
- Ana firma -

mümessil
firma

Direktifine
31.12 2008

tarihine kadar
tam uyum.

- Uluslararas›
yolcu

tafl›mac›l›¤›n-
da KDV
istisnas›

girmesi
- Macaristan
demiryolu
pazar›n›n

aflamal› olarak
aç›lmas›n›n
tamamlan-

mas›.
- Gürültü

s›n›r›n› aflan
üçüncü ülke
uçaklar›n›n

uçufluna son
verilmesi
(2004 y›l›

sonu)

- KOB‹'lerde 
35 000  

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- 31.12 2007
tarihine kadar

›s›tmada
düflük KDV

--. Kat›l›mdan
1 y›l sonraya
kadar elektrik

ve gazda
düflük KDV

- 31.12 2007
tarihine kadar
restoranlarda
düflük KDV

- Uluslararas›
yolcu

tafl›mac›l›¤›n-
da KDV 
istisnas›
- fiahsi 

tüketim için
kullan›lacak
meyve özü

için özel vergi 

nakliyecilerin
bu ülkelerdeki

kara yolu
tafl›mac›l›¤›

pazar›na
aflamal› olarak

girmesi

- KOB‹'lerde 
17 200  

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- 31.12 2009
tarihine kadar

sigarada
düflük tüketim

vergisi
- Uluslararas›

yolcu
tafl›mac›l›¤›nda
KDV istisnas›
- 31.12 2004
tarihine kadar

›s›tmada
düflük KDV
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bu ülkelerdeki
kara yolu

tafl›mac›l›¤›
pazar›na

aflamal› olarak
girmesi

- Gürültü
s›n›r›n› aflan
üçüncü ülke
uçaklar›n›n

uçufluna son
verilmesi
(2004 y›l›

sonu)

- KOB‹'lerde 
29 000 

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- 31.12 2009
tarihine kadar

sigarada
düflük tüketim

vergisi.
- Uluslararas›

yolcu
tafl›mac›l›¤›nda
KDV istisnas›

tamamlamas› 
- ‹ç

tafl›mac›l›kta
kullan›lan

baz› araçlara
takograf

yerlefltirilmesi

- 31.12 2009
tarihine kadar

g›da ürün-
lerinde s›f›r

oran›nda KDV  
- 31.12 2009
tarihine kadar
befleri t›bbi
ürünlerde

s›f›r oran›nda
KDV

-Su konusun-
da KDV

muafiyeti
- ‹ç yolcu

tafl›mac›l›¤›
ve ada 

içindeki deniz
tafl›mac›l›¤›n-

da KDV
muafiyeti 

- KOB‹'lerde 
37 000   ,

24 300   ve
14 600  

olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk› (13)

aflamal› olarak
girmesi

- Polonya
demiryolu
pazar›n›n

aflamal› olarak
aç›lmas›n›n

tamamlanmas›

- 31.12 2007
tarihine kadar
kitaplarda s›f›r
oran›nda KDV.
- 31.12 2007
tarihine kadar
restoranlarda
düflük KDV
- KOB‹'lerde 

10 000  
olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- 31.12 2008- 
tarihine kadar

sigarada
düflük tüketim

vergisi.
- Kat›l›mdan 
1 y›l sonraya
kadar ekolojik

yak›tlara
düflük tüketim

vergisi 
- 31.12 2007
tarihine kadar

inflaat 
sektöründe 

yükü 
limitinin
aflamal›
olarak

art›r›lmas›
- Baz›

araçlar›n tafl›t
vergilerinin

aflamal›
olarak 

artmas›

Uluslararas›
yolcu

tafl›mac›l›¤›n-
da KDV 
istisnas›

-Enerji Ürün-
lerinde

kurflunsuz
benzin,mazot,

motorin ve
elektrikte

düflük tüke-
tim vergisi

- fiahsi tüke-
tim için kul-

lan›lacak
meyve özü

için özel vergi
oran› 

-Dolays›z
vergilendirme 

- 31.12 2008
tarihine kadar

›s›tmada
düflük KDV

- 31.12 2007
tarihine kadar

inflaat sek-
töründe

düflük KDV
- Kat›l›mdan
1 y›l sonraya
kadar elektrik

ve gazda
düflük KDV 
- KOB‹'lerde 

35 000  
olarak 

belirlenen
KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- 31.12 2008
tarihine kadar

sigarada
düflük tüke-
tim vergisi. 

