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A) Giriş 

a) Önsöz 

Haziran 1998�de Cardiff�te toplanan AB Zirvesinde, Türkiye hakkõnda, Komisyonun Türkiye-
AT Ortaklõk Anlaşmasõnõn 28�inci maddesi ve Lüksemburg Zirvesi sonuçlarõna dayanan bir 
rapor sunacağõ açõklanmõştõr. 

Komisyon, Türkiye�ye ilişkin ilk İlerleme Raporunu, diğer aday ülkelerin İlerleme Raporlarõ 
ile birlikte,  Ekim 1998 tarihli Viyana Zirvesine; ikinci raporunu ise Ekim 1999 tarihli 
Helsinki Zirvesine sunulmak üzere hazõrlamõştõr.  

Helsinki Zirvesinde, �Türkiye, diğer aday ülkelere uygulanan kriterler temelinde, Birliğe üye 
olma amacõ güden bir aday devlet olarak mütalaa edilmektedir. Mevcut Avrupa Stratejisine 
göre, Türkiye de diğer aday ülkeler gibi, reformlarõnõ hõzlandõran ve destekleyen bir katõlõm 
öncesi stratejiden yararlanacaktõr� kararõ alõnmõştõr. 

Komisyon, katõlõm öncesi stratejinin bir parçasõ olarak, üyelik için hazõrlõk yapan aday 
ülkelerin kaydettikleri gelişmeleri düzenli olarak AB Konseyine rapor etmektedir. Türkiye ile 
ilgili ilk kapsamlõ Rapor, Aralõk 2000�de toplanan Nice Zirvesine sunulmuştur. 

Komisyon, işbu İlerleme Raporunu Aralõk 2001�de yapõlacak olan Laeken Zirvesine 
sunulmak üzere hazõrlamõştõr. 

Bu İlerleme Raporunda izlenen metodoloji, 2000 yõlõ İlerleme Raporuna dayanmaktadõr. Daha 
önceki İlerleme Raporlarõna uygun olarak, bu Rapor: 

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

- 1993 Kopenhag Zirvesinde belirlenmiş olan siyasi kriterler (demokrasi, hukuk devleti, 
insan haklarõ, azõnlõk haklarõnõn korunmasõ) ve 1999 Helsinki Zirvesi sonuçlarõ 
doğrultusunda oluşturulan Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog açõsõndan mevcut durumu 
inceler; 

- Kopenhag Zirvesinde tanõmlanmõş olan ekonomik kriterler (işleyen bir piyasa 
ekonomisi ve Birlik içindeki rekabet baskõsõ ve pazar güçleri ile baş edebilme 
kapasitesi) açõsõndan Türkiye�nin mevcut durumunu ve perspektifini değerlendirir; 

- Türkiye�nin, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve Birlik politikalarõnda ortaya konulan 
müktesebatõ üstlenebilme kapasitesini inceler; diğer bir ifadeyle, üyelik 
yükümlülüklerini değerlendirir. Bu yükümlülük, sadece mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõnõ 
değil, aynõ zamanda, Aralõk 1995 tarihli Madrid Zirvesinde vurgulandõğõ ve Haziran 
2001 tarihli Göteborg Zirvesinde teyit edildiği üzere, müktesebatõn yürütülmesi ve 
uygulanmasõ bakõmõndan gerekli yargõsal ve idari kapasitenin geliştirilmesini de kapsar. 
Madrid Zirvesinde, aday ülkelerin, uyumlu bir bütünleşme için gerekli koşullarõn 
yaratõlabilmesi için, idari yapõlarõnda gerekli düzenlemeleri yapmasõnõn gereği 
vurgulanmõştõr. Göteborg Zirvesinde ise, aday ülkelerin müktesebatõ etkili bir şekilde 
yürütme ve uygulama yeteneğinin önemi vurgulanmõş ve bunun için adaylarõn yargõsal 
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ve idari yapõlarõnõn güçlendirilmesi ve yenilenmesi için ciddi çaba göstermeleri 
gerektiği ilave edilmiştir.  

Bu Rapor, 2000 yõlõ İlerleme Raporundan bu yana kaydedilen gelişmeleri dikkate almaktadõr. 
Rapor, 30 Eylül 2001 tarihine kadar olan dönemi kapsamaktadõr. Ancak, bazõ özel 
durumlarda, söz konusu tarihten sonra alõnan tedbirlere de değinilmektedir. Rapor, ayrõca, 
2000 yõlõ İlerleme Raporunda yer alan reformlarõn ne derecede gerçekleştirilmiş olduğunu 
esas almakta ve yeni girişimleri incelemektedir. Yine Rapor, ele alõnan konulara ilişkin genel 
bir durum değerlendirmesi sunmakta ve Türkiye�nin katõlõm sürecinde atmasõ gereken 
adõmlarõ belirlemektedir. 

Bu yaklaşõm doğrultusunda, Raporda ele alõnan konularõn genel durumuna ilişkin görüşler ile 
birlikte, Türkiye�nin siyasi kriterler ve müktesebata ilişkin kriterleri (müktesebatõn 
uygulanmasõ için gerekli idari kapasite dahil) yerine getirme konusundaki gelişmeler 
değerlendirilmekte, son İlerleme Raporundan bu yana hangi unsurlarõn tamamlanmõş olduğu 
üzerinde durulmaktadõr. Ekonomik değerlendirme, referans süresi boyunca gerçekleştirilen 
gelişmelerin değerlendirilmesinin yanõnda, Türkiye�nin ekonomik performansõna ilişkin 
dinamik, ileriye dönük bir değerlendirmeyi de içermektedir. 

Raporda, Türkiye�nin Katõlõm Ortaklõğõ önceliklerini ne ölçüde yerine getirdiği konusunu 
inceleyen ayrõ bir bölüm bulunmaktadõr. Türkiye�nin Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde yer alan 
kõsa vadeli öncelikleri yerine getirme konusunda kaydettiği gelişmeler değerlendirilirken, bu 
önceliklerin 8 Mart 2001 tarihinde tespit edildiği dikkate alõnmõştõr. 

Daha önceki Raporlarda olduğu gibi, bu Raporda da �ilerleme�, fiilen alõnan kararlar, fiilen 
kabul edilen mevzuat, fiilen onaylanan uluslararasõ sözleşmeler (bunlarõn uygulanmasõ da 
dikkate alõnarak) ve fiilen uygulanan tedbirler temel alõnarak değerlendirilmiştir. İlke olarak, 
hazõrlõk aşamasõ ya da meclis onayõ aşamasõ gibi değişik aşamalarda bulunan mevzuat ya da 
tedbirler dikkate alõnmamõştõr. Bu yaklaşõm, tüm aday ülkelere eşit muamelede bulunulmasõna 
ve katõlõm süreci içindeki ülkelerin elde ettikleri somut ilerlemelerin objektif bir şekilde 
değerlendirilmesine olanak tanõmaktadõr. 

Bu Rapor, çok sayõda bilgi kaynağõndan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr. Aday ülkeler, son 
İlerleme Raporunun yayõmlanmasõndan itibaren, üyelik için yürüttükleri hazõrlõklarla ilgili 
kaydettikleri ilerlemelere ilişkin bilgi vermeye davet edilmiştir. Aday ülkelerin, Müktesebatõn 
Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programlarõ ile Ortaklõk Anlaşmalarõ çerçevesinde ve 
müktesebatõn analitik incelemesine ilişkin hazõrlõk süreci bağlamõnda sunduklarõ bilgi, ek 
kaynak olarak kullanõlmõştõr. Hazõrlõk çalõşmalarõnda, Konsey görüşleri ile Avrupa 
Parlamentosu raporlarõ ve ilke kararlarõ1 dikkate alõnmõştõr. Komisyon ayrõca, özellikle 
Avrupa Konseyinin, AGİT�in, uluslararasõ mali kuruluşlarõn ve sivil toplum örgütlerinin 
katkõlarõ dahil, değişik uluslararasõ örgütlerin değerlendirmelerinden de yararlanmõştõr. 
Bununla birlikte, yapõlan değerlendirmelerin tamamlanabilmesi için, Topluluk müktesebatõna 
ilişkin birçok alanda bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi gereği ortaya çõkmõştõr. Bu ek 
bilgilerin elde edilebilmesi de, ancak alt komitelerin çalõşmalarõ vasõtasõyla mümkün 
olmuştur. 

                                                 
1 Avrupa Parlamentosu adõna raportör, sayõn Lamassoure�dur. 
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b) Avrupa Birliği ve Türkiye Arasõndaki İlişkiler 

15-16 Haziran 2001 tarihlerinde toplanan Göteborg Zirvesinde �Helsinki kararlarõnõn, 
Türkiye�yi AB�ye daha da yaklaştõrdõğõna ve Türkiye�nin Avrupa hedefi için yeni ufuklar 
açtõğõna� karar verilmiştir. Güçlendirilmiş siyasi diyalog dahil, Türkiye�ye yönelik katõlõm 
öncesi stratejisinin uygulanmasõ konusunda önemli ilerleme kaydedilmiştir. 

Son aylarda, AB-Türkiye ilişkileri daha da ivme kazanmõştõr. Türkiye, artõk diğer aday ülkeler 
ile aynõ temelde katõlõm öncesi stratejiye dahil olmuştur. Bu strateji, Türkiye�deki reform 
sürecini hõzlandõrmõştõr. 

Türkiye�ye yönelik katõlõm öncesi stratejinin uygulanmasõ, halihazõrda ilerlemiş 
bulunmaktadõr: 

- Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi (KOB), Konsey tarafõndan resmi olarak 8 Mart 2001 tarihinde 
kabul edilmiştir. Bu Belge, Komisyonun hazõrlamõş olduğu 2000 yõlõ İlerleme 
Raporunda tanõmlanmõş olan öncelikli alanlarõ, bu önceliklerin uygulanmasõnda 
Türkiye�ye yardõmcõ olacak mali araçlarõ ve bu yardõmlar için gerekli olan koşullarõn 
tek bir çerçeveye oturtulmasõnõ içermektedir. KOB öncelikleri, siyasi çerçeve, yeni 
mevzuatõn kabulüne  ilişkin takvim, politikalar ve uygulamalar ve Türkiye�nin Topluluk 
müktesebatõnõ üstlenmesi için gerekli idari ve bütçesel ihtiyaçlarõnõ içeren AB 
Müktesebatõnõn Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programõna (Ulusal Program) 
yansõtõlmalõdõr. 

- Ulusal Program, 19 Mart 2001 tarihinde Türk hükümeti tarafõndan kabul edilmiştir. 
Program, siyasi ve ekonomik reformlar içeren geniş kapsamlõ bir gündem içermektedir. 
Aynõ zamanda, Ulusal Programõn uygulanmasõna, koordinasyonuna ve izlenmesine 
yönelik bir Bakanlar Kurulu Kararõ kabul edilmiştir. 15-16 Haziran 2001 tarihli 
Göteborg Zirvesi, Ulusal Programõn kabul edilmesini �memnuniyet verici bir gelişme� 
olarak nitelemiş ve Türkiye�nin, �katõlõm öncesi stratejinin temel taşõ olan KOB 
önceliklerinin uygulanmasõ için gerekli adõmlarõ atmasõnda õsrar etmiştir.� 

- Güçlendirilmiş siyasi diyalog, Fransa, İsveç ve Belçika dönem başkanlõklarõ, Ankara ve 
Stokholm�de siyasi direktörlerin yaptõğõ üçlü toplantõlar (Troika), siyasi direktörlerin 
Brüksel�de yaptõğõ iki toplantõ ve 26 Haziran 2001 tarihinde Lüksemburg�da toplanan 
AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi çerçevesinde gerçekleştirilen siyasi diyalog ile devam 
etmiştir. Bu toplantõlarda, AB-Türkiye ilişkileri açõsõndan kilit meseleler sayõlan insan 
haklarõ, Kõbrõs sorunu, sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl yollarla halli, Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Politikasõ ile terörizmle mücadele, Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlarõn 
durumu gibi daha geniş kapsamlõ konular ele alõnmõştõr. 

- Haziran 2000 ile Temmuz 2001 döneminde, Ortaklõk Komitesinin sekiz alt komitesinde,  
iki tur halinde, müktesebatõn analitik incelenmesi süreci başlamõştõr. Bu çalõşmalara, 
Komisyonun değişik birimleri ve Türk bakanlõk ve kamu kuruluşlarõndan 500�den fazla 
görevli katõlmõştõr. Feira Zirvesinde talep edildiği üzere, bu çalõşmalar hakkõnda 
Konseye bir rapor sunulmuş ve Genişleme Strateji Belgesinde de tavsiyelerde 
bulunulmuştur. 

- 26 Şubat 2001 tarihinde, Konsey, Türkiye için katõlõm öncesi Topluluk mali yardõmõnõn 
koordinasyonunu öngören bir tüzük kabul etmiştir. 
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- Nisan 2001�de, Komisyon tarafõndan, usullerin basitleştirilmesi ve mali yardõmõn 
katõlõm öncesi önceliklerde yoğunlaşmasõnõ sağlamak amacõyla bir tüzük önerisinde 
bulunulmuştur. Bu tüzük kabul edilme aşamasõndadõr. Tüzük önerisinde, �2000-2006 
dönemi mali hedefleri çerçevesinde, aday ülkelere verilecek katõlõm öncesi mali yardõm 
iki katõna çõkarõlmõştõr; Helsinki Zirvesinin õşõğõnda amaç, olağan bütçe usulleri 
çerçevesinde, bu ilkenin Türkiye için uygulanmasõ ve mevcut mali dönemin geri kalan 
kõsmõ için de uygulanmaya devam etmesi olmalõdõr.� ifadesine yer verilmektedir. 

- 2000 yõlõnda, toplam 209 milyon € tutarõnda hibe sağlanmasõ taahhüt edilmiştir. Aynõ 
yõl içinde, ECHO, 30 milyon € tutarõnda ek bir acil yardõm sağlamõştõr. 

- 1992-1999 yõllarõ arasõnda, Avrupa Yatõrõm Bankasõ (AYB) tarafõndan, Yeni Akdeniz 
Politikasõ çerçevesinde Türkiye�ye verilen kredi miktarõ, toplam 545 milyon € 
tutarõndadõr. 2000 yõlõnda AYB, Türkiye�deki değişik projeler için 575 milyon € 
sağlamõştõr. Türkiye, toplamda beş farklõ AYB kredi olanağõndan yararlanabilmektedir. 

- Türkiye�den gelen uzmanlar, TAIEX�in tüm aday ülkeler için düzenlediği seminerlere 
katõlmõştõr. Türk uzmanlarõ, otuzdan fazla çok uluslu atölye çalõşmasõna katõlmõştõr. İlk 
defa çok uluslu bir TAIEX semineri (kimyasal maddeler ile ilgili) Türkiye�de 
düzenlenmiştir. İstanbul, çok uluslu seminerlerin düzenleneceği bir merkez olarak 
belirlenmiştir. Halihazõrda TAIEX, Türkiye için tek ülke bazõnda etkinlikler 
hazõrlamaktadõr. 

- Türkiye�nin, Topluluk programlarõna ve ajanslarõna katõlabilmesi konusundaki 
hazõrlõklar sürdürülmüştür. Konsey, 5 Haziran 2001 tarihinde Komisyona, Türkiye�nin 
Topluluğun farklõ programlarõna katõlabilmesine olanak sağlayacak hukuki usulleri 
basitleştirecek bir çerçeve anlaşmanõn müzakeresi hususunda yetki vermiştir. 
Komisyon, Ağustos 2001�de bir çerçeve anlaşma taslağõnõ, diğer AB kurumlarõna 
iletmiştir. Anlaşma kabul edilme aşamasõndadõr. Dolayõsõyla, Sokrates programõ 
kapsamõndaki bazõ faaliyetler, pilot ihaleleri bazõnda 2002 yõlõnda başlatõlmalõdõr. 

- AT ile Türkiye arasõndaki gümrük birliğinin, hizmetlerin serbestleştirilmesi ve kamu 
alõmlarõ pazarlarõnõn karşõlõklõ olarak açõlmasõnõ da içerecek şekilde genişletilmesine 
ilişkin müzakerelerin son turu, Ekim 2001�de gerçekleştirilmiştir. Halihazõrda, gümrük 
birliği, sanayi mallarõ ile işlenmiş tarõm ürünleri ticaretini kapsamaktadõr. 

Ortaklõk Anlaşmasõ kapsamõnda kaydedilen son gelişmeler (ikili ticaret dahil) 

AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi, 26 Haziran�da Lüksemburg�da toplanmõş ve Türkiye�nin 
katõlõm öncesi stratejisi çerçevesindeki gelişmelerini ve geleceğe yönelik önceliklerini gözden 
geçirmiştir. Ayrõca, güçlendirilmiş siyasi diyaloğun bir parçasõ olarak, Türkiye�deki insan 
haklarõ, Kõbrõs sorunu ve sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl yollarla halli konularõ tartõşõlmõştõr. 

Karma Parlamento Komitesi, 21-22 Kasõm 2000 tarihlerinde Antalya�da ve 26-27 Haziran 
2001 tarihlerinde Brüksel�de toplanmõştõr. Tartõşmalar Ulusal Program, anayasa reformu, yeni 
ekonomik plan ile Kõbrõs, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõ, Fazilet Partisinin 
kapatõlmasõ, Türkiye�deki cezaevlerinin durumu ve insan haklarõ üzerinde yoğunlaşmõştõr. 
Tartõşõlan konular arasõnda ayrõca, mali işbirliği, Türk işadamlarõna uygulanan vize 
zorunluluğu ve AT-Türkiye gümrük birliği kapsamõnda üçüncü ülkelerle akdedilen serbest 
ticaret anlaşmalarõ yer almõştõr. 
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19 Nisan�da, Ankara�da, AT Ekonomik ve Sosyal Komite çalõşmalarõ çerçevesinde bir AB-
Türkiye Karma İstişare Komitesi toplantõsõ yapõlmõştõr. Komite, daha güçlü sendikal haklar 
tanõyan bir mevzuatõn kabul edilmesine öncelik verilmesini temenni etmiştir. Reform süreci 
içinde sosyal diyalogun önemi vurgulanmõştõr. Hizmetlerin serbestleştirilmesine ilişkin bir 
rapor kabul edilmiştir. 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi Brüksel�de iki kez toplanmõştõr. Komite, gümrük birliğinin 
uygulanmasõndaki ivmenin korunmasõ gereğini teyit etmiştir. Gümrük birliğinin işleyişi ve 
bazõ ticari konular tartõşõlmõştõr. 

Gümrük İşbirliği Komitesi, gümrük birliğinin fiili uygulamasõnõ tartõşmak üzere bir çok kez 
toplanmõştõr. İlk Derece Mahkemesi, Türkiye�den ithal edilen televizyon setlerine ilişkin bir 
karar almõştõr. Mahkeme, Komisyondan ve Türkiye�den, Ortaklõk Anlaşmasõ ve ilgili kararlar 
gereği, karşõlõklõ akdi yükümlülüklerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasõnõ 
talep etmiştir. 

Gümrük Birliği kapsamõnda yer alan önemli bir dizi geçici düzenlemenin süresi 31 Aralõk 
2000 tarihinde sona ermiştir. Bu nedenle, Türkiye�nin ticaretteki teknik engelleri 
kaldõrmasõna, rekabet uygulama kurallarõnõ kabul etmesine, fikri mülkiyet haklarõnõn 
uygulanmasõnõn sağlamasõna ve piyasaya girişte AB ile Türk vatandaşlarõ arasõnda ayrõmcõlõğa 
meydan vermemek amacõyla ticari nitelikli devlet tekellerinin yeniden düzenlemesine acilen 
gereksinim bulunmaktadõr.  

Genel olarak, imalat sanayi ürünleri gümrük birliği alanõnda serbestçe dolaşmaktadõr. Ancak, 
bazõ ticari unsurlar bu dolaşõma dahil değildir. Alkollü içeceklerin Türkiye piyasasõna girişi 
sõnõrlõdõr ve bazõ AT ürünleri için (kozmetik ürünleri, seramik, fayans, yedek parça ve tekstil 
ürünleri gibi) külfetli idari işlemler ve denetimler söz konusudur. 

Tarõm sektörü ile ilgili olarak, Komisyon, Türkiye�nin Topluluk kaynaklõ canlõ büyük baş 
hayvan ve sõğõr eti ithalatõnõ yasaklamasõndan ötürü Topluluğun gördüğü zararõ tazmin edecek 
bir paket için, Türkiye ile gayrõ resmi olarak görüşmeye başlamõştõr. Türk fõndõğõnõn AT�ye 
ithali ile ilgili olarak bir lisans sistemi oluşturulmuştur. 