- fiahsi 
tüketim için 
kullan›lacak

- 31.12 2007
tarihine kadar

inflaat sek-
töründe

düflük KDV
- 31.12 2007
tarihine kadar
restoranlarda
düflük KDV
- KOB‹'lerde 

25 000  
olarak belir-
lenen KDV

muafiyeti için
daha yüksek
ciro seviyesi
uygulanmas›

hakk›
- Uluslararas›

yolcu
tafl›mac›l›¤›n-

da KDV 
istisnas›
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11) Ekonomik
ve Parasal

Birlik

12) ‹statistik

13) Sosyal
Politika ve 
‹stihdam

Yok

Yok

- 90/239/EEC
say›l› Direktifin
2001/37/EEC

say›l› Direktifle
de¤ifltirilmesi
(31.12.2010)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

oran›
- 31.12 2008
tarihine kadar

sigarada
düflük tüketim

vergisi

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

‹fl araçlar›n›n
kullan›m›nda
asgari güven-
lik ve sa¤l›k
koflullar›n›n
sa¤lanmas›
(1.07.2004).

- ‹flyeri
tesisatlar›nda
asgari güven-
lik ve sa¤l›k
koflullar›n›n
sa¤lanmas›

(31.12.2004).
- Ekranl›

araçlar› iflyer-
lerinde  asgari

güvenlik ve
sa¤l›k

koflullar›n›n
sa¤lanmas›

(31.12.2004)
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Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Çal›flma
süresi (31.07.

2004) (14)

-  ‹fl
araçlar›n›n

kullan›m›nda
asgari 

güvenlik ve
sa¤l›k

koflullar›n›n
sa¤lanmas›

(01.01.2006)

düflük KDV.
- 30.04 2008
tarihine kadar

g›da ve
makineler
hariç tar›m
girdilerinde
çok düflük

KDV.
- 30.04 2008
tarihine kadar

g›da ürün-
lerinde çok
düflük KDV  

- Uluslararas›
yolcu tafl›-
mac›l›¤›nda

KDV istisnas›

Yok

Yok

-  ‹fl
araçlar›n›n

kullan›m›nda
asgari 

güvenlik ve
sa¤l›k

koflullar›n›n
sa¤lanmas›

(31.12.2005)

Yok

Yok

Yok

meyve özü
için özel vergi

oran›.
- Uluslararas›

yolcu
tafl›mac›l›¤›n-

da KDV 
istisnas›

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- ‹flyerindeki
gürültü ile
kimyasal,

biyolojik ve
fiziksel 
birimler 

(31.12.2005
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14) Enerji

15) Sanayi
Politikalar›

16) Küçük ve
Orta Boy 

‹flletmeler

17) Bilim ve
Araflt›rma

18) E¤itim,
Ö¤retim ve

Gençlik

19)
Telekomüni-

kasyon ve
Bilgi

Teknolojiler

20) Kültür ve
Görsel-‹flitsel

Politika

21) Bölgesel
Politika ve

Yap›sal 
Araç-lar›n
Koordinas-

yonu

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye 

getirilmesi
(2012 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

- 2 y›ll›k bir
geçifl dönemi

(98/61/EC
say›l› Direktifin
uygulanmas›,
özellikle say›

tafl›n›rl›¤›
aç›s›ndan)

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli seviyeye
getirilmesi
(2007 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye 

getirilmesi
(2005 y›l›

sonu)
- Gaz 

direktifinin
uygulanmas›

(2004 y›l›
sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye 

getirilmesi
(2009 y›l›

sonu)
- Elektrik

Direktifinin
uygulamas›
(2008 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye 

getirilmesi
(2009 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok
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- Petrol
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye 

getirilmesi
(2009 y›l›

sonu) 

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye

getirilmesi
(2006 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye 

getirilmesi
(2008 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

- 100 grama
kadar olan

posta hizmet-
leri alan›n›n
s›n›rlanmas›

ile ilgili
2002/39/EC

say›l›
Direktifin

uygulanmas›
(31.12.2005)