Gümrük birliği ile ilgili alanlarda, düzenli bir gayri resmi danõşma mekanizmasõ 
oluşturulmuştur. Komisyon ayrõca, aday ülkelere uygulanan politikalar doğrultusunda, 
Türkiye�nin teknik komitelere katõlõmõnõ sağlamõştõr. 

AT ile Türkiye arasõndaki ticaret hacmi artmõştõr. Türkiye�nin mevcut ekonomik durumu, 
Türk ticaret açõğõnõn düşmesine neden olmuştur. 

Topluluk yardõmõ 

Mali yardõmlarõn yönetimini diğer aday ülkelerdeki uygulamalar ile aynõ düzeye getirmek 
amacõyla, yeni Tüzüğün kabul edilmesi sürecinde Komisyon, Türk hükümetinden AT mali 
yardõmlarõ için yeni idari yapõlar oluşturmasõnõ talep etmiştir. 18 Temmuz 2001 tarihinde, 
Türk hükümeti, Ulusal Yardõm Koordinatörlüğü görevini Başbakan Yardõmcõsõ ve Avrupa 
Birliği ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanõna ve Ulusal Yetkilendirme görevini de 
Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanõna veren bir genelge çõkarmõştõr. Ulusal Fon, Hazine 
Müsteşarlõğõ tarafõndan oluşturulacak ve yönetilecektir; Merkezi Finansman ve İhale Birimi 
ise Başbakanlõk sorumluluğunda olacaktõr. Personel için eğitim programlarõ geliştirilmektedir. 
Ankara�da bulunan AT temsilciliği de Topluluk mali yardõmlarõ konusunda yetki devri esaslõ 
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bir yaklaşõmõn izlenmesi yönünde güçlendirilmektedir. Yardõmlarõn programlanmasõna ilişkin 
olarak, 2001 yõlõ, yardõmlarõn Katõlõm Ortaklõğõ ve Ulusal Program öncelikleri ile uyumlu hale 
getirilmesi konusunda bir geçiş yõlõ olmuştur. Bunun, 2002 yõlõna kadar tam olarak 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynõ şekilde, üye devlet kamu görevlilerinin �katõlõm 
danõşmanlarõ� olarak aday ülkelere gönderilmesini sağlayan �twinning� mekanizmasõndan 
gelecekte bu bağlamda Türkiye de yararlanacaktõr. 

Yukarõda değinildiği üzere, kredi finansmanõ ile ilgili olarak, Türkiye, AYB�nin Akdeniz 
ülkelerine ilişkin aldõğõ yeni yetki kapsamõnda (EuroMed II Kredi Ödeneği) önemli miktarda 
bir ödenek almaya devam edecektir. Bu ödenek, Ocak 2000-Ocak 2007 dönemi arasõnda 
toplam 6.425 milyar € tutarõnda olacaktõr. Bunun dõşõnda, AYB, Türkiye�yi, 13 aday ülke için 
toplam 8.5 milyar € tutarõndaki AYB katõlõm öncesi kolaylõğõndan yararlanmasõ için ehil 
bulmuştur. AYB ayrõca, Türkiye için Özel Eylem Programõnõ (450 milyon €) onaylamõştõr; 
Türkiye için Deprem Sonrasõ Yeniden İnşa ve Rehabilitasyon Yardõmõ Kolaylõğõ (TERRA: 
600 milyon €) da kullanõma hazõrdõr. Ayrõca, AYB, bölgeyi kapsayan ve Türkiye�nin de 
yararlanabileceği 1 milyar € tutarõnda yeni bir �Akdeniz Ortaklõğõ Kolaylõğõ�nõ kabul etmiştir. 

Topluluk programlarõ ve ajanslarõ 

Türkiye, halihazõrda LIFE III ve Beşinci Araştõrma ve Gelişme Çerçeve Programõna (proje 
bazõnda) katõlmaktadõr. Türkiye kõsa süre içinde, Çok Yõllõ Girişim ve Girişimcilik Programõ 
ile Avrupa Sayõsal İçerik Programlarõna katõlmayõ amaçlamaktadõr. Bunun dõşõnda, Türkiye, 
sağlõk ve kültür gibi diğer alanlardaki programlara da katõlmayõ talep etmiş ve bundan sonraki 
Araştõrma ve Geliştirme Çerçeve Programõna (6�õncõ Çerçeve Programõ) tam olarak katõlma 
isteğinde bulunmuştur. 

Türkiye�nin Avrupa Çevre Ajansõ ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağõna (EIONET) katõlmasõ 
konusundaki müzakereler sonuçlanmõştõr. Türkiye, onaylama süreci tamamlandõktan sonra bu 
kuruluşlarõn bir üyesi olacaktõr. Türkiye ayrõca, Lizbon�daki Avrupa Uyuşturucu Maddeler ve 
Uyuşturucu Bağõmlõlõğõ İzleme Merkezine katõlmayõ istemektedir (Ayrõca Bölüm 24�e bakõnõz 
� Adalet ve içişleri konusunda işbirliği). 

Türkiye ile Topluluk arasõnda, Topluluk hukuki prosedürlerini yeniden düzenlemek ve 
gelecekte Türkiye�nin Topluluk programlarõna katõlõmõnõ kolaylaştõrmak için, söz konusu 
katõlõmõn genel ilkeleri hakkõnda bir anlaşma akdedilme aşamasõndadõr. Komisyon 
Türkiye�den, katõlacağõ eğitim ve mesleki eğitim programlarõnõn yürütülmesi için bir Ulusal 
Ajans kurmasõnõ istemiştir. (bkz. Bölüm 18-Eğitim ve Öğretim). 

Müktesebatõn analitik incelemesi sürecinin hazõrlanmasõ 

Ortaklõk Komitesi bünyesindeki alt komiteler, müktesebatõn analitik incelemesi sürecini 
hazõrlamaktadõr. İki tur olarak yapõlan toplantõlar, Haziran 2000�de başlamõş ve Temmuz 
2001�de sona ermiştir. 

Bu toplantõlar, AB ve Türkiye�nin, politika hedefleri ve mevzuat konusunda görüş alõş 
verişinde bulunmalarõna imkan sağlamõştõr. Türkiye, müktesebat ve bunun uyumlaştõrõlmasõ, 
yürütülmesi ve uygulanmasõ konularõnda atõlmasõ gereken adõmlarõ daha iyi kavramõştõr. Bir 
çok alanda çalõşmalar başlatõlmõştõr ve yeni mevzuata getirilecek değişiklikler 
hazõrlanmaktadõr. AB ve Türk uzmanlarõ arasõnda, özellikle mevzuat taslaklarõnõn 
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hazõrlanmasõ konusunda, daha yoğun bir diyaloğa imkan tanõyacak olumlu bir ortam 
yaratõlmõştõr. 

Bu toplantõlarõn yararlõ olduğu gözlenirken, bu sürecin daha etkili ve yoğun olmasõnõ 
sağlamak için, gerek şekil, gerek içerik açõsõndan yapõlabilecek değişiklikler konusunda 
Komisyon ve Türk üst düzey yetkilileri görüşmelerde bulunmuştur. Komisyon, Feira Zirvesi 
sonuçlarõ doğrultusunda, bu çalõşmalarõn sonuçlarõna ilişkin bir rapor hazõrlamõştõr. Bu rapor, 
işbu Rapora eklidir; sürecin daha yoğun ve daha verimli hale getirilmesine ilişkin usul ve 
araçlar hakkõndaki tavsiyeler ise Genişleme Stratejisi Belgesinde yer almaktadõr. 
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B. Üyelik kriterleri 

1. Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler 

Giriş 

Haziran 1993'de Kopenhag Zirvesinde kararlaştõrõlan ve aday ülkelerin üye olabilmeleri için 
gerçekleştirmeleri gereken siyasi kriterler, aday ülkelerin, �demokrasiyi, hukukun 
üstünlüğünü, insan haklarõnõ, azõnlõklarõn korunmasõnõ ve azõnlõklara saygõ gösterilmesini 
teminat altõna alan kurumlarõn istikrarõnõ�2 sağlamalarõnõ şart koşmaktadõr. 

Türkiye'nin katõlõm yolunda kaydettiği gelişmelere ilişkin 2000 yõlõ İlerleme Raporunda 
Komisyon şunlarõ ifade etmiştir: 

�AB'ye üyelik için gerekli siyasi reformlarõn Türk toplumunda geniş ölçekte tartõşõlmaya 
başlanmasõ, son İlerleme Raporundan bu yana kaydedilen olumlu bir gelişmedir. Bu 
bağlamda iki önemli girişimde bulunulmuştur. Bunlar, insan haklarõna ilişkin bazõ uluslararasõ 
belgelerin imzalanmasõ ve İnsan Haklarõ Koordinasyon Üst Kurulu çalõşmalarõnõn hükümet 
tarafõndan son dönemde desteklenmesidir. Bununla birlikte, geçen yõlla karşõlaştõrõldõğõnda, bu 
konuda hemen hemen hiç bir somut gelişme sağlanamamõştõr ve Türkiye halen Kopenhag 
siyasi kriterlerini karşõlamamaktadõr�. 

�Demokratik sistemin temel özellikleri mevcut olmakla birlikte, Türkiye, demokrasiyi ve 
hukuk devletini teminat altõna almak için gerekli olan yapõsal reformlarõ hayata geçirmekte 
yavaştõr. AB-Türkiye ilişkileri ile ilgili olarak yönetimde değişiklikler gerçekleşmiştir; ancak, 
ordu üzerinde sivil kontrol gibi pek çok temel kurumsal sorun çözüm beklemektedir. Yargõ 
alanõnda, kamu görevlilerinin yargõlanmasõnõ kolaylaştõran yeni usul, ümit verici bir 
gelişmedir. Geçen yõlõn İlerleme Raporunda sözü edilen, yargõnõn işlevselliği ile ilgili önemli 
kanun tasarõlarõ henüz yasalaşamamõştõr. Devlet Güvenlik Mahkemelerine ilişkin Haziran 
1999�daki son değişikliklerden bugüne kadar, bu mahkemelerle ilgili bir gelişme 
kaydedilmemiştir. Yolsuzluk bir sorun olarak önemini korumaktadõr.� 

�Abdullah Öcalan davasõ dahil, ölüm cezalarõ infaz edilmemektedir; ancak, insan haklarõna 
ilişkin genel durum endişe verici durumunu korumaktadõr. Her ne kadar yetkili makamlar ve 
TBMM tarafõndan ciddi olarak takip edilse ve insan haklarõ eğitim programlarõ uygulansa da, 
işkence ve kötü muamele kökten çözüme kavuşturulmaktan çok uzaktõr. F tipi cezaevlerinin 
kurulmasõ dahil, Türk hapishane sisteminde ciddi bir reform başlatmõştõr. İfade özgürlüğü ile 
dernek kurma ve toplantõ yapma özgürlüğü hâlâ düzenli olarak sõnõrlandõrõlmaktadõr. İnanç 
özgürlüğü bağlamõnda, Müslüman olmayan topluluklara yönelik olumlu bir yaklaşõm 
sergilendiği görülmektedir; ancak, bu yaklaşõmõn Sünni olmayan Müslümanlar dahil diğer 
tüm dini topluluklara da yansõtõlmasõ gerekmektedir.� 

�Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanõnda, özellikle etnik kökenlerine bakõlmaksõzõn, tüm 
Türklerin kültürel haklardan yararlandõrõlmasõ dahil, geçen yõla oranla gelişme 

                                                 
2 �Bu ilkeler, Aralõk 2000�de Nice Zirvesinde beyan edilen Avrupa Birliğinin Temel Haklar Şartõnda 

vurgulanmaktadõr�. 
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sağlanamamõştõr. Nüfusun büyük çoğunluğunun Kürt olduğu Güneydoğuda esaslõ bir değişim 
yoktur.� 

Aşağõdaki bölüm, ülkedeki yürütme ve yargõ sisteminin genel işleyişi dahil, Kopenhag siyasi 
kriterleri perspektifinden bakarak, son İlerleme Raporundan bugüne kaydedilen gelişmelerin 
ve bu arada ülkenin genel durumunun bir değerlendirmesini sunmaktadõr. Bu kapsamdaki 
gelişmeler, Türkiye�nin, özellikle adalet ve içişleri alanõndaki müktesebatõ uygulama yeteneği 
ile bağlantõlõdõr. Türkiye�nin adalet ve içişleri alanõndaki müktesebatõ uygulama yeteneğine 
özgü bilgi, raporun B.3.1. bölümünde (Bölüm 24-Adalet ve içişleri alanõnda işbirliği) yer 
almaktadõr. 

Son Gelişmeler 

Ulusal Programda önemli siyasi reformlar duyurulmuş ve bunlar anayasal değişikliklere dahil 
edilmiştir. Bundan sonra, bu değişikliklerin etkili bir şekilde uygulanmasõ önem 
kazanmaktadõr. 

Türkiye, Kasõm 2000 ve Şubat 2001�de, pek çok Türk vatandaşõna büyük zorluklar yaratan 
ciddi mali ve ekonomik krizler yaşamõştõr. Bu krizler, yurt içinde ve dõşõnda güveni tekrar 
sağlamayõ amaçlayan Hükümet için önemli zorluklar yaratmõştõr. Ekonomiden sorumlu yeni 
Devlet Bakanõ Kemal Derviş�e ekonomi politikasõnõn koordinasyonu konusunda yetki 
verilmiş ve 2 Mart 2001 tarihinde Hükümet, mali ve ekonomik reformlarõ içeren kapsamlõ bir 
paketi kabul etmiştir. Mali kaynak IMF ve Dünya Bankasõndan sağlanmõş ve yeni ekonomik 
planõn uygulanmasõna yönelik bir dizi kanun, 2001 yõlõnõn ikinci çeyreğinde hõzla kabul 
edilmiştir. Bu reformlar, krizi atlatabilmek ve AB üyeliğine yönelik ekonomik kriterleri 
karşõlamak amacõnõ taşõmaktadõr. 

Ulusal Programõn kabulünün ardõndan, Partiler Arasõ Uzlaşma Komisyonunun çalõşmalarõ ile 
partiler arasõ güçlü bir uzlaşmaya dayanan anayasal reform hareketi başlatõlmõştõr. 1982 
Anayasasõnõn 34 maddesinde değişiklik öngören paket, 3 Ekim 2001 tarihinde kabul 
edilmiştir. Söz konusu paket, düşünce ve ifade özgürlüğü, işkencenin önlenmesi, sivil 
otoritenin güçlendirilmesi, dernek kurma özgürlüğü ve kadõn-erkek eşitliği gibi konularda 
yeni düzenlemeler getirmiştir. Değişikliklerin çoğu, Kopenhag siyasi kriterlerine, Katõlõm 
Ortaklõğõna ve Ulusal Programa ilişkindir. 

Türk hükümeti, yapõlan anayasa değişikliklerinin bazõlarõnõn uygulanmasõnõ sağlayacak yeni 
mevzuat tasarõlarõna son şeklini vermektedir. Bu reformlarõn bir ön analizi ve etkileri bu 
raporda incelenmektedir. 

Aralõk ayõnda, cezaevlerinde yaşanan şiddet olaylarõ ve sürdürülen açlõk grevleri neticesinde 
40 kişinin ölümünü takiben, medeni ve siyasi haklar kapsamõnda aşağõda değinilen cezaevi 
reformu, rapor dönemi boyunca önemli bir konu olmuştur. 

Siyasi düzeyde, Fazilet Partisinin Haziran ayõnda Anayasa Mahkemesince kapatõlmasõ, ifade 
ve dernek kurma özgürlüğü alanõndaki sorunlarõ ön plana çõkarmõş ve parti yapõlarõnda 
değişikliklere neden olmuştur. Bir çok Bakanõn değişmesine rağmen, koalisyon hükümeti 
mevcudiyetini sürdürmüş ve ekonomik ve siyasi reformlar konusunda anlaşmaya varmõştõr. 

Türk Hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kõbrõs sorununun kapsamlõ bir 
çözüme kavuşturulmasõ konusundaki gayretlerini desteklediğini ifade etmiştir. Ancak bu 
destek ifadeleri, henüz sürecin ilerlemesine yardõmcõ olmamõştõr. Hatta Hükümet, Kõbrõs Türk 
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Toplumu liderinin geçen yõl başlatõlan uzlaşma görüşmelerinden çekilme kararõnõ ve Eylül 
2001�de New York�taki görüşmelere katõlmasõ yolundaki BM Genel Sekreterinin davetini red 
kararõnõ anlayõşla karşõladõğõnõ ve desteklediğini ifade etmiştir. 

Türkiye�nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõyla ilgili kararlara iştiraki, çözüme 
kavuşturulamamõş bir sorun olarak kalmõştõr. Halihazõrda AB, Avrupa Güvenlik ve Savunma 
Politikasõnõ işlevsel hale getirmek için ileri adõmlar atmaktadõr. AB ile AB üyesi olmayõp 
NATO üyesi olan (Türkiye dahil) 6 ülke arasõnda, NATO kaynak ve imkanlarõnõ kullanarak, 
AB�nin yönlendireceği operasyonlarõn mahiyeti ve işlevi konusuyla ilgili sorunlar hakkõnda 
ve AB-NATO bağlamõnda çeşitli toplantõlar düzenlenmiştir. Türkiye, AB�nin yönlendireceği 
operasyonlar hakkõndaki kararlara iştirak etmek için gerekli uygulama şartlarõ konusunun 
çözüme kavuşturulmasõnda daha uzlaşmacõ olmalõdõr. 

Türkiye ve Yunanistan arasõndaki ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Bu çerçevede, iki ülke 
temsilcilerinin katõldõğõ ve pek çok ortak girişimin kararlaştõrõldõğõ bazõ toplantõlar yapõlmõştõr. 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleşen saldõrõlar sonrasõnda Türkiye, terörizmle 
mücadeleye tam destek vermiş ve yetkili makamlar, askeri olanaklarõn hazõr halde 
bulundurulmasõ konusunda karara varmõştõr. Türkiye, 21 Eylül 2001 tarihli Olağanüstü 
Avrupa Zirvesi kararlarõnõ ilk olarak destekleyen aday ülkeler arasõnda yer almõştõr. 

1.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

Yasama  

3 Ekim 2001 tarihinde TBMM, Uzlaşma Komisyonu tarafõndan hazõrlanan 34 maddelik bir 
anayasa değişikliği paketini kabul etmiştir. Değişikliklerin bazõlarõ, Türkiye'nin Katõlõm 
Ortaklõğõ önceliklerinin bir kõsmõnõ karşõlamak amacõna yöneliktir ve aşağõda ilgili başlõklar 
altõnda değerlendirilmektedir. TBMM hõzlõ ve etkili bir şekilde çalõşmõş ve değişikliklerin pek 
çoğunda partiler arasõ geniş bir uzlaşmaya varõlmõştõr. Ancak sürecin sonunda, milletvekili 
dokunulmazlõğõnõn sõnõrlandõrõlmasõna yönelik değişiklik taslağõnõn reddedilmesi, kamu 
oyunda eleştirilmiştir. 

2001 ilkbaharõnda, TBMM, özellikle ekonomik ve mali krizle mücadele amacõyla, bir dizi 
yeni kanunun yasalaştõrõlmasõnõ sağlamak için, hõzlõ bir biçimde harekete geçmiştir. Bu 
kanunlar, Türkiye�nin acil ekonomik programõ ve Ulusal Programõnda öngörülen reformlarõ 
getirmiştir.  

Ekim 2000 ve Haziran 2001döneminde toplam 117 yeni kanun kabul edilmiştir. Aynõ 
dönemde, TBMM, iç tüzüğünü basitleştirmiş ve AB'ye entegrasyon konusunda bir Meclis 
Komisyonu kurulmasõnõ görüşmüştür. 

22 Haziran 2001 tarihinde, Anayasa Mahkemesi, laiklik karşõtõ faaliyetleri nedeniyle ana 
muhalefet partisi olan Fazilet Partisi�nin kapatõlmasõna karar vermiştir. Bu karar, iki yeni 
siyasi partinin kurulmasõna yol açmõştõr: Saadet Partisi ve AK Parti (Adalet ve Kalkõnma 
Partisi). Ekim 2001'de başlayan yeni yasama döneminde, TBMM�de 6 parti temsil 
edilmekteydi. 
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Yürütme 

Mevcut üç partili koalisyon, iki yõlõ aşkõn bir süredir görevdedir. Bu Hükümet, bir çok 
güvensizlik oyu ve iç gerilimlerin üstesinden gelmiştir. 

Cumhurbaşkanõ, dört kanun ve iki kanun hükmünde kararname hakkõnda, Anayasaya aykõrõ 
olduğu gerekçesiyle veto hakkõnõ kullanmõştõr. Anayasa değişikliklerinden birisi ile bu hakka 
değişiklik getirilerek, Cumhurbaşkanõnõn, bundan sonra kanunlarõ kõsmen de veto edebilmesi 
imkanõ getirilmiştir. 

Bir yõldõr görev yapmakta olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Devlet Bakanõ ve 
Başbakan Yardõmcõsõ Mesut YILMAZ�õn sorumluluğundadõr. 19 Mart 2001 tarihli Bakanlar 
Kurulu Kararõ ile, ABGS, Ulusal Programõn uygulanmasõ, koordinasyonu ve izlenmesi ile 
görevlendirilmiştir. Bu karar uyarõnca, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn Ulusal Programdaki 
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, idari düzenlemeler yapmalarõ gerekmektedir. Ayrõca, 
kamu kurum ve kuruluşlarõnõn karar alma süreçlerinde AB boyutunu da dikkate almalarõ 
gerekmektedir. AB mevzuatõnõn üstlenilmesi ve uygulanmasõ çalõşmalarõnõ koordine etmek 
üzere, bakanlõklar arasõ dokuz alt komite kurulmuştur. Bazõ bakanlõklar, AB'ye katõlõm öncesi 
süreçle ilgili görevleri yerine getirmek üzere yeniden yapõlandõrõlmõştõr. Örneğin, Adalet 
Bakanlõğõ, 15 Mayõs 2001 tarihli kanunla yeniden yapõlandõrõlmõştõr. 

Rapor dönemi boyunca, ordu üzerinde sivil denetimin artõrõlmasõ konusunda çok az gelişme 
kaydedilmiştir (aşağõda Milli Güvenlik Kurulu konusuna bakõnõz). 

Yargõ  

Yargõ sistemi ile ilgili olarak bir dizi değişiklik gerçekleştirilmiştir: 

- 15 Mayõs 2001 tarihinde, yeni bir yargõsal işlev olarak, Ceza İnfaz Hakimliklerini tesis 
eden bir kanun kabul edilmiştir. Bu hakimler, mahkumlarõn haklarõyla ilgili şikayetleri 
incelemekle sorumlu olacaklardõr. Ülke çapõndaki ceza mahkemelerinin bir kõsmõnda 
infaz hakimliğinin oluşturulabilmesi için, 140 hakimin atanmasõna yönelik 
düzenlemeler yapõlmõştõr. 

- 26 Mart 2001 tarihinde kabul edilen kanunla, fikri haklar konusunda ihtisaslaşmõş 12 
yargõ birimi kurulmuştur. 

- 25 Aralõk 2000 tarihli Kanunla Ankara, İzmir ve İstanbul'daki mahkemelerde tüketicinin 
korunmasõ ile ilgili birimler oluşturulmuştur. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ile ilgili olarak 1999 yõlõnda 
yapõlan anayasal ve yasal değişiklikler yürürlüğe girmiştir. 

Bu değişiklikler neticesinde, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tüm üyeleri, artõk sivil 
yargõdan atanmaktadõr. Bununla birlikte, avukatlarla görüşme ve bu mahkemelerin siviller ile 
ilgili yargõ yetkisinde olduğu gibi, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde adil yargõlamanõn 
sağlanmasõ amacõyla ele alõnmasõ gereken bir takõm sorunlar halen mevcuttur.  

Askeri yargõya ilişkin olarak, geçen yõl ifade özgürlüğünün suistimali isnadõyla 38 sivilin 
karõştõğõ 22 dava askeri mahkemelerde görülmüştür. 
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Çocuk mahkemeleriyle ilgili olarak, bunlarõn yapõsõ ve görev alanõ ile ilgili sorunlar hâlâ 
devam etmektedir. Sayõlarõnõn oldukça sõnõrlõ olmasõ, davalarõn birikmesi ve dava süresinin 
uzamasõna yol açmaktadõr. Bununla birlikte, yasal hükümlerin gözden geçirilmesi ve genç 
suçlulara uygulanacak yaptõrõmlar konularõnda önemli ve yeni bir proje başlatõlmõştõr. 

Uygulamada yargõ bağõmsõzlõğõnõn kapsamõ ile ilgili endişeler devam etmektedir. Özellikle 
kamu görevlileri hakkõndaki soruşturmalarda, örneğin yolsuzluk davalarõnda, hakimler ve 
savcõlar üzerinde baskõ uygulanmõştõr. Atama ve yer değiştirme konularõnda yetkili Hakimler 
ve Savcõlar Yüksek Kuruluna Adalet Bakanõnõn başkanlõk etmesi olgusu, yürütme ve yargõ 
arasõndaki erkler ayõrõmõ sorununu ortaya çõkarmaktadõr. 

Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu reform taslağõ konusunda iç istişareler 
devam etmektedir. 

Avrupa İnsan Haklarõ Mahkemesinin (AİHM) kararlarõyla ilgili olarak, Avrupa İnsan Haklarõ 
Sözleşmesine (AİHS) aykõrõ bulunan mahkumiyet kararlarõnõn sonuçlarõnõ telafi etmek üzere, 
mevzuatta gerekli tedbirlere yer verilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. Bu husus, 23 Temmuz 
2001 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 106 (2001) sayõlõ Ara İlke Kararõnda 
vurgulanmõştõr. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, şüpheli davalarõn yeniden 
görülmesi veya Sözleşmeye aykõrõlõğõn düzeltilmesi için herhangi bir tedbir alõnmasõ hâlâ 
mümkün değildir. Mahkumiyet, davanõn yeniden görülmesi ve suç kayõtlarõnõn silinmesi 
sonucu medeni ve siyasi haklar sõnõrlandõrõlmõşsa, bu haklarõn iadesini temin edecek başka 
tedbirler alõnmalõdõr. AİHM�nin 17 Temmuz 2001 tarihli kararõ3, adil yargõlamanõn olmadõğõ 
durumlarõn nasõl telafi edileceği konusuna õşõk tutmaktadõr. Anayasanõn 36'ncõ maddesine 
getirilen değişiklikler, adil yargõlanma hakkõnõ açõkça belirtmekte ve yolsuzlukla ilgili cezai, 
adli ve idari kanunlarda gerekli değişikliklerin yapõlmasõ yolunu açmaktadõr. AİHM�nin 
kararlarõnõn doğrudan etkisi de sorun olmaya devam etmektedir. (Anayasa reformu paketi bu 
sorunlarõ ele almamõştõr). 

Kamulaştõrma davalarõyla ilgili gecikmiş ödemelerde yasal faiz oranlarõnõn artõrõlmasõna 
ilişkin 1998 tarihli Kanunun uygulamaya geçirilmesi olumlu bir gelişmedir. Bu konu, 
AİHM�nin 18 Eylül 2001 tarihli bazõ kararlarõnõn odak noktasõ olmuştur. Bu Kanun, faiz 
oranõnõ enflasyona bağlamaktadõr. Türkiye'nin AİHM�nin kararlarõna uymasõnõ hõzlandõrmak 
için diğer bazõ önemli tedbirlerin alõnmasõ gerekmektedir. 

Yargõnõn işlevselliği ile ilgili olarak, hakimlerin, savcõlarõn ve adli personelin eğitimiyle ilgili 
pek çok kurs düzenlenmiştir. Eğitim programlarõ, Topluluk hukuku ve insan haklarõ, dil 
kurslarõ, Avrupa ile ilgili konularõ ve uluslar arasõ işbirliği ve adli tõp konularõnda yoğunlaşan 
seminerleri içermektedir. Hali hazõrda eğitim programlarõnõn çoğu Hakimler ve Savcõlar 
Eğitim Merkezi tarafõndan hazõrlanmakla birlikte, bu konuda bir takõm diğer girişimler de 
mevcuttur. Bu çerçevede, Yunan-Türk İşbirliğiyle, hakimlerin Topluluk hukuku konusundaki 
eğitimi örnek olarak gösterilebilir. Eylül 2001'de Anayasa Mahkemesinin 16 üyesi AİHM�ye 
bir ziyaret gerçekleştirmiştir. 

Özetle, yargõ sisteminin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve sistemin etkililiğini artõrmasõnõ 
hedefleyen ve bir kõsmõ önceki İlerleme Raporlarõnda belirtilen bir dizi girişim başlatõlmõştõr. 
Ceza infaz hakimliğinin oluşturulmasõyla, Türkiye'nin cezaevi reformunu gerçekleştirme 
konusunda yargõya bir rol verilmiş bulunmaktadõr. Yargõnõn yürütmeden bağõmsõz olmasõnõn 

                                                 
3 17 Temmuz 2001 tarihli Sadak ve diğerleri-Türkiye davasõ. 
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teminat altõna alõnmasõ, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve askeri mahkemeler sisteminde 
reformun sürdürülmesi ve Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesine aykõrõlõklarõn düzeltilmesi 
imkanlarõnõn getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. Adli personel ve kolluk kuvvetlerinin insan 
haklarõ konularõnda bilinçlendirilmesine yönelik bir dizi girişim mevcut olmakla birlikte, 
bunlarõn uygulamadaki etkilerini değerlendirmek için henüz çok erkendir. 

Yolsuzlukla mücadele tedbirleri 

Cumhurbaşkanõ Sezer, Türkiye'yi etkileyen en önemli sorunlardan birisinin yolsuzluk 
olduğunu beyan etmiş ve yolsuzlukla mücadeleye destek olmuştur. 

Türk Hükümetinin Nisan 2001 tarihli ekonomik programõnda yolsuzlukla mücadeleye ilişkin 
bir dizi tedbire yer verilmiştir. Bu tedbirlerin amacõ; 

- kamu kesimi kaynak tahsisinde şeffaflõk ve güvenilirlik sağlamak, 

- ekonominin idaresinde siyasi müdahaleleri önlemek, 

- yolsuzlukla mücadeleyi ve iyi yönetişimi güçlendirmektir. 

Devlet bankalarõnõn bağõmsõzlõğõnõ pekiştirmek, kamu alõmlarõ kurallarõnõ müktesebatla 
uyumlaştõrmak ve şeffaf koşullarla enerji pazarõnõ serbestleştirmek üzere girişimlerde 
bulunulmaktadõr. Özellikle enerji, bayõndõrlõk hizmetleri, toplu konut ve bankacõlõk 
sektörlerinde bir dizi üst düzey yolsuzluk soruşturmalarõ başlatõlmõştõr. 

Yolsuzluk konusunda kapsamlõ bir strateji geliştirmek üzere, üst düzey bir yönlendirme 
komitesi kurmuştur. 21 Eylül 2001 tarihinde Dünya Bankasõ desteğiyle gerçekleşen 
konferansta bir eylem planõ tartõşmaya açõlmõştõr. 

Türkiye'de yolsuzluğun boyutunu değerlendirmek üzere, İçişleri Bakanlõğõnõn desteğiyle, 
bağõmsõz bir kurum (TESEV) tarafõndan ülke çapõnda bir araştõrma yapõlmõştõr. Yaptõrõmlarõn 
gerektiği gibi uygulandõğõ bir rejimin bulunmamasõ, bürokrasinin hantallõğõ ve yolsuzluk 
eylemlerinin yaygõn biçimde kabul görmesinin yolsuzluğu artõrdõğõ, tespit edilen faktörlerden 
bazõlarõdõr. Buna ilaveten, Dünya Bankasõ Raporu, bürokrasideki yolsuzluk eylemlerinin, 
doğrudan yabancõ yatõrõmlar açõsõndan önemli bir engel teşkil ettiğini ifade etmektedir. Rapor 
aynõ zamanda, kamu alõmlarõ bağlamõnda siyasi partilere bağõş yapõlmasõ yönündeki mevcut 
uygulamaya da dikkat çekmektedir. 

Haziran 2001'de , TBMM, yolsuzluk davalarõnda kamu görevlilerine kamu davasõ açõlmasõ ile 
ilgili kanunda değişiklik yapmõştõr. Bu kanun ile savcõlara, yolsuzlukla ilgili soruşturma 
açabilmek için ilgili makamdan izin alma zorunluluğu getirilmekteydi. Cumhurbaşkanõ Sezer 
bu kanunu, yolsuzluk davalarõnda kamu görevlilerinin dokunulmazlõğõnõ artõracağõ 
gerekçesiyle veto etmiştir. TBMM, bu gibi durumlarda milletvekili dokunulmazlõğõnõ 
sõnõrlandõran anayasa değişikliğini reddetmiştir. 

27 Eylül 2001 tarihinde, Türkiye, Avrupa Konseyinin Kara Paranõn Aklanmasõ, Araştõrõlmasõ, 
El Konulmasõ ve Müsaderesi Sözleşmesini ve yine Avrupa Konseyinin Yolsuzluğa Dair 
Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku Sözleşmelerini imzalamõştõr. Ayrõca, Türkiye, uluslar arasõ 
ticari işlemlerde OECD Rüşvet Çalõşma Grubu tarafõndan oluşturulan yolsuzlukla mücadele 
tedbirlerinin izlenmesine de iştirak etmektedir. 
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Milli Güvenlik Kurulu 

Anayasa reformu paketinin bir parçasõ olarak, Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) rolü ve 
yapõsõna ilişkin 118'inci madde hükmü değiştirilmiştir. MGK'nõn askeri temsilcilerinin sayõsõ 
5'te bõrakõlõrken, sivil üyelerin sayõsõ 5'ten 9'a yükseltilmiştir. Ayrõca yeni metin, bu kurumun 
rolünün tavsiyelerle sõnõrlõ olduğuna dikkat çekerek istişari yapõsõna vurgu yapmaktadõr. 
Hükümet, artõk MGK kararlarõnõ öncelikle dikkate almak yerine, değerlendirecektir. Ordu 
üzerinde fiili sivil denetimin Anayasa değişikliğiyle ne ölçüde artõrõldõğõnõn izlenmesi 
gerekecektir. 

Son İlerleme Raporundan bu yana MGK, Ulusal Program, Kõbrõs sorunu, Avrupa Güvenlik ve 
Savunma Politikasõ, laiklik karşõtõ faaliyetlerle mücadele tedbirleri, zorunlu ilköğretim yaşõnõn 
yükseltilmesi, çeşitli illerdeki olağanüstü hal uygulamalarõ, KİT'lerin (örneğin Telekom) 
özelleştirilmesi, son dönem sosyo-ekonomik gelişmeler ve anayasa reform paketi dahil olmak 
üzere, bir dizi konuda hükümet tasarruflarõ ve politikalarõna ilişkin görüş vermiştir. MGK 
ayrõca, sosyal huzursuzluk tehlikesi konusunda da uyarõda bulunmuştur. 

MGK tarafõndan tasarlanan Güneydoğuya ilişkin Eylem Planõ kamuya açõklanmamakla 
birlikte, sivil makamlar tarafõndan uygulanmaya konmuştur. 

MGK'dan bir temsilcinin Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna atanmasõnõ içeren ve radyo ve 
televizyonlarõn hukuksal çerçevesinin gözden geçirilmesine ilişkin kanun, Haziran 2001'de 
Cumhurbaşkanõ Sezer tarafõndan veto edilmiştir. Yasayõ gözden geçirme çalõşmalarõ devam 
etmektedir. Yeni düzenlemenin Avrupa standartlarõna uygun olmasõ önem arz etmektedir. 

1.2. İnsan haklarõ ve azõnlõklarõn korunmasõ 

Son anayasa değişiklikleri, insan haklarõ ve temel özgürlükler alanõnda güvencelerin 
artõrõlmasõ ve idam cezasõnõn sõnõrlandõrõlmasõ önemli bir adõmdõr. 

İfade özgürlüğü, basõn özgürlüğü, dernek kurma ve toplantõ yapma özgürlüğü anayasa 
değişikliğinin ele aldõğõ temel özgürlükler arasõnda yer almaktadõr. 13 ve 14'üncü 
maddelerdeki bazõ sõnõrlandõrmalar kaldõrõlmõş ve böylece, temel hak ve özgürlükleri 
sõnõrlandõrma sebepleri daraltõlmõştõr. Ölçülülük ilkesi getirilmiştir; buna göre korunan 
haklarõn sõnõrlandõrõlmasõ ölçülü olmak zorundadõr4. 

Temel özgürlüklerin kullanõmõndaki sõnõrlandõrmalarõn bazõlarõ mevcudiyetini sürdürmektedir. 

                                                 
4 Madde 13: �Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksõzõn yalnõzca Anayasanõn ilgili maddelerinde 

belirtilen sebeplere bağlõ olarak ve ancak kanunla sõnõrlanabilir. Bu sõnõrlamalar, Anayasanõn sözüne ve 
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykõrõ 
olamaz.�  

 Madde 14 : �Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmayõ ve insan haklarõna dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldõrmayõ 
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanõlamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, 
Anayasayla tanõnan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş 
şekilde sõnõrlandõrõlmasõnõ amaçlayan bir faaliyette bulunmayõ mümkün kõlacak şekilde yorumlanamaz. 
Bu hükümlere aykõrõ faaliyette bulunanlar hakkõnda uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.� 
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Türkiye�deki bireylerin temel özgürlüklerin kullanõmõndaki gelişmelerden fiilen ne kadar 
yararlanacaklarõ, uygulama mevzuatõnõn ayrõntõlarõna ve yasalarõn fiili uygulamalarõna 
bağlõdõr. Genel bir ölçülülük ilkesinin getirilmesi ve reformun genel amacõnõn insan haklarõ ve 
hukukun üstünlüğüne saygõyõ ön plana getirmek olduğunun belirtilmesi cesaret vericidir. 

Özellikle düşünce ve ifade özgürlüğüne saygõ başta olmak üzere, bir dizi Anayasa 
değişikliğini uygulamayõ hedefleyen yasal değişiklik önerileri, hükümet tarafõndan 
sonuçlandõrõlmõştõr. Ceza Kanununun 159 ve 312�inci maddeleri ile Terörle Mücadele 
Kanununun 7 ve 8�inci maddelerinin değiştirilmesi önerileri bunlara dahildir.  

İnsan haklarõyla ilgili çeşitli uluslar arasõ sözleşmeler alanõnda, Türkiye, 18 Nisan 2001 
tarihinde, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi (AİHS)�nin kamu yetkililerin ayõrõmcõ 
uygulamalarõnõn yasaklanmasõna ilişkin 12�inci Protokolünü imzalamõştõr. 

Son İlerleme Raporundan bu yana, Irkçõlõğa Dayalõ Her Türlü Ayõrõmcõlõğõn Ortadan 
Kaldõrõlmasõna ilişkin BM Sözleşmesi, Uluslararasõ Ceza Mahkemeleri Yasasõ, Uluslararasõ 
Sivil ve Siyasi Haklara ilişkin BM Anlaşmasõ ve Uluslararasõ Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklara ilişkin BM Anlaşmasõ gibi bazõ temel insan haklarõ araçlarõna katõlõm konusunda 
hiçbir gelişme sağlanamamõştõr. 

Anayasa değişikleri ve Ceza Kanununun yenilenmesi konusunda öngörülen reformun, 
Türkiye�nin, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin idam cezasõnõn kaldõrõlmasõna ilişkin 6 
No�lu Protokolünü imzalayõp onaylamasõnõ sağlayõp sağlamayacağõ önümüzdeki dönemde 
belli olacaktõr. Türkiye�nin Ulusal Azõnlõklarõn Korunmasõna İlişkin Avrupa Konseyi Çerçeve 
Sözleşmesini henüz imzalamadõğõ da dikkate alõnmalõdõr. 

Son İlerleme Raporundan bu yana, AİHM, 127 davada (43 tanesinin temyiz yolu açõk olmakla 
birlikte) Türkiye�nin Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin hükümlerini ihlal ettiğine karar 
vermiştir. Bu davalar, ifade özgürlüğü, güvenlik güçlerinin kötü muamelesi ve göz altõ 
süresinin uzunluğu gibi Sözleşmenin farklõ konulardaki ihlallerini kapsamaktadõr. Türkiye, bu 
davalarõn 53 tanesini dostane çözümle sonuçlandõrmõştõr. 