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye

getirilmesi
(2011 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye

getirilmesi
(2009 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Petrol 
stoklar›n›n

gerekli 
seviyeye

getirilmesi
(2005 y›l›

sonu)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok
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22) Çevre

- Petrol 
ürünlerinin

depolanmas›n-
da çabuk

bozulan/buhar-
laflan organik
bileflenlerin

yaratt›¤› kirlen-
me (2009)

(Direktif94/63/
EC)

- Sülfür içerikli
a¤›ryak›tlar
konusunda

direktif
(1999/32/EC)

taraf›ndan
sa¤lanan 

istisna 2011
sonuna

kadar,petrol
için 2009

sonuna kadar
- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendiril-
mesi (2014)

(direktif
92/62/EC)
- At›klar›n
topra¤a 

verilmesi
-zarars›z s›v›

at›klar›n
topra¤a ve-

rilmesi (2014
sonuna

kadar)(Direktif
1999/31/EC)

-Yeniden
de¤erlendirile-
cek özel at›klar
2019 sonuna

kadar ithal
edilmemesi
-Elektrik ve
elektronik
teçhizat 

- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendirilme
si (2005)

- Büyük enerji
tesislerinin

yaratt›¤› hava
kirlili¤i

konusunda özel
bir madde

- fiehir suyu
at›klar›n›n te-
mizlenmesi

(2012)
- Sülfür içerikli

s›v› yak›tlar
konusunda

direktif
taraf›ndan

sa¤lanan 1 y›l
istisna 

- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendiril-
mesi (2005)
- fiehir suyu
at›klar›n›n te-
mizlenmesi

(2010)
- Büyük enerji

tesislerinin
yaratt›¤› hava
kirlili¤i (2007)

- Petrol 
ürünlerinin

depolanmas›n-
da çabuk

bozulan/buhar
-laflan organik

bileflenlerin
yaratt›¤› kir-

lenme (2006)
- Yak›t at›¤›

(2009)
- fiehir suyu
at›klar›n›n

temizlenmesi
(2010)

- Su kalitesinin
iyilefltirilmesi

(2013)
- Büyük enerji

tesislerinin
yaratt›¤› hava
kirlili¤i (2015)
- Vahfli kedi-
lerin korun-
mas› ile ilgili
özel önlem 

- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendirilm
esi (2005)

- fiehir suyu
at›klar›n›n

temizlenmesi
(2015)

- Büyük enerji
tesislerinin

yaratt›¤› hava
kirlili¤i (2004)

- Zararl›
at›klar›n

yak›lmas› 
( 2005)

- Petrol 
ürünlerinin

depolanmas›n
da çabuk

bozulan/bu-
harlaflan
organik

bileflenlerin
yaratt›¤› kir-

lenme (2008)
- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendiril-
mesi (2007) 
- Çöp yakma

alanlar› (2004)
- fiehir suyu
at›klar›n›n

temizlenmesi
(2015)

- Su kalitesinin
iyilefltirilmesi

(2015)
- Entegre

Kirlenmenin 
Önlenmesi ve

Kontrolü
(2010) 

- Asbest 
depolama

(2004)
- Kiflilerin t›bbi
uygulamalarda

karfl›lafl›lan
iyonize

radyasyona
karfl› 

korunmas›
(2005)
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- Petrol 
ürünlerinin

depolanmas›n-
da çabuk 

bozulan/buhar-
laflan organik
bileflenlerin

yaratt›¤› 
kirlenme
(2007)

- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendiril-
mesi (2006)
- fiehir suyu
at›klar›n›n 

temizlenmesi
(2009)

- Büyük enerji
tesislerinin

yaratt›¤› hava
kirlili¤i (2015)

- Petrol 
ürünlerinin

depolanmas›n-
da çabuk

bozulan/buhar
- laflan organik

bileflenlerin
yaratt›¤› kir-

lenme (2004)
- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendirilm
esi (2009),

içecek 
paketleri 
(2007)

- fiehir suyu
at›klar›n›n

temizlenmesi
(Mart 2007)