10 Mayõs 2001 tarihinde verilen bir kararda5, AİHM, Kõbrõs�õn kuzey kõsmõnda insan 
haklarõnõn ihlali sebebiyle Türkiye�yi, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 14�üncü 
maddesine aykõrõlõktan sorumlu tutmuştur. Mahkeme, ayrõca, �Sözleşmenin eski 26�õncõ 
maddesinin amacõ doğrultusunda (şimdiki 35�inci Madde 1�inci fõkra), �KKTC� için bulunan 
çözümlerin davalõ Devletin iç çözümleri olarak düşünülebileceği ve etkililiklerinin özel 
durumlarõ çerçevesinde değerlendirilebileceği� sonucuna varmõştõr. 

17 Haziran 2001 tarihinde verilen müteakip bir kararda6, Türkiye, göz altõnda ölüme ilişkin 
bir davada, Avrupa Sözleşmesinin 2, 5 ve 13�üncü maddelerini ihlalden sorumlu bulunmuştur. 

18 Eylül 2001 tarihinde verilen bir dizi kararda7, Türkiye, mülklerin kamulaştõrõlmasõ ile ilgili 
34 davada, Sözleşmenin 1 No.lu Protokolünün 1�inci maddesini ihlal etmekle sorumlu 
tutulmuştur. Ödenen tazminatlar, kamulaştõrma tarihi ile tazminat ödeme tarihi arasõndaki reel 
enflasyon artõşõnõ yansõtmamõştõr. 

                                                 
5 Kõbrõs-Türkiye Dava No 25781/94 
6 Bilgin-Türkiye Dava No 25659/94 
7 Yusuf Çelebi-Türkiye Dava No 19667/92 ve aynõ ihlale ilişkin 33 karar. 
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 26 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen üçüncü Ara 
İlke Kararõnda (2001) 80, Türkiye, AİHM�nin 28 Temmuz 2001 tarihli Loizidou davasõ 
kararõnõ uygulamamaktan dolayõ kõnanmaktadõr. 

28 Haziran 2001 tarihinde, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Türkiye için izleme 
prosedürü uygulanmasõnõ öngören bir Karar kabul etmiştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Asamblesine bağlõ �Üye Ülkelerin Zorunluluk ve Yükümlülüklerini Değerlendirme 
Komitesi�nin Türkiye�ye yaptõğõ iki ziyaret (26-30 Mart 2000 ve 23-26 Mayõs 2001) bir rapor 
halinde yayõmlanmõştõr. 

5 Ekim 2000 tarihli Kanun ile, Türkiye, insan haklarõnõn güçlendirilmesi amacõyla bazõ 
kurumlar oluşturmuştur. Bunlar, İnsan Haklarõ Başkanlõğõ, İnsan Haklarõ Üst Kurulu, İnsan 
Haklarõ Danõşma ve Araştõrma Kurullarõdõr. İnsan Haklarõ Başkanlõğõnõn amacõ insan haklarõ 
alanõndaki mevzuatõn uygulanmasõnõ izlemektir. 

İnsan Haklarõ Üst Kurulu, Türkiye�de insan haklarõnõn korunmasõnõn geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi amacõyla önerilerde bulunmakla sorumlu bakanlar arasõ bir komitedir.  

İnsan Haklarõ Danõşma Kurulunun, Hükümet ile Sivil Toplum Örgütleri arasõnda görüş alõş 
verişini sağlayan daimi bir forum olarak hizmet etmesi öngörülmüştür. Araştõrma Kurullarõ, 
insan haklarõ ihlalleri iddialarõnõ yerinde incelemekle görevlendirilmiştir. 

Bu Kurullarõn çalõşmalarõna ilişkin ilkeler bir yönetmelikte düzenlenmiştir (21 Ağustos 2001 
tarihli Resmi Gazete). Hükümet, bu Kurullarõn tam olarak çalõşmasõnõn önemini vurgulayarak, 
�İnsan Haklarõ Kurullarõ, etkinliklerinin, görüş ve önerilerini de içerecek şekilde, üç aylõk 
raporlar halinde düzenli olarak İnsan Haklarõ Üst Kurulu�na gönderilmesini� talep etmiştir 
(İnsan Haklarõndan Sorumlu Bakanõn 26 Eylül 2001 tarihli Genelgesi). 

Bu kurumlarõn etkilerini değerlendirmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardõr. 

Kolluk kuvvetlerinin insan haklarõ alanõnda eğitilmesi ile ilgili şartlar, 25 Nisan 2001 tarihli 
Polis Eğitimine ilişkin Kanununda düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre, Polis Akademileri, 2 yõl 
süresince polis memurlarõna insan haklarõ alanõnda eğitim verecektir. Ayrõca, Ağustos 
2001�de, Ankara karakollarõnda, göz altõ koşullarõnõ iyileştirmeye yönelik projeler 
başlatõlmõştõr. Türk Hükümetinin sağladõğõ resmi verilere göre, 2000-2001 eğitim-öğretim 
döneminde, 26780 güvenlik görevlisinin insan haklarõ alanõnda eğitilmesi öngörülmektedir. 

Medeni ve siyasi haklar 

Gerçekleştirilen bir dizi anayasal, yasal ve idari değişikliklere rağmen, bireyleri etkilediği 
ölçüde Türkiye�deki insan haklarõ fiili uygulamalarõnõn iyileştirilmesi gerekmektedir.  

Anayasanõn değiştirilen 38�inci maddesi, idam cezasõnõn kapsamõnõ, terör suçlarõ, savaş 
zamanõ ve olasõ bir savaş durumunda işlenen suçlarla sõnõrlamaktadõr. Avrupa İnsan Haklarõ 
Sözleşmesinin 6 No�lu Protokolü, savaş suçlarõna idam cezasõ getirilmesine izin verirken, 
terör suçlarõ için getirilen istisna, 6 No�lu Protokole uygun değildir (herhangi bir istisna 
getirilmesine izin verilmemektedir). Değiştirilen bu maddenin uygulanabilmesi için, Ceza 
Kanununda yasal değişikliklerin yapõlmasõ gerekmektedir. Bu yasal değişiklikler, 
Türkiye�nin, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No�lu Protokolünü imzalama durumunda 
olup olmadõğõ konusunda değerlendirme yapõlabilmesine olanak verecektir. 
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Rapor dönemi süresince, mahkemeler, Terörle Mücadele Yasasõ çerçevesinde idam cezasõ 
vermeye devam etmiştir. 2000 yõlõnda 17 kişi, Ocak - Ağustos 2001 döneminde de 10 kişi 
idama mahkum edilmiştir. Ancak, idam cezasõnõn yerine getirilmemesine ilişkin �1984 
yõlõndan bu yana var olan -fiili moratoryum hâlâ sürdürülmektedir. Abdullah Öcalan 
davasõnda, Türk yetkililer, AİHM�de devam eden dava tamamlanõncaya kadar cezanõn infaz 
edilmesini ertelemeye karar vermiştir. 

İşkence ve kötü muamele konusunda, Ocak 2001�de Türk hükümetinin, Avrupa Konseyi 
İşkence ve İnsanlõk Dõşõ ve Aşağõlayõcõ Muameleyi veya Cezayõ Önleme Komitesinin işkence 
ve kötü muamele konusundaki raporunu yayõmlama kararõ memnuniyet verici bir gelişmedir.  

İçişleri Bakanlõğõ, 24 Temmuz 2001 tarihinde, kolluk kuvvetleri ve diğer güvenlik 
görevlilerinin göz altõ, resmi tutuklama, alõkoyma ve sorgulamalara ilişkin görev ve 
yükümlülüklerini açõkça ortaya koyan bir genelge yayõmlamõştõr. Bu Genelge, işkence ve kötü 
muameleyi açõkça yasaklamaktadõr. İnsan haklarõ ihlallerine dair iddialarõn incelenmesi 
amacõyla, polis ve jandarma merkezlerinin savcõlarca teftiş edilmesi uygulamalarõna son 
zamanlarda başlanmõştõr. 26 Eylül 2001 tarihli Genelge (bkz. yukarõda) aynõ zamanda insan 
haklarõ ihlâllerinin önlenmesi için yerel yetkililerin çabalarõnõ yoğunlaştõrmalarõ gerektiğini 
belirtmektedir.  

Toplu suçlarõ kapsayan davalarda, göz altõ sürelerinin dört güne indirilmesini öngören 
Anayasanõn 19�uncu maddesine getirilen değişikliğin, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi 
standartlarõna daha da uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Göz altõ sürelerinin indirilmesi, 
göz altõnda bulunanlara yapõlan kötü muamelenin önlenmesi açõsõndan olumlu bir gelişmedir 
ve bu uygulama, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yetki alanõna giren suçlarla olağanüstü hal 
bölgelerine de genişletilmelidir. 

Daha önceki Raporda da belirtildiği üzere, özellikle davanõn tekrarlanmasõ ve tõbbi inceleme 
gibi bazõ prosedürlerin Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesi standartlarõna uygun hale getirilmesi 
gerekmektedir. 

Son İlerleme Raporundan bu yana, işkence ve kötü muamele konularõnda, uygulamada bir 
gelişme olmamõştõr. Bu durum hâlâ ciddi endişelere yol açmaktadõr. Göz altõ süresince 
işkence ve kötü muamele olaylarõna rastlanmaya devam edilmektedir. Yakõn zamanda, 
Urfa�ya bağlõ Edremit ilçesinde, 16 yaşõndaki bir gencin, Ağustos 2001�de göz altõnda 
bulunduğu sõrada öldüğü bildirilmiştir. İşkence, özellikle, Güneydoğu�da yaygõndõr ve 
bilhassa olağanüstü hal bölgesine dahil 4 ilde uygulanan �hücre hapsi tutuklularõnda� 
görülmektedir. Ayrõca, Devlet Güvenlik Mahkemelerini kuran Kanun ile Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda öngörülen Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile ilgili davalarda da bu duruma 
rastlanmaktadõr. 

Doğal olarak bu durumdan gençler de etkilenmektedir. Urfa�ya bağlõ Viranşehir ilçesinde, 
yasa dõşõ örgütlere yardõm ve yataklõk etmekten dolayõ göz altõna alõnan ve avukatlarõnõn 
iddialarõna göre kötü muameleye tabi tutulan çocuklar, daha sonra uluslararasõ baskõlar 
sonucunda serbest bõrakõlmõştõr. 

Önceki yõllarla karşõlaştõrõldõğõnda, işkence ve kötü muamele suçlarõndan haklarõnda 
kovuşturma açõlan memurlarõn sayõsõnda artõş görülmüştür. Bununla birlikte, cezalarõn çok 
hafif olduğu veya çoğunlukla para cezasõna çevrildiği veya tehir edildiği şeklindeki endişeler 
hâlâ mevcuttur. Ayrõca, devlet memurlarõna karşõ dava açmak için gerekli olan idari izinle 
ilgili hüküm hâlâ değiştirilememiştir. Türk yetkililere göre, güvenlik güçleri aleyhine, 2000-
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2001 döneminde, kötü muamele suçlarõndan 1472 ve işkence suçundan 159 dava açõlmõştõr. 
Bu davalar neticesinde, 36 kişi hapis cezasõna çarptõrõlmõş ve 50 kişi meslekten 
uzaklaştõrõlmõştõr. 

Meclis İnsan Haklarõ Komisyonu Başkanõ Sema Pişkinsüt�ün geçen yõl bu görevinden 
ayrõlmasõndan sonra, anõlan Komisyonun işkenceyle ilgili soruşturma çalõşmalarõnõn etkinliği 
azalmõştõr. Ayrõca, Sema Pişkinsüt, İnsan Haklarõ Komisyonunun işkenceyle ilgili 
soruşturmalar sõrasõnda elde ettiği bilgi kaynaklarõnõn ifşa edilmemesini savunabilmek için 
milletvekili dokunulmazlõğõndan feragat edebileceğini açõklamõştõr. Komisyonun yeni 
Başkanõ, işkence ve/veya kötü muamelenin gerçekten yapõlõp yapõlmadõğõnõ denetlemek 
üzere, polis merkezleri ve cezaevlerini önceden bildirmeksizin ziyaret edeceklerini 
açõklamõştõr. 

2000 yõlõ sonbaharõnda, Türk hükümeti, (bir odada mahkum sayõsõ 80�e ulaşabilen) koğuş 
sistemi yerine, 1 ila 3 mahkumun bulunduğu (F Tipi yüksek güvenlik cezaevleri) hücre 
sistemine geçilmesini öngören bir cezaevi reformunu uygulamaya karar vermiştir. Bu reform, 
cezaevi koşullarõnõn iyileştirilmesi dahil, başka talepleri de kapsayan şiddet gösterilerinin 
yapõlmasõna ve açlõk grevlerinin başlatõlmasõna yol açmõştõr. Açlõk grevlerine katõlan 
mahkumlarõn büyük çoğunluğu, ya Terörle Mücadele Yasasõ kapsamõnda suçlanan ya da 
mahkum edilen hükümlülerden oluşmaktadõr. Bazõ aşõrõ gruplar, açlõk grevlerinin 
düzenlenmesine dahil olmuşlardõr. 

Türk güvenlik güçleri, 19-22 Aralõk 2000 tarihlerinde, F-tipi cezaevlerine hükümlülerin zorla 
nakledilebilmesi için, göstericiler ve açlõk grevlerini sürdürenlere müdahale etmiştir. Bu 
müdahale, 32 kişinin ölümüne neden olmuştur. Ocak 2001�de, Avrupa Birliği, bağõmsõz bir 
soruşturma yürütülmesi çağrõsõnda bulunmuştur. İşkence, İnsanlõk Dõşõ ve Aşağõlayõcõ 
Muameleyi ve Cezayõ Önleme Komitesi (İÖK) Nisan 2001�de yayõmladõğõ raporunda, 32 
kişinin bir kõsmõnõn, ateşli silahlar ve göz yaşartõcõ bomba dahil, ölçüsüz güç kullanõmõ 
neticesinde ölmüş olabileceğini belirtmektedir. Adli Tõp Enstitüsünün ölüm nedenleriyle ilgili 
raporu İÖK�nõn bulgularõnõ doğrulamaktadõr.8 Bu rapor, olaylardan hemen sonra hazõrlanmõş, 
ancak, Meclisin görüşüne daha sonra sunulmuştur. Açlõk grevleri hâlâ sürmektedir ve bugüne 
kadar, cezaevlerinin içinde ve dõşõnda yaklaşõk 40 kişi yaşamõnõ kaybetmiştir. İstanbul�da bir 
savcõ, Aralõk 2000�de yürütülen operasyonlar sõrasõnda cezaevinde görevli bulunan 1615 kişi 
aleyhine dava açmõştõr. Bu kişiler, �kötü muamele� ve �görevin suistimali� ile 
suçlanmaktadõr. Bu konularõn özgürce tartõşõlmasõ sõnõrlandõrõlmõştõr. 

Haziran ayõ başlarõnda bir ad hoc Avrupa Parlamentosu heyeti, Türkiye�yi ziyaret etmiş ve 
İÖK�nõn önerileri doğrultusunda Türkiye�nin uygun önlemler almasõ gerektiğini belirtmiştir. 

Cezaevi reformlarõ kapsamõnda bir dizi önemli yasal önlem kabul edilmiştir. Bunlar: 

- Terörle Mücadele Yasasõnõn 16�ncõ Maddesini Değiştiren Yasa (5 Mayõs 2001). Bu 
değişiklik, terör ve organize suçlardan hüküm giyen mahkumlarõn, ortak yaşama 
alanlarõnda eğitim, spor etkinlikleri ve diğer sosyal ve kültürel etkinliklere katõlmalarõna 
olanak sağlamaktadõr. Ayda bir kez açõk görüşe izin verilmektedir. 

                                                 
8 Adalet Bakanlõğõnõn, bu raporu yayõmlamasõ neticesinde, Basõn Kanununun 30�uncu maddesinin ihlal 

edildiği gerekçesiyle �Radikal� Gazetesi aleyhine açtõğõ dava, beraatle sonuçlanmõştõr. 
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- İnfaz Hakimliği Kurumuna İlişkin Yasa (16 Mayõs 2001). Toplam 140 infaz hakimliği 
birimi oluşturulmaktadõr. İnfaz hakimliği, hükümlüler ve tutuklulara yönelik eylemlere 
ve bu eylemlerle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine yönelik kararlarõ almakla 
sorumludur. 7 Ağustos 2001 tarihinde, bu yasanõn ve aşağõda belirtilen yasanõn 
uygulanmasõna ilişkin bir yönetmelik Adalet Bakanlõğõ tarafõndan kabul edilmiştir. 

- Tutuk Evleri ve Ceza İnfaz Kurumlarõ İçin İzleme Kurullarõnõn Oluşturulmasõna İlişkin 
Yasa (21 Haziran 2001). Bu Yasa, yaklaşõk 133 tane İzleme Kurulu oluşturmaktadõr. Bu 
kurullarõn, ceza kurumlarõndaki yaşam ve sağlõk koşullarõnõ, mahkum ve tutuklu 
nakillerini ve alõnan disiplin önlemlerini teftiş etme ve Adalet Bakanlõğõ ile ilgili diğer 
kurumlara üç aylõk raporlar sunma gibi görevleri bulunmaktadõr. 

Kalabalõk ceza evlerinden gelen baskõlarõn azaltõlmasõ amacõyla, �Af� yasasõ olarak da 
adlandõrõlan Şartlõ Tahliye ve Salõverme Yasasõ, 8 Aralõk 2000 tarihinde kabul edilmiştir. Bu 
yasa sonucunda, bir kõsmõ 3 yõl içinde benzer bir suçu tekrar işlememek şartõyla, yaklaşõk 
30000 kişi tahliye edilmiştir. 1 Mayõs 2001 tarihi itibarõyla, Türk cezaevlerinde bulunan 
mahkumlarõn sayõsõ 59215�tir ve bu sayõ, bir önceki yõla göre % 23�lük bir azalmayõ 
göstermektedir. Anayasa Mahkemesi, 18 Temmuz 2001 tarihinde affõn kapsamõnõn çeşitli 
suçlarõ da içine alacak şekilde genişletilmesi gerektiğine karar vermiş ve bu karar 
çerçevesinde gerekli yasa değişikliğinin yapõlmasõ için Meclise 6 ay süre verilmiştir. 

Anayasa değişikliklerine somut bir içerik sağlayabilmek için, özellikle ifade özgürlüğünün 
kapsamõnõ genişletecek; Anayasanõn Önsöz, 13 ve 14�üncü maddeleri ile 22, 26 ve 28�inci 
maddeleri değişikliklerinin yansõtõlabilmesi bakõmõndan mevzuat değişikliklerine ihtiyaç 
vardõr. Bu son iki madde, kanunla yasaklanan dillerin kullanõlmasõnõ yasaklayan Anayasa 
hükümlerini kaldõrmaktadõr. Bu reformlarõn amacõnõ göz önünde bulundurmak özellikle 
büyük önem taşõmaktadõr ve 14 ile 26�ncõ maddelerde yeniden düzenlenen kõsõtlamalarõn, yeni 
mevzuata aktarõlmasõ ve bu değişikliklerin, Türkçe dõşõndaki dillerin kullanõmõ dahil, ifade 
özgürlüğünün etkili bir şekilde güvence altõna alõnmasõnõn sağlanmasõ suretiyle uygulanmasõ 
gerekmektedir. 

Rapor dönemi süresince, ifade özgürlüğünün uygulanmasõ konusunda ciddi bir takõm sorunlar 
ortaya çõkmõştõr. Gerek Ceza Kanunu (özellikle Meclis, ordu, Cumhuriyet ve yargõya tahkir ve 
tezyifi düzenleyen 159�uncu maddesi ile Toplumu õrk, etnik ve din temelinde bölmeyi 
öngören 312�nci maddesi), gerek Terörle Mücadele Yasasõnõn 7 ve 8�inci maddeleri (ayrõlõkçõ 
propaganda yayõnõ) ifade özgürlüğünün kõsõtlanmasõ doğrultusunda, savcõ ve yargõçlar 
tarafõndan yaygõn olarak kullanõlmaya devam edilmektedir. Radikal Gazetesi köşe yazarõ Neşe 
Düzel ve Turkish Daily News Gazetesi köşe yazarõ Burak Bekdil hakkõnda açõlan davalar, bu 
konudaki en güncel örneklerdir. �Düşünce Özgürlüğü 2000� adlõ bir kitapta yer alan 
makaleleri tekrar yayõmladõklarõ için haklarõnda dava açõlan 16 aydõn, Ankara Askeri Ceza 
Mahkemesi tarafõndan aklanmakla birlikte, başka mahkemelerde benzer suçlardan 
yargõlanmaktadõr. 

1 Ocak 2001 tarihinden bu yana, 80 civarõnda gazeteci, siyasi etkinlikler nedeniyle veya 
çeşitli yasalarõ ihlal ettikleri gerekçesiyle cezaevinde bulunmaktadõr. Bunlarõn bir kõsmõ beraat 
etmiştir. Örneğin, �yargõyõ tahkir� ve �Cumhuriyeti tahkir� suçlarõndan göz altõna alõnan 
Mehmet Uzun, daha sonra uluslar arasõ baskõlar sonucunda aklanmõştõr. Bununla birlikte, 
ayrõlõkçõ yayõn yapmakla suçlanan Dr. Fikret Başkaya benzer bir baskõya rağmen mahkum 
edilmiştir. Mehmet Uzun�un kitabõna 3 Ekim 2001 tarihinde el konulmasõ ve hakkõnda 
yeniden dava açõlmasõ ihtimali bulunmasõ, bu konudaki en son gelişmelerden biridir. 
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İfade özgürlüğüyle ilgili suçlardan dolayõ cezaevlerinde halen yaklaşõk 9000 mahkumun 
bulunduğu bazõ resmi kaynaklarca kabul edilmektedir. Birçok sayõda gazeteci, aydõn, yazar ve 
politikacõ, düşüncelerini ve görüşlerini ifade ettikleri için tutuklanmõştõr. 2000 yõlõna ait resmi 
veriler, 261 kişinin Ceza Kanununun 159 ve 312�nci maddeleri ve 324 kişinin de Terörle 
Mücadele Yasasõ gereğince mahkum edildiğini göstermektedir. Bu veriler 1999 yõlõ için 
sõrasõyla 347 ve 1375�ti. 

Basõn özgürlüğü alanõnda yeni bir değişiklik getirilmiş ve �Kanunla yasaklanan dillerde yayõn 
yapõlamaz� hükmü kaldõrõlmõştõr (Madde 28). Bu değişiklik cesaret verici olmakla birlikte, 
değişikliğin tam ve etkili hale gelebilmesi için mevzuatta değişiklikler yapõlmasõ 
gerekmektedir. Bu değişikliklerin içeriği, bu hakkõn kullanõmõ için hayati öneme sahiptir. 
26�ncõ maddenin getirdiği genel kõsõtlamalar, düşünce ve görüşlerin yazõlõ ve diğer kitle 
iletişim araçlarõyla  ifade edilmesi ve yayõlmasõnõ da kapsadõğõ için, uygulama mevzuatõnõn ve 
uygulamanõn basõn özgürlüğünün korunmasõnõ etkili bir şekilde sağlamasõ önemlidir. 

Yine basõn özgürlüğü ile bağlantõlõ olarak, İçişleri Bakanlõğõ, resmi belgeler ve devlete ait 
kitle iletişim araçlarõnda kullanõlmasõ yasak olan terimleri içeren bir liste yayõmlamõştõr. Bazõ 
yayõnevleri, etkinliklerini askõya almak durumunda kalmõş ve süreli yayõnlar ile kitaplara el 
konulmuştur. Bu konuda güncel bir örnek, İDEA politika dergisinin yayõnlarõnõn 26 Eylül 
2001 tarihinde alõnan bir kararla askõya alõnmasõdõr. 

İstanbul 4 Numaralõ Devlet Güvenlik Mahkemesi, 14 Aralõk 2000 tarihinde aldõğõ bir kararla 
Türkiye�yi �güçsüz durumda� gösteren her türlü bilginin basõlmasõ ve yayõnlanmasõnõ 
yasaklamõştõr. Gazeteler ve gazeteciler, özellikle F-tipi cezaevi eylemleriyle ilgili fotoğraf ve 
haberlerin yayõnlanmasõnõ yasaklamayõ amaçlayan �bir sansür eylemi� olarak gördükleri bu 
karardan şikayetçi olmuşlardõr. 

Yukarõda belirtildiği üzere, yayõn alanõnda, �Kanunla yasaklanan dillerde yayõn yapõlamaz� 
hükmünün kaldõrõlmõş olmasõ cesaret vericidir; ancak, bu değişikliğin yayõn alanõnda tam 
olarak etkili hale gelebilmesi için mevzuat değişikliklerine ihtiyaç bulunmaktadõr (ayrõca bkz. 
Kültürel haklar). TBMM, Haziran 2001�de, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 
statüsünü değiştiren bir yasa kabul etmiştir. Bu yasa, bazõ mülkiyet sorunlarõna açõklõk 
getirmesine, yeniden-yayõnlarõ yasal bir çerçeveye oturtmasõna ve bir takõm ahlaki standartlar 
öngörmesine rağmen, ifade özgürlüğü ve mülkiyet çoğulculuğu alanlarõnõ daha da sõnõrlama 
ihtimali taşõmaktaydõ. Bu yasa değişikliğine göre, Üst Kurul üyelerinden bir tanesinin Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK) tarafõndan atanmasõ öngörülmekteydi. 2001 yõlõnõn Haziran ayõ 
sonunda, Cumhurbaşkanõ Sezer, yasayõ, Türk Anayasasõnõn bazõ ilkelerini ihlal ettiği 
gerekçesiyle veto etmiştir. Yasanõn Avrupa standartlarõna göre yeniden gözden geçirilmesi 
çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 

Son İlerleme Raporunda belirtildiği üzere, mevcut yasanõn uygulanmasõ endişe vericidir. 
RTÜK belirli radyo ve televizyon kanallarõnõ geçici olarak kapatmaya devam etmektedir. 
Örneğin, Ağustos 2001�de, güncel olaylarla ilgili, kabul edilemez yorumlar yaptõklarõ 
gerekçesiyle 10 kanal, 1 ilâ 365 gün arasõnda değişen kapatma cezalarõna maruz kalmõşlardõr. 
Ayrõca, 26 Eylül 2001 tarihinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, RTÜK Yasasõnõn 26�ncõ 
maddesi (yeniden yayõn yasağõ) çerçevesinde, BBC ve Deutsche Welle kanallarõndan Türkçe 
yayõn yapõlmasõnõ yasaklayan bir karar almõştõr. Kurul Başkanõ, bu karara karşõ olduğunu 
belirterek Danõştaya başvurmuştur. Danõştay bu başvuruyu reddetmiş ve RTÜK, ilgili radyo 
kanallarõndan Türkçe yayõnlarõnõ durdurmalarõnõ istemiştir. 
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Dernek kurma ve toplantõ yapma özgürlüğü konularõnda, Anayasanõn değiştirilen 33�üncü 
maddesi9 dernek kurma hakkõyla ilgili genel kurallara ve kõsõtlamalara değişiklik 
getirmektedir. Bu değişikliğin etkisi, ancak uygulama mevzuatõnõn oluşturulmasõndan sonra 
değerlendirilebilecektir. Sivil toplum örgütlerinin (STÖ) uluslararasõ bağlantõlarõnõn 
kurulmasõna ilişkin bazõ küçük gelişmeler, halen Mecliste görüşülmekte olan Medeni Kanun 
değişiklikleri ile sağlanabilir.  

Türkiye�de STÖ kurma süreci halen külfetli olup, STÖ�lerin işleyişi büyük ölçüde devlet 
denetimi altõndadõr. Halihazõrda STÖ�ler Türkiye dõşõndan mali kaynak sağlayabilmek için 
hükümetin onayõna ihtiyaç duymaktadõrlar. STÖ�ler özellikle Güneydoğu�da olmak üzere, 
taciz ve baskõlara maruz kaldõklarõnõ bildirmektedir. 7 Eylül 2001 tarihinde, İnsan Haklarõ 
Derneğinin Diyarbakõr şubesi polislerce basõlmõş ve işkence ve kötü muamele mağdurlarõna 
ait gizli tõbbi bilgi ve belgelere, yetkililer tarafõndan el konulmuştur. Bu tõbbi belgeler, 10 
Ekim 2001 tarihinde iade edilmiştir. Bu arada, adõ geçen STÖ�nün faaliyetlerinin 
engellenmesi ve hatta kapatõlmasõna yönelik iki ayrõ dava açõlmõştõr.  

Siyasi partilerce izlenmesi gereken ilkelerle ilgili Anayasa hükmü değiştirilmiştir. Bir siyasi 
partiye müeyyide getirebilmesi, üyelerin temel bazõ ilkeleri ihlal eden �faaliyetlerinin� 
partinin tamamõ tarafõndan açõkça desteklenmesi durumunda mümkündür. �Faaliyetlerinin� 
ağõrlõğõna bağlõ olarak, Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin tamamen kapatõlmasõ yerine, 
partilerin kõsmen veya tamamen yasaklanmasõ kararõnõ alabilir. Ayrõca, bu değişiklik siyasi 
partilere orantõlõ yaptõrõmlar uygulanmasõna yol açabilir10; ancak, siyasi partilerin 
yasaklanmasõ gerekçeleri hâlâ değiştirilmemiştir (Madde 68). 

22 Haziran 2001 tarihinde, 26 ay süren bir davadan sonra, Anayasa Mahkemesi, laiklik karşõtõ 
faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ve hemen uygulanmak üzere (resmi gerekçe henüz 
yayõmlanmamasõna rağmen) Fazilet Partisi�nin kapatõlmasõna ve mal varlõğõna el konulmasõna 
karar vermiştir. (102 seçilmiş üyesiyle ana muhalefet partisi olan Fazilet Partisi, Türkiye�de 
kapatõlan dördüncü İslam eğilimli partidir. 1983 yõlõndan bu yana, toplam 21 siyasi parti 
Anayasa Mahkemesi tarafõndan kapatõlmõştõr). 

Anayasanõn 68 ve 69�uncu maddelerine dayanõlarak alõnan kararla, Meclisin iki seçilmiş 
üyesinin üyeliklerine son verilmiştir. Bu kişiler ve aynõ partinin diğer üç üyesi, politik 
haklardan beş yõllõk bir süre boyunca men edilmiştir. Bu kişilerden birisi aleyhine, baş 
örtüsüyle yemin etmeyi istemek gerekçesiyle dava açõlmõştõr. Bu davranõş, Mahkemece laiklik 
karşõtõ bir faaliyet olarak değerlendirilmiştir. 

AİHM�nin 31 Temmuz 2001 tarihli kararõnda11, Türk Anayasa Mahkemesinin 1998 yõlõnda 
Refah Partisi�nin kapatõlmasõna yönelik verdiği kararõn, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 
11�inci maddesinde öngörülen örgütlenme özgürlüğü ilkesini ihlal etmediği açõklanmõştõr. 
AİHM, Refah Partisi�nin kapatõlmasõnõn �demokratik toplumun korunmasõ için toplumsal 
ihtiyacõn ivedilikle karşõlanmasõ� olarak değerlendirilebileceğini göz önünde bulundurmuştur. 

                                                 
9 Bu hakkõn kõsõtlanmasõna ilişkin belli gerekçeler, �milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 

önlnmesi, kamu ahlakõ, kamu sağlõğõ veya başkalarõnõn hak ve özgürlüklerinin korunmasõ�, bu maddeye 
eklenmiştir. 

10 68�inci maddenin 6�ncõ fõkrasõnõn yeni hali şöyledir: �Mahkeme önüne getirilen faaliyetlerin ağõrlõğõna 
bağlõ olarak, Anayasa Mahkemesi, siyasi bir partinin tamamen kapatõlmasõ yerine, partinin devlet 
ödeneğinden kõsmen veya tamamen yoksun bõrakõlmasõna karar verebilir. 

11 Refah Partisi, Erbakan, Kazan ve Tekdal-Türkiye Dava No 41340/98 
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Din özgürlüğü alanõnda, bazõ gayrõ-müslim topluluklara yönelik artan bir hoşgörü olduğu 
gözlenmektedir.  

2000 yõlõnda, Hõristiyanlõğõn 2000�inci yõldönümü kutlamalarõ çerçevesinde, Türk yetkilileri, 
Tarsus�daki toplantõ da dahil olmak üzere, başlõca büyük dini gruplarõn çeşitli evrensel 
etkinliklerini desteklemişlerdir. Aralõk ayõnda, Cumhurbaşkanõ Sezer, Noel ve Hanukah 
bayramlarõ dolayõsõyla Türkiye�deki azõnlõklara bir kutlama mesajõ yayõmlamõştõr. 

12 Haziran 2001 tarihinde, Başbakan, göç eden Suriyeli Ortodoks Türklerinin olağanüstü hal 
bölgesi ve çevre illerdeki köylerine dönme haklarõnõ onaylayan bir genelgeyi yerel 
yönetimlere göndermiştir. Cumhurbaşkanõ Sezer�in desteğiyle, Hükümet, İstanbul�da bir 
başka Suriye Ortodoks kilisesinin daha açõlmasõna izin vermiştir.  

Kiliselerin ve azõnlõk vakõflarõna ait diğer binalarõn restorasyonu için artõk resmi izin 
gerekmemektedir. 

Bununla birlikte, kiliseler hâlâ, başta mülkiyet edinme konusu olmak üzere, zorluklarla 
karşõlaşmaktadõr. Halkõ Ortodoks okulunun 1971 yõlõnda kapatõlmasõndan bu yana bu konuda 
hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Bazõ kiliselerin yasal statülerinin tanõnmamasõ, din 
adamlarõnõn Türkiye�ye giriş yapmasõ dahil, bir takõm sorunlara yol açmaktadõr. 

Sünni olmayan Müslüman topluluklarõnõn durumunda hiçbir gelişme kaydedilememiştir. 
Alevilere yönelik resmi tutum değişmemiştir. Alevilerin sorunlarõ hâlâ Diyanet İşleri 
Başkanlõğõ tarafõndan dikkate alõnmamaktadõr. Alevilerin başlõca şikayetleri, okullarda 
zorunlu din derslerinin ve din kitaplarõnõn Alevi kimliğini tanõmamasõ ve sadece Sünni İslama 
yönelik cami ve vakõflara mali destek verilmesidir. 

İltica ve insan kaçakçõlõğõyla ilgili sorunlar Bölüm 24- Adalet ve İçişleri alanõnda işbirliği- 
altõnda ele alõnacaktõr. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 

Anayasa reformu paketi, ekonomik ve sosyal haklar için anayasal güvenceleri etkileyen bir 
takõm değişiklikler sunmuştur. Başlõca değişiklikler aşağõdaki konulara ilişkindir: 

- çalõşma hakkõnõn kapsamõnõn genişletilmesi (Madde 19), 

- güçlendirilmiş kadõn-erkek eşitliği (Madde 41 ve 66), 

- sendikalarõn hak ve özgürlüklerinin kapsamõnõn genişletilmesi: 51�inci madde, sendika 
kurma hakkõnõn sadece işçilere değil tüm çalõşanlara verilmesini sağlayacak şekilde 
değiştirilmiştir. Sendika başkanõ olabilmek için gereken, en az on yõl işçi olarak çalõşma 
şartõ da kaldõrõlmõştõr. 

- ekonomik koşullara göre adil bir ücretin sağlanmasõ. 

Çocuk haklarõyla ilgili olarak, Türk Hükümeti, 26 Ocak 2001 tarihinde 182 sayõlõ Çocuk 
İşçiliğinin En Kötü Şekillerinin Ortadan Kaldõrõlmasõ Hakkõnda ILO Sözleşmesi ile 18 Ocak  
2001 tarihinde, Çocuk Haklarõnõn Uygulanmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesini imzalamõştõr. 
13 Nisan 2001 tarihinde kabul edilen bir kararla, Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bir Çocuk Bürosu kurulmuştur. Bu yeni birim, yukarõda sözü edilen Çocuk 
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Haklarõnõn Uygulanmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi�nin uygulanmasõndan sorumludur. 
Buna rağmen, çocuk haklarõyla ilgili Türkiye�deki durum, Türkiye�nin 1989 yõlõnda 
onayladõğõ Avrupa Sosyal Şartõ�nõn 7 ve 17�nci maddeleri ile uyumlu değildir. 

Sendikal haklar konusunda, �Kamu Çalõşanlarõ Sendika Yasasõ� 12 Temmuz 2001 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, örgütlenme hakkõ gibi temel bazõ sendikal haklar sağlamaktadõr. 
Bu yasa, toplu pazarlõk hakkõ ya da grev hakkõnõ içermemektedir. Polis memurlarõ, yargõçlar 
ve savcõlar gibi belirli kamu çalõşanlarõnõn bir kõsmõ, sendikal haklarõndan 
yararlanamamaktadõr. Bu yasa, dernek kurma hakkõnõ genişleten, fakat �devlet memurlarõnõn 
görevlerinin gerektirdiği ölçüde� sõnõrlamasõnõ muhafaza eden Anayasa�nõn 33�üncü maddesi 
değişikliği çerçevesinde yeniden ele alõnabilir. 

21 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren yasayla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulmuştur. 
Ancak, bu Konsey, sadece AB�deki benzer sosyal diyalog mekanizmasõna yönelik bir adõmdõr 
(ayrõca bkz. Bölüm 13- Sosyal politika ve istihdam). 

Kültürel haklarla ilgili olarak, kanunla yasaklanan dillerin kullanõmõnõ yasaklayan hükümlerin 
yer aldõğõ Anayasanõn 26 ve 28�inci maddelerinin değiştirilmiş olmasõ, bu alanda kaydedilen 
gelişmelerdendir. Bu değişiklik, Türkçe dõşõndaki dillerin kullanõmõna olanak sağlayabileceği 
için olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte, Türkçe dõşõndaki dillerde iletişim kurma hakkõna 
müdahale edilmesine karşõ etkili bir koruma sağlanabilmesi için, mevcut sõnõrlayõcõ mevzuat 
ve uygulamalarõn değiştirilmesi gerekmektedir. RTÜK Kanunu, �evrensel kültür ve bilimin 
gelişimine katkõda bulunacak diller dõşõnda� radyo ve TV yayõncõlõğõnõn Türkçe yapõlmasõ 
gerektiğini şart koşmaktadõr. 

Başta radyo/TV yayõnõ ve eğitim olmak üzere, 1923 tarihli Lozan Antlaşmasõ kapsamõ 
(Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler) dõşõnda kalan gruplara ait bireylerin durumunda herhangi 
bir gelişme sağlanamamõştõr. Örneğin uygulamada, Kürtçe şarkõlar ve Kürtçe sokak 
röportajlarõ zaman zaman yayõnlanmaktadõr. Eğitim alanõnda ise (temel ve sonrasõnda), Milli 
Eğitim Bakanlõğõnõn resmi izni olmadan, Türkçe dõşõnda bir dilde öğretim yapõlmasõna izin 
verilmemektedir. Anayasa reformunda, Türkçe dõşõndaki bir dilde eğitim yapõlmasõna yönelik 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadõr. 

Kadõn-erkek eşitliği alanõnda, ailenin temeli için eşler arasõnda eşitlik ilkesinin getirilebilmesi 
amacõyla, Anayasanõn 41�inci maddesi değiştirilmiştir. Türk vatandaşlõğõna ilişkin 
Anayasanõn değiştirilen 66�ncõ maddesine göre, artõk ebeveynlerin birinin yabancõ olmasõ 
durumunda cinsiyete dayalõ bir ayõrõmcõlõk yapõlmamaktadõr. Mecliste bulunan yeni Medeni 
Kanun Tasarõsõ, mevcut diğer ayõrõmlarõ da ortadan kaldõrmayõ ve kadõn-erkek eşitliğini 
pekiştirmeyi öngörmektedir. 

�Namus cinayetleri� de dahil olmak üzere, aile içinde kadõna yönelik şiddet sorunu hâlâ kaygõ 
verici bir konu olmaya devam etmektedir. Bu tür cinayetleri işleyenlerin cezalarõnõn 
azaltõlmasõna olanak sağlayan hükümler hâlâ uygulanmaktadõr. 

Sağlõk Bakanlõğõ, sağlõk sektöründeki öğrenciler için, disiplin rejiminde bir değişiklik 
getirmiştir. Bu değişikliğe göre12, cinsel ilişkide bulunduğu veya fahişelik yaptõğõ saptanan 
öğrenciler okuldan uzaklaştõrõlacaklardõr. İstanbul Barosu, Eylül 2001�de bu düzenleme 
aleyhine bir dava açmõştõr. 