- Su
kalitesinin

iyilefltirilmesi
(2005)

- Tehlikeli
at›klar›n suya

verilmesi
(Mart 2007)

- Vahfli
kufllar›n

korunmas›
(2008)

- Büyük enerji
tesislerinin

yaratt›¤› hava
kirlili¤i (2005)

- Sülfür içerikli
s›v› yak›tlar 

(2006)
- Petrol ürün-

lerinin depolan-
mas›nda çabuk
bozulan/buhar-
laflan organik
bileflenlerin

yaratt›¤› kirlen-
me (2005)
- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendirilme
si (2007)

- Çöp yakma
alanlar› (2012 )
- At›klar›n deniz
yoluyla nakliy-

at› (2007)
- fiehir suyu
at›klar›n›n 

temizlenmesi
(2015)

- Tehlikeli
at›klar›n suya

verilmesi
(2007)

- Entegre
Kirlenmenin

Önlenmesi ve
Kontrolü
(2010)

- Büyük enerji
tesislerinin

yaratt›¤› hava
kirlili¤i (2017)
- Kiflilerin t›bbi
uygulamalarda

karfl›lafl›lan
iyonize

radyasyona
karfl› korun-
mas› (2006)

- Petrol 
ürünlerinin

depolanmas›n
da çabuk

bozulan/bu-
harlaflan
organik

bileflenlerin
yaratt›¤› 
kirlenme

(2009)(Direkt
if 94/63/EC)
- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendiril-
mesi (2013)

(direktif
92/62/EC)

-Zararl›
at›klar›n geçi-
ci depolan-
mas›(2009
sonuna ka-
dar)(Direktif
1999/31/EC)

- At›klar›n
topra¤a 

verilmesi-
zarars›z s›v›

at›klar›n
topra¤a ve-

rilmesi(2013
sonuna kadar)

- Yeniden
de¤erlendirile-
cek özel at›klar
2011 sonuna

kadar ithal
edilmemesi
- Elektrik ve
elektronik
teçhizat

at›klar›(Direktif
2002/96/EC)(2

008 sonuna
kadar)

- Petrol 
ürünlerinin

depolanmas›n
da çabuk

bozulan/bu-
harlaflan
organik

bileflenlerin
yaratt›¤› kir-

lenme (2007)
- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendirilm
esi (2007)

- fiehir suyu
at›klar›n›n

temizlenmesi
(2015)

- Tehlikeli
at›klar›n suya

verilmesi
(2006)

- Entegre
Kirlenmenin

Önlenmesi ve
(2011)

- Büyük enerji
tesislerinin

yaratt›¤› hava
kirlili¤i (2007).

- Zararl›
at›klar›n

yak›lmas›
(2006)

- Paketleme
art›klar›n›n

dönüflümü ve
yeniden

de¤erlendiril-
mesi (2007)
- fiehir suyu
at›klar›n›n

temizlenmesi
(2015)

-Entegre
Kirlenmenin

Önlenmesi ve
Kontrolü
(2011)
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23)
Tüketicinin ve

Tüketici
Sa¤l›¤›n›n
Korunmas›

at›klar›(Direktif
2002/96/EC)

(2008 sonuna
kadar)

- fiehir suyu
at›klar›n›n te-
mizlenmesi

(2014)(direk-
tif91/271/EEC)

- Bitkilerin
yanmas›n›n

bertaraf
edilmesi(2009-
2014)(direk-

tif2001/80/EC)
-  Entegre

Kirlenmenin
Önlenmesi ve

Kontrolü
(2008-

2011)(Direktif9
6/61/EC)

-Ulusal emis
yon tavan›
(Direktif

2001/81/EC)
2008 gözden

geçirme

Yok Yok Yok Yok Yok Yok
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Yok Yok Yok

-  fiehir suyu
at›klar›n›n

temizlenmesi
(2018) (direk-
tif91/271/EEC)
- Su kalitesi-
nin iyileflti-

rilmesi (2010-
2015 sonu)

(Direktif98/83/
EC)

- Tehlikeli
at›klar›n suya

verilmesi
(2009)(direk-
tif76/404/EEC)