                                                 
12 13 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete 
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Azõnlõk haklarõ ve azõnlõklarõn korunmasõ 

Yukarõda, kültürel haklar ve Anayasa değişikliklerinin muhtemel etkileri konularõnda 
söylenenler dõşõnda, kültürel kimlik ve ortak gelenekleri bulunan etnik gruplarõn üyelerinin, 
kendi dil ve kültürel kimliklerini ifade edebilmelerine yönelik herhangi bir gelişme 
kaydedilememiştir. Türkiye, Ulusal Azõnlõklarõn Korunmasõ için Avrupa Konseyi Çerçeve 
Sözleşmesi�ni imzalamamõştõr ve 1923 tarihli Lozan Barõş Antlaşmasõnda tanõmlanan 
azõnlõklar dõşõndaki azõnlõklarõ tanõmamaktadõr.  

Türkiye�deki Romanlarõ ve diğer �çingeneleri� temsil eden kültürel derneklerin õsrarlõ 
girişimlerinden sonra, bu alanda bazõ olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Örneğin, 2000 yõlõnda 
Kültür Bakanlõğõ tarafõndan yayõnlanan ve Türk Romanlarõ hakkõnda aşağõlayõcõ ve hakaret 
edici dil kullanõlan bir kitap, yine Kültür Bakanlõğõ tarafõndan toplatõlmõş ve kitabõn satõşõ 
yasaklanmõştõr. Benzer şekilde, Milli Eğitim Bakanlõğõ, kendi yayõnladõğõ sözlüklerde yer alan 
tanõmlarda, bu grupla ilgili küçük düşürücü sözcüklerin kullanõlmamasõna ilişkin bir 
genelgeyi 5 Ekim 2001 tarihinde yayõmlamõştõr. Ancak, 1934 tarihli İskan Kanunu hâlâ 
�göçebe çingenelere� uygulanmaktadõr ve bu durum, bu insanlarõn hâlâ Türkiye�de göçmen 
olarak kabul edilmediği anlamõna gelmektedir. 

Kültürel haklara saygõ konusu, özellikle Güneydoğu�daki durumu iyileştirmek açõsõndan 
önem taşõmaktadõr. �Kürtlerin yeni yõlõ� olan Nevruz, 21 Mart 2001 tarihinde önemli bir olay 
yaşanmadan kutlanmõş ve kutlamalara 500 000�den fazla kişinin katõldõğõ belirtilmiştir. Buna 
rağmen, İstanbul dahil bazõ şehirlerde organize edilen kutlamalar yasaklanmõştõr.  

Avrupa Topluluğu MEDA Programõnõn ortak katkõlarõyla 25-27 Mayõs tarihlerinde bir 
Diyarbakõr Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirilmiştir. Bir konseri ve çok-kültürlülük 
üzerine bir paneli de içeren çeşitli etkinliklere bir kaç bin kişi katõlmõştõr. Geçtiğimiz yõlda, 
başka bir çok kültürel etkinlik de gerçekleştirilmiştir. 

Son İlerleme Raporundan bu yana, Güneydoğu�daki olağanüstü halin süresi üç kez 
uzatõlmõştõr. Uzatma, 27 Ekim 2000, 27 Mart 2001 ve 29 Haziran 2001 tarihlerinde, 
Diyarbakõr, Hakkari, Şõrnak ve Tunceli�yi kapsayan dört il ve dörder aylõk süreler için 
yapõlmõştõr. Bölgede güvenliğin oldukça arttõğõ bildirilmektedir. Buna rağmen, 2 HADEP 
görevlisinin 2001 yõlõnda Silopi/Şõrnak civarõnda bir polis karakolunu ziyaret etmelerinin 
ardõndan kaybolmalarõ açõklõğa kavuşturulamamõştõr. 

Kürt yanlõsõ HADEP, polis soruşturmalarõ da dahil, yetkililerce çeşitli zorluklara maruz 
bõrakõlmaktadõr. 1 Eylül tarihinde, Ankara�da Dünya Barõş Gününü kutlamak için yapõlmasõ 
planlanan HADEP gösterisi, Türk yetkililerince yasaklanmõştõr. 

Türkiye, yõllar süren şiddetli çatõşmalardan ve terörden en çok etkilenen bölgelere, tarõm ve 
konut yapõmõ projelerini de içeren bir ekonomik yardõm ve kalkõnma programõ hazõrlamõştõr. 

Milli Güvenlik Kurulu tarafõndan başlatõlan ve henüz kamuoyuna duyurulmamasõna rağmen 
Başbakan tarafõndan onaylanan bir Doğu ve Güneydoğu Eylem Planõ hazõrlanmõştõr. 
Duyumlara göre, Plan, kamu yönetimi, ekonomi, sağlõk ve eğitimle ilgili 107 önlemi 
kapsamaktadõr. Plan, Devlet Planlama Teşkilatõ koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarõnca yürütülmektedir. Bu Planõn bir parçasõ olan �köye dönüş programõ�, bölgede 
yaşanan olaylar nedeniyle göç etmek zorunda kalanlarõn yeniden evlerine yerleştirilmesini 
kapsamaktadõr. Olağanüstü Hal Bölge Valisine göre, Temmuz 2001 tarihi itibarõyla, yaklaşõk 
26000 kişi köylerine dönmüştür. 2800 hane halkõ resmen evlerine yerleştirilmiştir. Ancak, 
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dönüş için yapõlan 34000 başvuru hâlâ beklemededir. Birkaç yerde, boşaltõlan köyleri 
korumalarõ için devlet tarafõndan ödenek ve silah verilen köy korucularõ, giden köylülerin 
evlerine yerleşmiş olup, bu evleri yasal sahiplerine iade etmeyi reddetmektedirler. Bölgede 
45000-90000 arasõnda köy korucusu bulunmaktadõr. 

Şõrnak bölgesinde, 12 köy oluşturulmuş ve 4 yatõlõ okul ile 19 ilköğretim okulunun inşa 
edilmesi planlanmaktadõr. Köylerinden ayrõlmak zorunda olup geri dönenler, �merkez köyler� 
olarak bilinen yeni köyler kurma politikasõnõn, tam olarak ilgili kişilerin yararõna olup 
olmadõğõnõ da sorgulamaktadõr. 

Hükümet, bölgede 10 özel banka şubesinin açõldõğõnõ ve altyapõ projelerinin % 14 oranõnda 
arttõğõnõ bildirmektedir. 

***** 

Güçlendirilmiş siyasi diyalog, Fransa, İsveç ve Belçika�nõn başkanlõklarõ döneminde, siyasi 
direktörlerin Ankara ve Stockholm�daki Troika toplantõlarõnda, Siyasi Direktörlerin 
Brüksel�deki iki toplantõsõnda ve 26 Haziran 2001 tarihinde Lüksemburg�da gerçekleştirilen 
AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi�nin bir bölümünde devam etmiştir. 

Helsinki Zirvesi sonuçlarõ gereğince, Türkiye ile güçlendirilmiş siyasi diyalog, özellikle insan 
haklarõ ve Kõbrõs sorunu ve sõnõr anlaşmazlõklarõnõn halline yönelik çabalarõ ifade etmektedir. 
İnsan haklarõyla ilgili gelişmelere Raporun bir önceki bölümünde değinilmiştir. 

1.3. Kõbrõs 

Kõbrõs sorununun çözüme kavuşturulabilmesi için, Birleşmiş Milletler gözetiminde ortaya 
çõkan görüşler, Kõbrõs hakkõndaki İlerleme Raporunda incelenmiştir. �AB ile Türkiye 
arasõndaki ilişkiler� başlõğõnda da belirtildiği üzere, bu Bölüm, Kõbrõs sorununun Türkiye ile 
güçlendirilmiş siyasi diyalog kapsamõnda incelenmesi ile sõnõrlõ tutulmuştur. 

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde, �Helsinki Zirvesi sonuçlarõna uygun olarak ve siyasi diyalog 
kapsamõnda, Kõbrõs sorununa kapsamlõ bir çözüm bulunmasõnõ hedefleyen süreci 
sonuçlandõrmak için, Helsinki Zirvesi Sonuçlarõ 9(a) maddesinde belirtildiği üzere, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri tarafõndan gösterilen çabalara güçlü destek verilmesi gerektiği� 
ifade edilmektedir. 

Güçlendirilmiş siyasi diyalog sürecinde ve Haziran 2001 tarihinde Türkiye ile gerçekleştirilen 
Ortaklõk Konseyi Toplantõsõnda, Türk temsilcileri, Genel Sekreterin çabalarõnõ 
desteklediklerini belirtmişlerdir. Ancak, AB temsilcileri, destek verilmesi yönündeki bu 
açõklamanõn ardõndan, Kõbrõs sorununun çözülmesi için somut adõmlarõn atõlmamasõnõ 
üzüntüyle karşõladõklarõnõ belirtmektedirler. Söz konusu hayal kõrõklõğõ, özellikle, Kõbrõs Türk 
kesimi lideri Sayõn Denktaş�õn Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenen uzlaşma 
görüşmelerinden çekilme ve Genel Sekreterin Eylül 2001 tarihinde New York�taki 
görüşmelere katõlma davetini reddetme yönündeki kararõnõn, Ankara tarafõndan desteklenmesi 
hususuna dayanmaktadõr. 

Güçlendirilmiş siyasi diyalog sürecinde, AB temsilcileri Kõbrõs ile üyelik müzakereleri 
tamamlanmadan önce, soruna çözüm bulunmasõ amacõyla, sunulan fõrsatõn değerlendirilmesi 
için Türkiye�nin Kõbrõs Türk kesimi liderini teşvik etmesi yönünde õsrar etmişlerdir. Bu 
durum, Kõbrõslõ Türklere, politik bir çözüm temelinde, AB�ye katõlõm müzakerelerine iştirak 
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etme ve ilgili taraflarõn kaygõ duyduklarõ konularõ göz önünde tutarak, çözüm süreci 
sonuçlarõnõ AB�ye katõlõm şartlarõna dahil etme imkanõ verecektir. 

Bu amaçla, AB temsilcileri, Türkiye�yi ek ön koşul getirmeden, Birleşmiş Milletler sürecinin 
yeniden başlatõlmasõ için somut yardõmda bulunmaya davet etmişlerdir. 

1.4. Sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl yollarla halli 

Türkiye ile Yunanistan arasõndaki ikili ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Bu olumlu 
gelişmeler, iki ülkenin dõşişleri bakanlarõ ve onlar tarafõndan ortaya konan işbirliği 
öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. 

Ege Denizi�nde yapõlacak askeri tatbikatlar hakkõnda iki tarafõn birbirini karşõlõklõ olarak 
bilgilendirme yükümlülüğü, kara mayõnlarõnõn temizlenmesi, dõşişleri bakanlarõ arasõnda 
doğrudan telefon hattõ kurulmasõ ve karşõlõklõ olarak askeri tatbikatlara ilişkin takvimlerin 
verilmesi gibi bir dizi güven artõrõcõ önlem alõnmõştõr. 

Haziran 2001 tarihinde bir başka güven artõrõcõ önlem paketine karar verilmiştir. Bahse konu 
olumlu gelişmeler, Helsinki Zirvesi sonuçlarõ ve Türkiye'nin Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde 
belirtilen, iki ülke arasõndaki anlaşmazlõklarõn barõşçõl yollardan halline katkõ sağlayacak 
olumlu bir ortam yaratacaktõr. 

1.5. Genel değerlendirme13 

TBMM�nin 3 Ekim 2001 tarihinde kabul ettiği Anayasa değişiklikleri, insan haklarõ ve temel 
özgürlükler alanõndaki güvenceleri sağlamlaştõran ve idam cezasõna sõnõrlama getiren önemli 
bir adõmdõr. Değişiklikler, ifade ve düşünceyi yayma özgürlüğü, basõn özgürlüğü ve dernek 
kurma özgürlüğü gibi temel özgürlüklerin kõsõtlanmasõna ilişkin gerekçeleri daraltmaktadõr. 
Şimdi dikkatler, bu önemli değişikliklerin etkili bir şekilde uygulanmasõna yoğunlaşmõştõr. 
Türk Hükümeti, özellikle ifade ve düşünce özgürlüğüne ilişkin bir dizi Anayasa değişikliğinin 
uygulanmasõnõ amaçlayan yeni bir mevzuat taslağõ paketini sonuçlandõrmak üzeredir. Bu 
paket, Katõlõm Ortaklõğõnõn önceliklerini gerçekleştirmeye yönelik ilerlemeyi 
kolaylaştõracaktõr. 

Bu değişikliklere rağmen, temel özgürlüklerin uygulanmasõnda hâlâ bazõ kõsõtlamalar varlõğõnõ 
sürdürmektedir. Türkiye�deki bireylerin temel özgürlüklerin uygulanmasõndaki gelişmelerden 
ne ölçüde yararlanacaklarõ, uygulama mevzuatõnõn ayrõntõlarõna ve kanunlarõn fiiliyatta nasõl 
uygulandõğõna bağlõdõr. Ölçülülük ilkesinin getirilerek, reformun genel amacõnõn, insan 
haklarõna ve hukukun üstünlüğüne saygõyõ ön plana çõkarmak olarak belirtilmesi cesaret 
vericidir. 

İdam cezasõndaki moratoryum muhafaza edilmektedir. Anayasanõn değiştirilen 38�inci 
maddesi, idam cezasõnõ terör suçlarõ, savaş zamanõ ve yakõn savaş tehlikesi durumlarõyla 
sõnõrlamaktadõr. Terör suçlarõna getirilen istisna, herhangi bir ihtirazi kayõt getirilmesine izin 
vermeyen Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No�lu Protokolü ile uyumlu değildir. Buna 
karşõlõk, savaş suçlarõ istisnasõna 6 No�lu Protokolde izin verilmektedir. Değiştirilen bu 
maddenin uygulanabilmesi için, Ceza Kanununda değişiklikler yapõlmasõ gereklidir. Bu da, 

                                                 
13 Bkz. �Genişlemeyi başarõya dönüştürme: Her aday ülkenin katõlõma yönelik kaydettiği ilerlemeye ilişkin 

Avrupa Komisyonu Strateji Belge ve Raporu� COM (2001) 700 
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Türkiye�nin, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No�lu Protokolü imzalayõp onaylayacak 
konumda olup olmadõğõnõn değerlendirilmesine imkan sağlayacaktõr. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili reformlar bir dizi olumlu unsur içermektedir. 
Kanunla yasaklanan dillerin kullanõlmasõnõ yasaklayan 26 ve 28�inci maddelerdeki hükümler 
artõk kaldõrõlmõştõr. Bu durum, Türkçe dõşõndaki dillerin kullanõmõna olanak sağlayabilecek 
olumlu bir gelişmedir. Türk yetkililerin de kabul ettiği üzere, bu anayasal reformu uygulamak 
için, mevcut kõsõtlayõcõ mevzuat ve uygulamalarõn değiştirilmesi gerekmektedir. Etnik 
kökenden bağõmsõz olarak, bütün Türklerin kültürel haklardan gerçek anlamda yararlanmalarõ 
konusunda hiç bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Bir dizi önemli cezaevi reformu gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bu reformlarõn tam anlamõyla 
uygulanmasõnõn temin edilmesi konusunda desteklenmektedir. Cezaevi protestolarõna 
müdahale edilmesi sõrasõnda ölçüsüz güç kullanõlmõş olmasõ esefle karşõlanmaktadõr. Açlõk 
grevlerinin sonucu olarak insanlarõn hayatlarõnõ kaybetmeye devam etmesi, insani açõdan 
kabul edilemezdir. Açlõk grevlerine katõlanlarõn siyasi amaçlarõ dikkate alõnmaksõzõn, daha 
fazla insanõn ölümünü engellemek için önlemler alõnmalõdõr. Bu konularõn serbestçe 
tartõşõlmasõna izin verilmelidir. 

Yargõ sistemi reformuna başlanmõştõr. Yargõ bağõmsõzlõğõ, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
ve askeri mahkemelerin yetkileri ve AİHM�nin kararlarõna uyma konularõ, kaygõ verici 
olmaya devam etmektedir.  

Kolluk kuvvetlerinin ve adli personelin insan haklarõ konusundaki bilincini artõrmak üzere bir 
dizi girişimde bulunulmuştur, ancak, bunlarõn uygulamadaki etkilerini değerlendirebilmek 
için henüz çok erkendir. 

Kamu hayatõnda şeffaflõğõ artõrmak için başlatõlan girişimlere rağmen, yolsuzluk hâlâ ciddi bir 
sorun olmaya devam etmektedir. Yolsuzluk ve kara para aklama ile ilgili önemli Avrupa 
Konseyi Sözleşmelerinin kõsa bir süre önce imzalanmasõ olumlu bir gelişmedir. 

Bölgesel farklõlõklarõ azaltmak ve tüm vatandaşlar için ekonomik, sosyal ve kültürel fõrsatlarõ 
artõrmak için, Güneydoğu�daki ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik daha fazla girişimde 
bulunulmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Ülkenin bu bölgesindeki dört ilde hâlâ olağanüstü hal 
uygulamasõ sürmektedir. 

Türkiye�de demokratik bir sistemin temel özellikleri mevcuttur, ancak, sivillerin ordu 
üzerindeki denetimi gibi bazõ temel konular üzerinde durulmalõdõr. 

Bir dizi anayasal, yasal ve idari değişikliğe rağmen, bireyleri etkilediği ölçüde, insan 
haklarõndaki mevcut durumun iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Bazõ alanlarda gelişme gösterilmeye başlanmasõna rağmen, Türkiye henüz Kopenhag siyasi 
kriterlerini yerine getirememektedir ve bu nedenle, ülke genelinde, tüm vatandaşlar için insan 
haklarõ ve temel özgürlüklerin hukuken ve fiilen korunmasõnõ sağlayacak reform sürecinin 
yoğunlaştõrõlmasõ ve hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir. 

Katõlõm Ortaklõğõnõn öncelikleri olan insan haklarõ, Kõbrõs ve sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl 
yollardan halli gibi kilit konularda ilerleme sağlamak için güçlendirilmiş siyasi diyaloğun tam 
olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
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Denktaş�õn BM uzlaşma görüşmelerinden çekilme ve BM Genel Sekreterinin New York�taki 
görüşmelere yaptõğõ daveti reddetme kararõna Ankara�nõn verdiği destek göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye�nin siyasi diyalog sõrasõnda BM Genel Sekreterinin Kõbrõs 
sorununa kapsamlõ bir çözüm bulunabilmesi konusundaki çabalarõna verdiği destek, artõk 
Türkiye tarafõndan çözümü kolaylaştõrmak için atõlacak somut adõmlarla tamamlanmalõdõr. 

2. Ekonomik kriterler 

2.1. Giriş 

Komisyon, Türkiye�nin AT�ye üyelik başvurusuna ilişkin 1989 tarihli Görüşünde şu 
sonuçlara varmõştõr: 

�Türkiye�nin ekonomik ve siyasi durumu, � ,Türkiye�nin Topluluğa girmesi durumunda 
karşõlaşacağõ uyum sorunlarõnõ orta vadede aşabileceği konusunda Komisyonu ikna 
etmemektedir.� 

1998 ve 1999 İlerleme Raporlarõnda da Komisyon, ilerleme kaydedildiğini kabul etmekle 
birlikte, bu görüşünü tekrarlamõştõr. 2000 İlerleme Raporunda Komisyon şunlarõ belirtmiştir: 

�Türkiye, ekonomide acilen çözülmesi gereken dengesizliklerin belirlenmesi hususunda 
önemli ilerlemeler kaydetmiştir, ancak, işleyen bir piyasa ekonomisine geçiş süreci henüz    
tamamlanmamõştõr. Türk ekonomisinin önemli bir kõsmõ, AT ile kurulmuş bulunan gümrük 
birliğinin yarattõğõ rekabet baskõsõ ve piyasa güçleri içerisinde varlõğõnõ uzun zamandõr 
sürdürmektedir.� 

Yukarõda anõlan Görüşten itibaren, Türkiye�deki ekonomik gelişmeler değerlendirilirken, 
Komisyonun yaklaşõmõ, Haziran 1993�de gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi sonuçlarõ 
çerçevesinde şekillendirilmiştir. Zirve sonuçlarõna göre AB�ye üyelik; 

- işleyen bir piyasa ekonomisinin varlõğõnõ ve  

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

Aşağõdaki değerlendirmede Komisyon, 1989 Görüşü ve önceki yõllõk İlerleme Raporlarõnda 
uygulanan metodolojiyi izlemiştir. 

2.2. Ekonomik gelişmeler 

Makroekonomik istikrar mali krizler nedeniyle bozulmuş ve hâlâ istikrar sağlanamamõştõr. 
2000 yõlõnõn büyük bir kõsmõnda iyileşme gösteren ekonomik faaliyetlerde, 2001 yõlõnõn ilk 
yarõsõnda önemli gerileme yaşanmõştõr. Siyasi istikrarsõzlõklar ve hassas para piyasalarõnõn 
Türk mali sisteminde hõzla artan sorunlara yol açmasõyla yaşanan Kasõm 2000 ve Şubat 2001 
mali krizleri, ekonomideki bu yavaşlamanõn temel sebepleridir. Şubat krizi, Türkiye�nin 
enflasyonla mücadele programõnõn temelini oluşturan bağlõ kur rejiminin, Türk yetkilileri 
tarafõndan terk edilmesine neden olmuştur. 22 Şubat 2001 tarihinde dalgalõ kura geçilmesinin 
ardõndan, Türk Lirasõ %50�den daha fazla bir oranda değer kaybetmiştir. Bunun sonucu 
olarak, enflasyonist baskõlar hõzla tekrar ortaya çõkmõştõr. Mali piyasalardaki belirsizlik ve 
artan iç borcun bir yansõmasõ olarak, iç talep azalmõş ve faiz oranlarõnda önemli bir artõş 
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meydana gelmiştir. İhracat, Türk Lirasõnõn değer kaybetmesinin ardõndan oluşan döviz 
kurundan olumlu yönde etkilenirken, ithalat belirgin bir şekilde düşmüştür. Uluslararasõ 
talepteki düşüş ve yurt içi faiz oranlarõndaki hõzlõ artõş nedeniyle, ihracata yönelik sektörlerde, 
fiyat avantajõndan tam olarak faydalanõlamamõştõr. İhracatta normal bir artõş yaşanmasõna 
rağmen, önemli ölçüde düşen ithalat neticesinde cari işlemler dengesinde bir iyileşme 
meydana gelmiştir.  

Sermaye çõkõşõ yüksek olurken, doğrudan yabancõ yatõrõmlar düşük kalmõştõr ve bu durum 
döviz rezervlerinde önemli ölçüde azalmaya neden olmuştur. Bağlõ kur rejimi ile getirilen sõkõ 
para politikasõ kõsõtlarõnõ takiben, mevcut para politikasõ, Türk ekonomisinin likidite ihtiyacõnõ 
büyük ölçüde karşõlamõştõr. Bununla beraber, reel faiz oranlarõ büyük oranda mali 
piyasalardaki belirsizlik nedeniyle nispeten yüksek kalmõştõr. Bu krizlerin ardõndan hükümet, 
ekonomideki düşük büyümeyi ve kamu borcundaki hõzlõ artõşõ telafi etmek için sõkõ maliye 
politikasõ izlemeye başlamõştõr.  

 
Temel ekonomik eğilimler 

Türkiye  1996 1997 1998 1999 2000 2001 en son 

Reel GSYİH büyüme oranõ Yüzde 7.0 7.5 3.1 -4.7 7.2 -6.1 Haz-Tem 
        
Enflasyon oranõ (TÜFE)        
  Yõllõk ortalama Yüzde 80.4 85.7 84.6 64.9 54.9 47.8 Eyl.14 
  Aralõk�tan Aralõk�a Yüzde 79.8 99.1 69.7 68.8 39.0 61.8 Eyl. 
        
İşsizlik oranõ, yõl sonu        
ILO tanõmõ Yüzde 6.7 6.5 6.8 7.6 6.6 6.9 Tem. 

        
Genel hükümet bütçesi dengesi        
 GSYİH�nin 

yüzdesi  
-8.4 -13.4 -11.9 -21.8 -11.0 : 

Cari işlemler dengesi        
 GSYHİ�nin 

yüzdesi  -1.4 -1.4 1.0 -0.7 -4.9 0.8 Haz-Tem. 

 milyon Є -1,945 -2,333 1,766 -1,276  -10,574 59015Haz-Tem. 
        
Dõş borç        
  Borç ihracat oranõ Yüzde  171.2 155.9 156.1 199.6 210.2 : 
  Toplam dõş borç milyon Є 52,797 64,308 67,583 80,196 108,865 : 
        
Doğrudan yabancõ sermaye akõmõ        
  Ödemeler dengesi verileri  GSYİH�nin 

yüzdesi 
0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 2.6 Haz-Tem. 

 milyon Є 576 712 837 735 1,063 1,87416 Haz-
Tem. 

        

Mali krizler sonucunda yapõsal reformlarõn hõzõ ve kapsamõ önemli ölçüde artõrõlmõştõr. Türk 
yetkililer, devletin ekonomiye etkisini azaltmak için, bir çok alanda yapõsal reformlara ilişkin 

                                                 
14 12 aylõk ortalama değişim oranõ 
15 Kaynak: Merkez Bankasõ web sitesi 
16 Kaynak: Merkez Bankasõ web sitesi, sermaye akõmlarõ giriş çõkõş dengesi 
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tedbirler kabul etmiştir. Mali sektörün yeniden yapõlandõrõlmasõ; ekonomik olarak varlõğõnõ 
sürdüremeyen kurumlarõn Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesi, gözetim 
ve ihtiyati düzenlemelerin güçlendirilmesi, kamu bankalarõnõn yönetiminde siyasi etkilerin 
azaltõlmasõyla hõz kazanmõştõr. 

Şeker, elektrik, doğal gaz gibi sektörlerin serbestleştirilmesine ilişkin hukuki düzenlemeler 
kabul edilmiş ve Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõnõn artõrõlmasõna yönelik adõmlar atõlmõştõr.  
Devlet tekellerinin ve bankalarõnõn özelleştirilmesi çalõşmalarõ hazõrlõk aşamasõndadõr. Tarõm 
sektöründeki devlet etkisi azaltõlmõş olup, fiyat destekleme sisteminin, doğrudan gelir desteği 
sistemi ile değiştirilmesi süreci devam etmektedir. Telekomünikasyon sektörüne ilişkin 
düzenlemeler modernize edilmiş ve telekomünikasyon sektörü için bağõmsõz bir düzenleyici 
kurum oluşturulmuştur.  

2000 yõlõnda ekonomik yapõnõn temel göstergeleri 
Nüfus (ortalama) bin 65,293T 
Kişi başõna GSYİH17 PPS 6,400 
 AB ortalamasõnõn yüzdesi  29 

Tarõmõn18 payõ:   
- toplam katma değer 
içinde  

yüzde 14.6 

- istihdam içinde yüzde 34.9 
Yatõrõm-GSYİH 
oranõ19 

yüzde 22.2 

Toplam dõş 
borç/GSYİH20 

yüzde 50.1 

Mal ve hizmet 
ihracatõ 

yüzde 23.8 

Doğrudan yabancõ 
yatõrõm stoğu 

milyon Є : 

 kişi başõna Є21 : 

T: Tahmin 

1995-2000 döneminde, AB ile aradaki mesafeyi kapatmak için herhangi bir ilerleme 
kaydedilememiştir. Kişi başõna GSYİH, satõn alma gücü paritesine göre AB ortalamasõnõn 
yaklaşõk %29�u seviyesinde kalmõştõr. Önemli ölçüde bölgesel ve sosyal farklõlõklar vardõr ve 
bu farklõlõklar artmaktadõr. Ekonomik faaliyet oranõ çok düşüktür ve 1995 yõlõndaki %53.4�lük 
seviyesinden 2000 yõlõnda %49.2 seviyesine düşmüştür. Türk yetkililer tarafõndan bildirildiği 

                                                 
17 Demografik istatistiklerde kullanõlanlardan farklõ olabilecek olan sonuçlar, Ulusal hesaplardan alõnan 

nüfus sonuçlarõyla hesaplanmõştõr. 
18 Tarõm, avcõlõk, ormancõlõk ve balõkçõlõk 
19 Veriler, toplam sabit sermaye yatõrõmlarõnõ GSYİH�nin yüzdesi olarak göstermektedir. 
20 Tahmin 
21 Demografik istatistiklerde kullanõlanlardan farklõ olabilecek olan sonuçlar, Ulusal hesaplardan alõnan 

nüfus sonuçlarõyla hesaplanmõştõr. 
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üzere işsizlik, %6.9�a  düşmüştür. Kentsel alanlarda kayõtlõ işsizlik daha yüksek olup, iş 
gücünün %9-10�unu oluşturmaktadõr. 2000 yõlõnda uzun dönemli işsizlik, toplam işsizliğin 
yaklaşõk %24�ü seviyesinde olmuştur. Kentsel alanlardaki eğitimli genç nüfus arasõndaki 
işsizlik oranõ %25�e ulaşmõştõr. İşsizlik oranlarõ, kadõnlar ve erkekler arasõnda belirgin bir 
farklõlõk göstermemektedir. Kõrsal kesimde ise kayõtlõ işsizlik, Türk tarõm sektöründeki 
ücretsiz aile işçiliğinin yüksek payõnõn kõsmi etkisiyle nispeten düşüktür. Türkiye�de, kõrsal ve 
kentsel alanlar ile  yüksek ve düşük gelir gruplarõ arasõndaki farklõlõklar çok yüksektir. Bu 
farklõlõklarõn, düşük gelir gruplarõndakilerin kronik yüksek enflasyonun etkisiyle satõn alma 
gücünün azalmasõ sonucunda daha da artmõş olmasõ muhtemeldir. Mevcut ekonomik 
küçülme, sosyal durumu daha da kötüleştirmiştir.  

2.3 Kopenhag Kriterleri açõsõndan değerlendirme 

İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlõğõ 

İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlõğõ, ticaretin olduğu kadar fiyatlarõn da serbestleştirilmiş 
olmasõnõ ve mülkiyet haklarõnõ da içeren uygulanabilir bir yasal sistemin varlõğõnõ gerektirir. 
Makroekonomik istikrar ve ekonomi politikasõ üzerindeki uzlaşma, piyasa ekonomisinin 
performansõnõ artõrõr. Gelişmiş bir mali sektör ile piyasaya giriş ve çõkõşlarda önemli 
engellerin olmamasõ, ekonominin etkililiğini artõrõr. 

Yaşanan zorluklara rağmen hükümet, ekonomik programa bağlõ kalmaya ve kararlaştõrõlan 
önlemleri uygulamaya devam etmektedir. Krizin sebep ve sonuçlarõnõn belirlenmesi için 
Ekonomi Bakanlõğõnõn yönetimi güçlendirilmiş ve hükümet, IMF ile yapõlan bir stand-by 
düzenlemesi çerçevesinde yeni bir ekonomik program hazõrlamõştõr. �Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programõ� olarak adlandõrõlan reform paketi, ekonomideki devlet müdahalesinin azaltõlmasõ, 
mali sektörün konsolidasyonu ve yapõsal reformlarõn hõzlandõrõlmasõ üzerinde yoğunlaşmõştõr. 
Sosyal diyalog programõn önemli bir özelliğidir. Bu pakete dayanarak IMF, Aralõk 1999�daki 
3 yõllõk stand-by düzenlemesi çerçevesinde sağlanan kaynağõ artõrmayõ kararlaştõrmõştõr.  
Koalisyon hükümetindeki gerilimlerin yol açtõğõ bazõ geciktirmelere rağmen, yeni programõn 
uygulanmasõna devam edilmektedir. Ancak, alõnan önlemler, güvenin sağlanmasõ konusunda 
henüz bir başarõ sağlayamamõştõr. Katõlõm Ortaklõğõnõn gerekleri kapsamõnda Türkiye, ilk 
Katõlõm Öncesi Ekonomik Programõnõ Ekim ayõnda teslim etmiştir. Bu program, Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programõna dayandõrõlmõştõr. 

2000 yõlõnõn hemen hemen tamamõnda yaşanan yüksek üretim artõşõ sonrasõnda, Kasõm 2000 
mali krizinden itibaren ekonomik faaliyetler yavaşlamaktadõr. 2000 yõlõnda reel GSYİH %7.2 
artmõştõr. Bu durum, yüksek özel tüketimin ve yüksek orandaki yatõrõmlarõn bir sonucudur. 
Özel tüketim, Aralõk 1999 enflasyonla mücadele programõnõn açõklanmasõnõn ardõndan faiz 
oranlarõndaki hõzlõ düşüşe hemen tepki vermiştir. Buna ek olarak, 1999 yõlõndaki depremlerin 
yol açtõğõ yõkõm sonrasõ ortaya çõkan yeniden yapõlanma ihtiyacõ sonucu, özel sektör ve kamu 
sektörü yatõrõmlarõ artmõştõr. 

Kasõm 2000 ve Şubat 2001�deki mali çalkantõlar, talebe dayalõ patlamayõ sona erdirmiş olup, 
hõzla artan faiz oranlarõ ve tüketici fiyatlarõ, reel harcanabilir geliri ve tüketici güvenini 
azaltmõştõr. 2001 yõlõnõn ilk yarõsõnda reel GSYİH bir önceki yõla göre %6.1 azalmõştõr. Bu 
durum ilk çeyrekte bir önceki yõla göre %2�lik ve ikinci çeyrekte %9.3�lük bir azalmayõ 
yansõtmaktadõr. Özel tüketim, 2001 yõlõnõn ilk yarõsõnda bir önceki yõla göre %7.5 azalmõştõr. 
Yatõrõmlar mali krizlere özellikle duyarlõ olmuş ve %23.5 oranõnda düşmüştür. Azalan 
talepten dolayõ ihracat %8.8 artarken, mal ve hizmet ithalatõ 2001 yõlõnõn ilk yarõsõnda %23.7 
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oranõnda azalmõştõr. Bu nedenle net ihracat, mali krizin GSYİH�nin büyümesi üzerindeki 
olumsuz etkisini bir miktar sõnõrlandõrmõştõr. 

İşsizlik 2001 yõlõnda artmaya devam etmiştir. 2000 yõlõnõn ikinci yarõsõnda %6.2 olan  işsizlik, 
2001 yõlõnõn ikinci yarõsõnda %6.9�a yükselmiştir. Tarõm dõşõ işsizlik oranõ %10.7�dir. 2001 
yõlõnõn ikinci yarõsõnda eğitimli gençler arasõnda işsizlik oranõ %23.2 olarak gerçekleşmiştir. 
İşsizlik, kentsel alanlarda ve yüksek okul mezunlarõ arasõnda oldukça yüksektir. İşgücüne 
katõlma oranõ %50�nin biraz altõnda olarak gerçekleşmeye devam etmiştir.  

Enflasyonist baskõlar yeniden canlanmõştõr. 2000 yõlõnda ve 2001 yõlõnõn başlarõnda 
enflasyonla mücadele programõ neticesinde, 12 aylõk tüketici fiyatlarõ endeksi (TÜFE), Aralõk 
1999�da %69 olan değerinden Şubat 2001�de %33�e düşmüştür. Şubat 2001 krizinin 
sonrasõnda Türk Lirasõnõn hõzlõ bir şekilde değer kaybetmesinin sonucu olarak, enflasyonist 
baskõlar hõzla artmõş ve aylõk TÜFE artõş oranõ, Mart ve Nisan aylarõnda sõrasõyla %10.3 ve 
%5.1 seviyesine çõkmõştõr. Yaz aylarõnda ise aylõk enflasyon oranlarõ daha düşük 
gerçekleşmiş, ancak Eylül ayõnda kõsmen mevsimsel faktörlerin etkisiyle tekrar %5.9 
seviyesine yükselmiştir. TL�nin başlangõçtaki değer kaybõndan kaynaklanan uyarõcõ etkisinin 
daha ziyade sistem yoluyla beslendiğinin görülmesi sonrasõnda, enflasyonist baskõlardaki 
yeniden canlanma, enflasyonist beklentiler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilecektir. Türk 
Lirasõndaki değer kaybõnõn sürmesi, yurtiçi talebin ve kamudaki ücret artõşlarõnõn düşük 
olmasõna rağmen, fiyatlara baskõ yapmaya devam edebilecektir.  

Kriz sonrasõnda faiz oranlarõ hõzla artarken para politikasõ gevşemiştir. Kriz öncesinde para 
politikasõ, döviz rezervlerindeki değişiklilere bağlõ olarak piyasaya para sağlamak ya da 
piyasadan para çekmek yoluyla, bağlõ kur rejimini desteklemiştir. Bağlõ kur rejiminin terk 
edilmesiyle, Merkez Bankasõ artan esnekliğini kullanarak döviz ve Türk Lirasõ cinsinden 
likidite sağlamak suretiyle mali piyasalardaki dalgalanmalarõ azaltmaya çalõşmõştõr. Bu durum 
mali sektörde yeni likidite sõkõşõklõğõnõ engellemiş, ancak sektörün karşõ karşõya olduğu 
güçlüklerin giderilmesi konusunda çözüm getirememiştir. Halihazõrda Merkez Bankasõ, para 
tabanõ hedeflerini kullanmakta ve enflasyonist baskõlarõn yeterince azaltõlmasõyla birlikte 
enflasyon hedeflemesine geçmeyi planlamaktadõr. Krizin ve uluslararasõ piyasalarda güvenin 
sağlanamamasõ sonucunda faiz oranlarõ çok yüksek seviyelerde kalmõştõr. Ekim 2001�de yõllõk 
hazine bonosu getirisi %90 civarõnda gerçekleşmiştir. Eylül ayõ itibarõyla gecelik faiz oranlarõ 
%60�õn biraz altõna düşmüştür. Yüksek faiz oranlarõnõn devam etmesi, kamu kesimi borç 
finansman maliyetinin beklenenden fazla olmasõna ve mali konsolidasyonun gecikmesine 
neden olmuştur. 

Türk Lirasõ, Şubat ayõnda dalgalanmaya bõrakõldõktan sonra %50 oranõnda değer kaybetmiştir. 
Aralõk 1999�dan Şubat 2001�e kadar, hedeflenen enflasyona eşit bir değer kaybõnõ öngören 
döviz sepetini içeren bir bağlõ kur rejimini kapsayan döviz kuru rejimi, önceden bildirilmiş bir 
çõkõş stratejisi ile birleştirilmiştir. Bu dõş çapa, enflasyonist baskõlarõ azaltmak için 
oluşturulmuştur. Elde edilen bazõ başarõlara rağmen, enflasyondaki direnç, yurt içi fiyat 
artõşlarõnõ öngörülenden daha yüksek tutmuş ve Türk Lirasõnõn reel olarak önemli ölçüde 
değer kazanmasõna neden olmuştur. Hõzla düşen faiz oranlarõyla birlikte TL�nin reel olarak 
değer kazanmasõ, ithalatta bir patlamaya ve böylece cari işlemler açõğõnda önemli bir artõşa 
neden olmuştur. Özelleştirmedeki gecikmeler, konsolidasyon programõnõn geçerliliğine olan 
piyasa güvenini sarsmõştõr. 22 Şubat 2001 tarihinde, Türk bankacõlõk sektörü böyle bir döviz 
kuru rejimi için gerekli olan sõkõ likidite politikasõnõ daha fazla sürdüremediği için bağlõ kur 
rejimi terk edilmiştir. Merkez Bankasõnõn kurdaki aşõrõ dalgalanmalardan kaçõnacağõnõ 
bildirmesine rağmen, şu anda belli bir döviz kuru hedefi yoktur. 
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Türkiye�nin kamu kesimi borçluluğunu frenlemesi için büyük bir faiz dõşõ fazla vermesi 
gerekmektedir. Türkiye�de kamu kesimi açõklarõ yõllardõr çok yüksektir. Ulusal muhasebe 
standartlarõna göre bütçe açõğõ, 1999 yõlõnda %11.75 ve 2000 yõlõnda %10.5 olarak 
gerçekleşmiştir. Uyumlaştõrõlmõş AB ulusal muhasebe standartlarõna (ESA95) göre genel 
bütçe açõğõ, 2000 yõlõnda GSYİH�nin %11�i ve 1999 yõlõnda ise %21.8�i olmuştur. ESA95�e 
göre oldukça yüksek olan açõklar, Ağustos ve Kasõm 1999�daki depremlerin sebep olduğu ek 
harcamalara bağlõ maliyetlerin, tahakkuk bazlõ tahsisinin bir göstergesidir22. Bütçe dõşõ fonlar 
ve kamu iktisadi teşebbüslerine yapõlan transferler dahil edildiğinde, genel bütçe açõklarõnõn 
%90�õndan fazlasõ merkezi yönetime aittir. 2000 yõlõnda yerel yönetimler net borçlanmasõ, 
genel bütçe açõğõnõn sadece %0.25�ine ve sosyal güvenlik borçlanmasõ da yaklaşõk %0,5�ine 
tekabül etmektedir. ESA95 standartlarõna göre 1999 yõlõnda %9.2 olan birincil net borçlanma, 
2000 yõlõnda %5.6 olarak gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir bir kamu finansmanõnõn sağlanmasõ 
amacõyla Türk yetkililer, 2001 yõlõnda GSYİH�nin %5.5�i ve 2002 yõlõnda %6.5�i oranõnda  
faiz dõşõ fazla verebilmeyi hedeflemektedir. Şu anda GSYİH�nin yaklaşõk %15�i olan faiz 
yükünün düşeceği beklenmekle birlikte, toplam bütçe açõğõnõn yüksek kalacağõ 
düşünülmektedir. 