- Bitkilerin
yanmas›n›n

bertaraf
edilmesi

(2008-2013)
(direktif

2001/80/EC)
- Entegre

Kirlenmenin
Önlenmesi ve

Kontrolü
(2008-2015) 

(Direktif96/61/
EC)

-T›bbi at›klar›n
yak›lmas›(Dire
ktif2076/EC)2

007-2008
sonun a kadar

- Ulusal
emisyon 

tavan›(Direktif
2001/81/EC)
2008 gözden

geçirme 

Yok Yok Yok
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24) Adalet ve
‹çiflleri 

25) Gümrük
Birli¤i

26) D›fl
‹liflkiler

27) Ortak D›fl
ve Güvenlik
Politikas›

28) Mali 
Kontrol

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

- Kat›ks›z
alüminyum

ithalat›nda 3 y›l
geçifl 

önemi (CN
Code 7601 10
00), (giderek
azalan ithalat

kotalar› ve
giderek artan
ad valorem

vergi 
biçiminde
uygulana-
cakt›r).(15)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok
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Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

-Baz› yün
kumafllar ve

dikifl
aksesuarlar›n›
n ithalat›nda 5
y›l geçifl süresi

(CN Code
51121010),
(CN Code

5209 42 00),
(CN Code

5408 22 10)
(CN Code

62171000)
(CN Code

6217 10 00),
(giderek aza-

lan ithalat
kotalar› ve 

giderek artan
ad valorem
vergi biçi-

minde uygu-
lanacakt›r)(16)

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok
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29) Mali ve
Bütçesel
Hükümler

30) Kurumlar

2007-2009
Finasman

Paketi
Yap›sal ‹fllem-

ler,K›rsal
Kalk›nma,Nük-
leer Güvenlik
ve Kurumsal

yap›lanma için
geçifl kolayl›¤›
konular› ilk 3

y›l› kapsayacak
finansal

paketin kabul
edilmesi

Daha sonra
belirlenecektir 

Yok

Parlamento
Konseyi (17)

Yok

Parlamento
Konseyi (17)

Yok

Parlamento
Konseyi (17)

Yok

Parlamento
Konseyi (17)

Yok

Parlamento
Konseyi (17)
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Yok

Parlamento
Konseyi (17)

Yok

Parlamento
Konseyi (17)

Yok

Parlamento
Konseyi (17)

2007-2009 --
Finasman

Paketi
Yap›sal ‹fllem-

ler,K›rsal
Kalk›nma,Nük-
leer Güvenlik
ve Kurumsal

yap›lanma için
geçifl kolayl›¤›
konular› ilk 3
y›l›  kapsaya-
cak finansal

paketin kabul
edilmesi

Daha sonra
belirlenecektir

Yok

Parlamento
Konseyi (17)

Yok

Parlamento
Konseyi (17)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Malta ve GKRY hariç tüm adaylara k›s›tlama getirilerek ortak bir yaklafl›m benimsenmifltir.
Geçifl dönemleri ile ilgili anlaflmalar›n temel unsurlar› flunlard›r:

- Mevcut Üye Devletler, Yeni Üye Devletlere karfl› iki y›l süreyle milli mevzuatlar›n› uygulamay›
sürdürecektir. Bu süreç söz konusu ulusal önlemlerin ne kadar liberal oldu¤una ba¤l› olarak
iflgücü piyasas›n›n tamamen aç›lmas› ile sonuçlanabilir.

- Bu dönemi müteakip de¤erlendirmeler yap›lacakt›r. ‹kinci y›l bitmeden yap›lan mutad bir
de¤erlendirme vard›r, ancak daha sonraki de¤erlendirmeler Yeni Üye Devletlerin istekleri do¤rul-
tusunda olur. Prosedür, Komisyonun haz›rlad›¤› bir raporu da içerir ancak müktesebat›n uygulan-
mas› ile ilgili karar› Üye Devletlere b›rak›r. 

- Befl y›l›n sonunda geçifl döneminin sona ermesi gerekmektedir. Ancak iflgücü piyasas› ciddi
olarak zarar gören veya böyle bir tehdit alt›nda olan Üye Devletler bu süreyi iki y›l daha uzat›labilir. 

- Üye Devletler korunma önlemlerini ancak 2007 y›l› sonuna kadar uygulayabilir. 

Yard›m flirket yat›r›ma 1 Ocak 2000 tarihinden önce bafllam›flsa uygun yat›r›m masraflar›n›n
azami % 75'i,  flirket yat›r›ma 1 Ocak 2000 tarihinden sonra bafllam›flsa % 50 'si   tutar›nda ola-
bilir. Motorlu araçlar sanayiinde yard›m daha fazla s›n›rland›r›lm›flt›r ve  azami yard›m tahdidinin
% 40'›na tekabül eden bir seviyede gerçeklefltirilebilir

Yard›m flirket vergi muafiyetine 1 Ocak 2000 tarihinden önce kavuflmuflsa uygun yat›r›m mas-
raflar›n›n azami % 75'i, vergi muafiyetine 1 Ocak 2000 tarihinden sonra kavuflmuflsa % 50 'si
tutar›nda olabilir.

Yard›m flirket 1 Ocak 2000 tarihinden önce ruhsat alm›flsa uygun yat›r›m masraflar›n›n azami %
75'i, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra ruhsat alm›flsa % 50 'si tutar›nda olabilir. Motorlu araçlar
sanayiinde yard›m daha fazla s›n›rland›r›lm›flt›r ve  azami yard›m›n % 30'una tekabül eden bir
seviyede gerçeklefltirilebilir

Çevre Bafll›¤› alt›nda ele al›nan geçifl döneminden yararlanacak mevcut IPPC (Entegre
Kirlenmenin Önlenmesi ve Kontrolü) tesisleri için 2010 y›l› sonuna kadar kabul edilen yard›m
seviyesi % 30, Çevre Bafll›¤› alt›nda ele al›nan geçifl döneminden yararlanamayan IPPC ile ilintili
yat›r›mlar için 31 Ocak 2007 tarihine  kadar kabul edilen yard›m seviyesi % 30, büyük at›k yakma
tesisleri için Çevre Bafll›¤› alt›nda verilen geçifl döneminden yararlananan yat›r›mlarda kabul
edilen yard›m seviyesi % 50 olmufltur.

Yard›m uygun yat›r›m masraflar›n›n azami % 30'u tutar›nda olabilir.

Do¤rudan ödemeler mevcut sistemde 2004 y›l›nda % 25, 2005 y›l›nda % 30 ve 2006 y›l›nda %
35 seviyesinde yap›lacak ve bu tarihten itibaren ödemelerde AB çap›nda 2013 y›l›nda uygulanacak
miktar›n % 100'ü tutar›na ulaflana kadar % 10 'luk art›fllar gerçeklefltirilecektir

Bu gibi geçifl dönemleri zaman ve kapsam bak›m›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r ve g›da sa¤l›¤› mevzu-
at›na iliflkin herhangi bir muafiyeti içermez. Geçifl dönemi boyunca bu kurulufllar›n üretti¤i ürün-
ler özel olarak iflaretlenmeli ve di¤er AB ülkelerinde hiçbir biçimde piyasaya sürülmemelidir.

Bu gibi geçifl dönemleri zaman ve kapsam bak›m›ndan s›n›rland›r›lm›flt›r.

EK-2 tabloya ait dipnotlar›
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(10)

(11)

(12)

(13)

S›ras›yla patates halka çürükçülü ve patates si¤il hastal›klar›

Letonya'n›n tüm Riga Körfezi'nde özel bir idare sistemi uygulan›lmas›na yönelik talebi ile ilgili
olarak, söz konusu alan›n özel konumu hakk›nda Letonya taraf›ndan sa¤lanan bilimsel veriler
›fl›¤›nda AB, 88/98 (AT) nolu Tüzü¤ün “kat›l›m sebebiyle uyum gerektiren tasarruflar” listesine
dahil edilmesi konusunda öneride bulunmufltur.

88/98 (AT) nolu Tüzü¤ün uyumu geçifl dönemi boyunca Kat›l›m Antlaflmas›n›n ilgili Ekinde belir-
tilecek olan afla¤›daki talimatlara uygun olarak gerçeklefltirilecektir:
- Riga Körfezi'nde bal›k avlama izni verilen teknelerin motor gücü 221 kW'› geçemez;
- Riga Körfezi'nde bal›k avlama izni verilen tekneler bir listede belirtilir;
- Liste motor gücüne (kW) göre ölçülen toplam bal›k avlama kapasitesinin Riga Körfezi'ndeki flu
anki faaliyet seviyesinin üstüne ç›kamamas› sa¤lanacak flekilde düzenlenir.

Malta'n›n Kendi k›y›lar›ndan itibaren 25 deniz mili uzaktaki alanda özel bir idare sistemi
uygulan›lmas›na yönelik talebi ile ilgili olarak AB, böyle bir rejimin Topluluk çerçevesinde
oluflturulmas› ve korumaya yönelik gerçek ihtiyaçlara karfl›l›k gelmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r.
Söz konusu alan›n özel konumu hakk›nda Malta taraf›ndan sa¤lanan bilimsel veriler ›fl›¤›nda AB,
1626/94 (AT) no lu Tüzü¤ün “kat›l›m sebebiyle uyum gerektiren tasarruflar” listesine dahil
edilmesini öngörmüfltür. 1626/94 (AT) no lu Tüzü¤ün uyumu geçifl dönemi boyunca Kat›l›m
Antlaflmas›n›n ilgili Ekinde belirtilecek olan afla¤›daki talimatlara uygun olarak gerçeklefltirilecek-
tir:

- 25 millik idari alanda bal›kç›l›k küçük çlçekli k›y› bal›kç›l›¤› ile yani, afla¤›da say›lan istisnalar
hariç, tüm uzunlu¤u 12 metreyi geçmeyen ve yede¤inde motor gücündeki tertibat› kullanmayan
bal›kç› tekneleri s›n›rl› tutulmal›d›r. 12 metrenin alt›ndaki tekneler taraf›ndan sarf edilen toplam
güç son y›llardaki seviyeyi aflamaz;

- Bununla birlikte tüm uzunlu¤u 24 metreyi geçmeyen trol ile bal›k tutan gemiler 25 millik idari
alan›n trolle avlan›labilecek baz› bölümlerinde bal›k tutabilirler. Trol teknelerinin motor gücüne
(kW) göre ölçülen toplam bal›k avlama kapasitesi 25 millik idari alanda flu anki faaliyet
seviyesinin üstüne ç›kamaz ve 200 metreye kadar olan derinlikte avlanan her bir trol gemisinin
motor güzü 185 kW'› (250 Beygir gücü) geçemez. Bu s›n›rland›rmalar yeni bilimsel bulufllar›n
›fl›¤›nda ilgili bilimsel kurulufllar›n tavsiye etti¤i flekilde yeniden gözden geçirilebilir. AB, 200
metreye kadar olan alanda ve trolle avlan›labilen alanda koordinatlar›n Malta taraf›ndan ve-
rilece¤ini kaydeder; 

- Lampuki (Coryphaena hippurus - yunus bal›¤›) av›na ç›kabilen teknelerin say›s› en fazla 130
olacak flekilde s›n›rland›r›l›r. Halihaz›rda lampuki avlayan 12 ila 24 metre uzunlu¤unda 45 tekne
bulunmaktad›r. Di¤er teknelerin uzunlu¤uysa 12 meterden daha azd›r. Genellikle A¤ustos
ay›ndan Aral›k ay›na kadar süren Bal›kç›l›k sezonunda FAD (bal›k toplama ayg›t›) lar›n tahsisi ve
kurulmas› Maltal› olmayan bal›kç›lar için 12 milden itibaren olmak kayd›yla eflit temellerde ve
bütün Topluluk bal›kç›lar›na aç›k olmal›d›r;

- Dip trolü tafl›yan tekneler, "lampara" a¤lar›yla avlanan tekneler, FAD ile lampuki avlayan tekne-
ler ve büyük aç›k deniz a¤lar›yla ton bal›¤› ve di¤er göçmen türleri avlayan tekneler dahil 25 mil-
lik idari alanda bal›k avlama izni olan ve 12 metreyi aflmayan tüm tekneler bir listede gösterilir.
Avlanma çabas›nda muhtemel bir art›fl alan›n sürdürülebilir korunmas›n› emniyete almal›d›r.

Ekonomik faaliyeti temelde mal tedariki olan iflletmeler için 37 000   , ekonomik faaliyeti temelde
düflük katma de¤erli hizmet tedariki olan iflletmeler için 24 300   ve di¤er bütün durumlarda 
14 600   .
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Ancak, Direktifin öngördü¤ü sürenin üzerinde bir çal›flma saati içeren mevcut toplu sözleflme
anlaflmalar› 31/12/2004 tarihine kadar yürürlükte kalacakt›r.

- ‹lk y›l de¤erine göre %2'lik bir oranda en fazla 110 000 ton katk›s›z alüminyum kotas›,
- ‹kinci y›l de¤erine göre %4'lük bir oranda en fazla 70 000 ton katk›s›z alüminyum kotas›;
- Üçüncü y›l de¤erine göre %4'lük bir oranda en fazla 20 000 ton katk›s›z alüminyum kotas›.

- ‹lk ve ikinci y›l s›f›r oran›;
- Üçüncü ve dördüncü y›l boyunca mevcut spesifik AB vergisinin üçte biri;
beflinci y›l boyunca mevcut spesifik AB vergisinin üçte ikisi;
afla¤›daki hacimler için:

- CN Code 5112 11 10 için: senede azami 20 000 metre kare
- CN Code 5209 42 00 için: senede azami 1 200 000 metre kare
- CN Code 5408 22 10 için: senede azami 110 000 metre kare
- CN Code 6217 10 00 için: senede azami 5 000 kilo

Parlamentodaki sandalye say›s› ve Konseydeki oylama sistemi bak›m›ndan geçifl düzenlemeleri
gerekmektedir. Söz konusu düzenlemelerinin kat›l›m tarihi ile Konsey hakk›nda ve Haziran 2004
seçimlerinden sonra Parlamento hakk›nda yap›lan yeni düzenlemelerin yürürlü¤e girifl tarihi
aras›ndaki süreyi kapsamas› üzerinde mutabakata var›lm›flt›r. De¤ifliklikler afla¤›daki gibidir:

- Yeni üyeler kat›l›mdan sonraki ilk hafta temsil edilecektir ve bir sonraki dönem olan 2004-2009
döneminde seçilmifl parlamenterler kadar atanm›fl parlamenterlerde bulunacakt›r; 

- Ekim 2004'e kadar sürecek olan geçifl döneminde 25 üye devletin Konsey'de toplam 124 oyu
olacakt›r ve nitelikli ço¤unlu¤a 88 oyla ulafl›lacakt›r.

1 May›s 2004'te öngörüldü¤ü gibi 10 yeni üye devletin kat›l›m›yla, 27 üyeli Birli¤e at›fta bulunan
Nis Antlaflmas›, söz konusu antlaflma taraf›ndan getirilen ilkeler korunarak, 25 üyeli Birli¤e
uyarlanacakt›r. Yeni hükümler ancak bir kaç ayl›k bir geçifl döneminin ard›ndan yürürlü¤e girer.
Parlamento, Konsey ve Komisyona iliflkin de¤ifliklikler afla¤›daki gibi özetlenebilir:

- 2004-2009 seçim döneminden itibaren Parlamentodaki sandalye say›s› 732'ye ç›kacakt›r (flu
anda 626 sandalye bulunmaktad›r). Çek Cumhuriyeti ve Macaristan bu üye ülkeler nüfus
bak›m›ndan ayn› büyüklükte oldu¤undan ayn› say›da sandalyeye sahip olacakt›r;

- 1 Kas›m 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, üye devletlerin Konseyde toplam 321
oyu olacakt›r ve nitelikli ço¤unlu¤a 232 oyla ulafl›lacakt›r;

- Tüm yeni Üye Devletler 1 May›s 2004 tarihinden itibaren Komisyonda bir üye ile temsil
edilmektedir. Göreve bafllama tarihi Ocak 2005'ten 1 Kas›m 2004'e al›nan Komisyon ile birlikte
ayn› prensip mevcut Üye Devletleri de kapsayacak flekilde geniflletilecektir. 
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