Şubat krizi sonrasõnda yeni mali önlemlerin alõnmasõ ihtiyacõ ortaya çõkmõştõr. Yeni mali 
önlemler paketi, memur sayõsõnõn dondurulmasõ gibi geçici önlemleri ve KDV oranõnõn 1 
puan artõrõlmasõ, ATV�nin veya sosyal güvenlik ödemelerindeki asgari prim tabanõnõn 
artõrõlmasõ gibi kalõcõ gelir önlemlerini içermektedir.  2001 yõlõ büyüme beklentilerinin bahar 
döneminde GSYİH�nin %-3�ünden Ekim ortalarõnda %-8�e seviyesine çekilmesine rağmen, 
mali hedefler değişmemiştir. 

Faiz ödemeleri diğer harcama kalemleri üzerinde dõşlama etkisi (crowding out) yaratmaktadõr. 
Gelirler, 1999 yõlõnda GSYİH�nin %23.25�inden 2000 yõlõnda GSYİH�nin %25.5�ine 
yükselmiştir. Bu artõş, doğrudan vergi gelirleri ve vergi dõşõ gelirler çok fazla değişmediği 
için, büyük oranda dolaylõ vergilerde meydana gelen artõştan kaynaklanmaktadõr. 1999 yõlõnda 
GSYİH�nin %35�i olan harcamalar, 2000 yõlõnda GSYİH�nin %36.5�ine yükselmiştir. Bu 
artõş, büyük oranda, 1999 yõlõnda GSYİH�nin %13�ü olan ve 2000 yõlõnda GSYİH�nin 
yaklaşõk %16�sõna çõkan yüksek net faiz ödemelerinden kaynaklanmõştõr. Son bütçe 
tahminlerinde, toplam gelirlerin GSYİH�ye oranõnõn az bir artõşla %26.5�ine yükseleceği ve 
toplam harcamalarõn GSYİH�ye oranõnõn yüksek bir artõşla %40�õn üzerinde gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. Bu artõş, özellikle GSYİH�nin yaklaşõk %20�sine veya toplam gelirlerin 
%80�ine varan yüksek faiz ödemelerinden kaynaklanmõştõr.  

1999 yõlõnda GSYİH�nin %69.2�si olan toplam kamu borcu, 2000 yõlõnda GSYİH�nin %57.8�i 
olarak gerçekleşmiştir. Bu azalmanõn temel nedenlerini, 2000 yõlõnda gerçekleşen hõzlõ 
büyüme ve faiz oranlarõndaki ani düşüş oluşturmuştur. Bankacõlõk sektörünün yeniden 
yapõlandõrõlmasõ, 2001 yõlõnda kamu kesimi borç stoğunu en az GSYİH�nin %20�si oranõnda 
artõracaktõr. İhraç edilen devlet senetlerinin vadesi nispeten kõsa ve bu tahvillerin bir kõsmõ 
döviz cinsinden olduğu için, Türkiye�nin borç servisinin, kõsa vadeli faiz oranlarõndaki ve 
döviz kurlarõndaki dalgalanmalara olan duyarlõlõğõ önemli ölçüde artmõştõr. Bu nedenle, faiz 
oranlarõna bir düşüş trendi kazandõrabilmek ve Türk Lirasõnõ istikrara kavuşturabilmek için, 
piyasalarda güvenin tekrar oluşturulmasõnõn önemi daha da artmõştõr.  

                                                 
22 Bütçe dengesi için iki rakam verilmiştir. Biri, en çok kullanõlan ulusal hesaplara göre, diğeri bu yõl aday 

ülkeler tarafõndan ilk kez verilen Avrupa Hesaplar Sistemine (ESA 95) göre hesaplanmõştõr. 
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Türk Lirasõnõn  değer kaybetmesinin ardõndan cari işlemler dengesinde önemli ölçüde 
iyileşme kaydedilmiştir. 2000 yõlõnda hõzlõ büyüme ve Türk Lirasõnõn reel olarak değer 
kazanmasõ, 1999 yõlõnda GSYİH�nin %-0.8�i olan cari işlemler açõğõnõn hõzla bozularak, 2000 
yõlõnda %-4.7�sine yükselmesine sebep olmuştur. 2001 yõlõnõn ilk yarõsõnda iç talepteki hõzlõ 
düşüş, GSYİH�nin %0.8�i gibi küçük bir oranda cari işlemler dengesinde fazla verilmesine 
neden olmuştur. Yõllõk bazda ithalat harcamalarõ %17 civarõnda azalõrken, ihracat gelirleri 
(Euro cinsinden) yaklaşõk %16 oranõnda artmõştõr. Sonuç olarak ticaret dengesindeki açõk, bir 
önceki yõlõn ilk yarõsõndaki %10�luk değerinden 2001 yõlõnõn ilk yarõsõnda GSYİH�nin 
%4.3�üne düşmüştür. Şu ana kadar turizm geliri, işçi gelirleri ve kõsa vadeli portföy 
yatõrõmlarõ ticaret açõğõnõn karşõlanmasõ için yeterli olmuştur. Ancak, doğrudan yabancõ 
yatõrõmlarõn olmamasõ durumunda dõş finansman sağlamanõn maliyeti yüksek olmaktadõr. 
Kõsa vadeli portföy yatõrõmlarõn yüksek mobilitesi, Türk mali piyasalarõnda ciddi kõsa vadeli 
dalgalanmalara neden olabilmektedir. 

Şu anki makroekonomik politikalar, mali krizin zararlarõnõ sõnõrlandõrmaya çalõşmaktadõr 
ancak, bu politikalarõn makroekonomik istikrarõn tekrar sağlanmasõna odaklanmasõ 
gerekmektedir. Aralõk 1999 programõ, Türk bankacõlõk sektörünün kõrõlganlõğõ ve programõn 
kredibilitesinin sürekli yüksek enflasyonist baskõlar, hõzla artan dõş dengesizlikler, sõkõ mali 
piyasalar ve yetersiz siyasi destek sebepleriyle azalmasõndan dolayõ başarõsõz olmuştur. Yeni 
program, enflasyonla mücadeleden önce Türkiye�nin temel makroekonomik istikrarsõzlõk 
probleminin sebeplerini ortadan kaldõrmaya çalõşmaktadõr. Ancak, uzayan makroekonomik 
istikrarsõzlõğõn süresi, kamu finansmanõnõn daha fazla kötüleşmesini önlemek için mümkün 
olduğunca kõsa tutulmalõdõr. 

Piyasa güçlerinin serbest etkileşimi artmõştõr. Tarihsel sebeplerden dolayõ Türkiye�de devletin 
ekonomiye müdahalesi oldukça fazla olmuştur. Kamu teşebbüsleri imalat sektörü için girdi 
sağlamõş ve kamu bankalarõ tarõm veya KOBİ gibi sektörlere tercihli krediler vermiştir. Bu 
müdahaleci yaklaşõm, gereğinden fazla istihdama ve sübvanse edilen kamu teşebbüslerinin 
oluşmasõna sebep olmuştur. Ayrõca, 2000 yõlõnda kamu bankalarõnda GSYİH�nin yaklaşõk 
%10�una varan görev zararõ birikmiştir. Enerji sektörünün fiyat yapõsõnda ve faktör 
dağõlõmõnda bozulmalara neden olan sübvansiyonlu enerji fiyatlarõ, bir sosyal politika aracõ 
olarak kullanõlmõştõr. Tarõm sektörüne yapõlan transferler, çok büyük bir bütçe yükü 
oluşturmuştur. Ayrõca, geniş bir kayõt dõşõ ekonomi olmasõ, hanehalkõ arasõndaki vergi 
yükünün dağõlõmõndaki oransõzlõk gibi büyük bir dengesizliğe neden olmuştur. Tüm bu 
faktörler, istikrarsõz mali dengeler ile pazar sapmalarõ ve esnek olmayan bir piyasa 
yaratmõştõr. 

Şubat ayõndaki krizden itibaren, Türkiye pazar sapmalarõ ve esneksizliğin giderilmesi 
çalõşmalarõnõ hõzlandõrmõştõr. Kamu teşebbüslerinin özelleştirilmesi hazõrlõklarõ hõzlandõrõlmõş, 
hükümet kamu bankalarõnõn kredi verme kararlarõna müdahale etmeyeceği taahhüdünü 
vermiş, borcunu ödeyemeyen özel bankalar Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonuna devredilmiş ve 
zor durumda olan bankalar yeniden sermayelendirilmiştir. Tarõm sektöründe destekleme 
fiyatlarõ sistemi ve destek alõmlarõ aşamalõ olarak kaldõrõlacak ve doğrudan gelir desteği 
sistemine geçilecektir. Sonuç olarak, üretici fiyatlarõndaki devlet etkisi azalmõş, ancak, 
tüketici fiyatlarõndaki devlet etkisi yüksek kalmõş ve tüketici fiyat endeksi sepetindeki 
ürünlerin %25�ini oluşturmaya devam etmiştir. Ayrõca, kamu borçlanma ve kamu ihaleleri 
mevzuatõ ile Tütün Yasasõ Meclisten geçmeyi beklemektedir.  

Devletin üretimdeki önemli etkisi devam etmekte olup özelleştirme çalõşmalarõ yavaş 
olmuştur. Kamu teşebbüsleri, imalat sektöründe katma değerin yaklaşõk dörtte birini ve 
istihdamõn yaklaşõk %12�sini oluşturmaktadõr. Bankacõlõk sektöründe, devlet bankalarõ, 
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sektörün toplam varlõklarõnõn üçte birinden fazlasõnõ ve istihdamõnõn %40�õndan fazlasõnõ 
oluşturmaktadõr. Özelleştirme, 1980�li yõllarõn ortasõnda başlamõş olmasõna rağmen, toplam 
özelleştirme gelirleri GSYİH�nin %4�üne denk gelmekte olup oldukça düşük bir seviyededir. 
Türkiye�nin özelleştirme konusunda çok iyi bir performans gösterdiği geçtiğimiz yõl 
içerisinde toplam özelleştirme gelirleri GSYİH�nin yaklaşõk %1.5�ine ulaşmõştõr. Petrol 
dağõtõm şirketi POAŞ�õn %51 hissesinin blok satõşõ ve petrol rafinerisi TÜPRAŞ�õn 
%31.5�inin halka arzõ  son dönemde gerçekleştirilen en önemli projelerdir. Türk Hava 
Yollarõnõn %51�inin ve Türk Telekomun %20�sinin özelleştirilmesi girişimleri başarõsõzlõkla 
sonuçlanmõştõr. Özelleştirme mevzuatõ şeker, tütün, enerji ve telekomünikasyon 
sektörlerindeki teşebbüslerin özelleştirilmesine imkan verecek şekilde geliştirilmiştir. Ancak 
son mali krizlerden bu yana kötü piyasa koşullarõ ve muhalefet ve koalisyon içerisinden gelen 
tepkiler nedeniyle kayda değer bir özelleştirme yapõlamamõştõr. Türkiye, 2001 yõlõnõn sonuna 
kadar POAŞ ve TÜPRAŞ�õn ikincil ve üçüncül halka arzlarõnõ gerçekleştirmeyi planlamakta 
ve Türk Hava Yollarõnõn %51�inin satõlmasõnõ tekrar denemeyi hedeflemektedir. 

Piyasaya giriş ve çõkõşlara ilişkin oldukça serbest düzenlemelere rağmen, kalan bazõ engeller 
ekonomik faaliyetlere sekte vurmaya devam etmektedir. Daha önceki yõllarda olduğu gibi 
piyasaya giriş ve çõkõşlarõn sayõsõ oldukça fazla olmuştur. Yõlõn ilk dokuz ayõnda toplam 
işletmelerin yaklaşõk %7�sini oluşturan 35,000 civarõnda yeni işletme kurulmuştur. Aynõ 
dönemde, yaklaşõk 12,500 işletme tasfiye edilmiştir. Piyasaya girişlerin yaklaşõk %20 
azalmasõ ve tasfiyelerin %25 artmasõ, ekonomik durgunluğun etkisini göstermektedir. 
Ekonomik küçülmenin yanõ sõra, çok yüksek faiz oranlarõ ve özel bankalarõn özel sektöre 
kredi verme konusundaki isteksizlikleri, yeni kurulan işletme sayõsõndaki azalmanõn en 
önemli sebepleridir. Bunlarõn yanõ sõra, özellikle küçük işletmeler için sorun teşkil eden ve 
aşõlmasõ gereken bazõ bürokratik engeller  bulunmaktadõr. 

Yasal sistem, mülkiyet haklarõna ilişkin düzenlemeler de dahil olmak üzere mevcuttur. Ancak, 
kanunlarõn ve kontratlarõn yürütülmesinde ve uygulanmasõnda zaman zaman zorluklar 
yaşanmaktadõr. Gerekli yasal sistem oluşturulmuş olmasõna rağmen, mevcut mevzuatõn 
uygulanmasõ yetersiz kalmaktadõr. Adli personelin eğitimi, ihtiyaçlarõ her zaman 
karşõlayamamaktadõr. Yasal işlemler zaman zaman karmaşõk ve zaman alõcõ olmaktadõr. 
Ancak, eski Anayasa Mahkemesi başkanõnõn cumhurbaşkanõ olarak seçilmesinin ardõndan, 
kanunlara saygõ ve mevzuatõn uygulanmasõ konularõnda ilerleme kaydedilmiştir. 

Mali sektör halen yeniden yapõlandõrõlmakta olup, üretken yatõrõmlara yeterince mali kaynak 
sağlayamamaktadõr. Mali sektör, esas itibarõyla bankacõlõk sektöründen oluşmaktadõr. 
1990�larda bu sektör, tasarruflar ve mevduatlar için yüksek devlet garantileri ve güçlü kamu 
sektörü kredi talebi neticesinde çok hõzlõ bir şekilde büyümüştür. Bankacõlõk sektöründeki 
siyasi müdahalenin, yüksek kronik enflasyonun, yetersiz mevzuat ve denetimin bir sonucu 
olarak Türk bankacõlõk sektörü, önemli yapõsal zayõflõklarla karşõ karşõyadõr. Bankacõlõk 
sektörü yaklaşõk 70 kuruluştan oluşmaktadõr. Dört temel kamu bankasõ sektör varlõklarõnõn 
yaklaşõk %30�una ve mevduatlarõnõn yaklaşõk %35�ine sahiptir. Bu bankalarõn özelleştirilmesi 
gecikmiştir. Sektörün diğer %30�luk varlõğõ, dört büyük özel banka tarafõndan 
yönetilmektedir. Yaklaşõk %10�luk kõsmõ ise, Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonunun (TMSF) 
gözetimine devredilen 18 faal olmayan bankaya aittir. Devlet tahvilleri, özel banka 
varlõklarõnda nispeten yüksek bir oran olan yaklaşõk %25�lik bir paya sahiptir. GSYİH�nin 
%23�üne tekabül eden banka kredileri, ağõrlõklõ olarak kamu kesiminde ve bu bankalarla 
ilişkili holdinglerde yoğunlaşmaktadõr. Sonuç olarak, toplam borçlularõn sadece %0.1�i 
toplam kredi miktarõnõn yaklaşõk %40�õnõ almaktadõr. Borsa kapitilizasyonu, GSYİH�nin 
%20�si civarõndadõr. Mali krizler sonrasõnda geri dönmeyen borçlarõn toplam krediler içindeki 
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oranõ, özellikle TMSF denetimindeki bankalar olmak üzere, kamu bankalarõnõn geri 
dönmeyen borçlarõndaki ani artõş etkisiyle %18�e çõkmõştõr. 

Mali sektörün zayõflõklarõnõn belirlenmesinde başarõ sağlanmõştõr. Kamu bankalarõ yeniden 
sermayelendirilmiş ve kõsa vadeli pozisyonlarõ büyük ölçüde azaltõlmõştõr. Özel bankalar, 
sermaye yeterlilik oranlarõnõ artõrmak ve uluslararasõ bilgi verme ve ihtiyati düzenlemelere 
uymakla yükümlü tutulmuşlardõr. Yeniden yapõlandõrma ve yeniden örgütlendirme çalõşmasõ 
kapsamõnda, ekonomik olarak varlõğõnõ sürdüremeyen özel bankalar TMSF�ye devredilmiştir. 
Bankacõlõk mevzuatõ geliştirilmiştir. 2000 yõlõnda Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme 
Kurumunun kurulmasõ, bankacõlõk gözetimini ve ihtiyati kurallara bağlõlõğõ artõrmõştõr. Ancak, 
konsolidasyon süreci henüz tamamlanmamõştõr. Şimdiye kadar yalnõzca en küçük kamu 
bankasõ  olan Emlak Bankasõ kapatõlmõştõr. En büyük iki kamu bankasõ olan Halkbank 
(KOBİ�lere kredi sağlayan banka) ve Ziraat Bankasõ ( Zirai banka), ortak bir uzman yönetime 
devredilmiştir. Söz konusu bankalar özelleştirme için hazõrlanacaktõr. Bir diğer kamu bankasõ 
olan Vakõfbank�õn yakõn bir gelecekte özelleştirilmesi planlanmaktadõr. Ekonomik olarak 
varlõğõnõ sürdüremeyen bazõ bankalar, Sümerbankla birleştirilmiş olup, bu bankanõn askeri 
personelin dayanõşma fonuna ait Oyakbank�a satõlmasõ planlanmaktadõr. Bugüne kadar, küçük 
bir banka olan Bank Ekspres ve  Türkiye�nin 9�uncu Büyük bankasõ Demirbank satõlmõştõr. 

Birlik içerisindeki rekabet baskõsõna ve piyasa güçlerine dayanma kapasitesi 

Bu kriterin yerine getirilmesi, piyasa ekonomisinin ve ekonomik ajanlarõn öngörülebilir bir 
ortamda karar vermelerini sağlayan istikrarlõ bir makroekonomik çerçevenin varlõğõna 
bağlõdõr. Ayrõca  bu kriter, yeterli bir beşeri ve altyapõyõ da içeren fiziki sermayeyi 
gerektirmektedir. Kamu teşebbüslerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ ve tüm teşebbüslerinin 
verimliliklerinin artõrõlmasõ amacõyla yatõrõm yapõlmasõ gerekmektedir. Ayrõca, kuruluşlar ne 
kadar çok dõş finansmana açõk olurlarsa ve yeniden yapõlanma ve yenilik yapmada ne kadar 
çok başarõlõ olurlarsa, uyum kapasiteleri o kadar çok olacaktõr. Genel olarak, katõlõm 
öncesinde daha yüksek bir ekonomik entegrasyon seviyesine ulaşmõş bir ekonomi, üyeliğin 
gereklerini daha iyi bir şekilde yerine getirebilecektir. AB üyesi ülkeler arasõnda yapõlan 
ticaretin hacmi ve ticarete konu ürünlerin çeşitliliği bunun bir göstergesidir. 

İşleyen bir piyasa ekonomisinin temellerini güçlendirecek önemli ilerlemeler kaydedilmiş 
olmasõna rağmen, yeterli bir ekonomik istikrar ve öngörülebilir bir ortam henüz 
sağlanamamõştõr. Ayrõca, devletin rolü hâlâ oldukça fazladõr ve mali piyasalar yatõrõmlarõ 
üretken çalõşmalara yönlendirememektedir. 

Beşeri ve fiziki sermayenin yapõsõ, nitelik ve bölgesel dağõlõm açõsõndan oldukça heterojen 
olup, acil olarak iyileştirilmeye ihtiyaç duymaktadõr. Göreceli olarak genç bir nüfusu olan 
Türkiye�nin demografik yapõsõ, oldukça büyük bir potansiyel oluşturmakla beraber, eğitim ve 
öğretim için yeterli kaynak yaratõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Türkiye�nin beşeri sermayesi 
yõllardõr yetersiz finansmanla karşõ karşõyadõr. Eğitim düzeyi uluslararasõ standartlara göre, 
oldukça düşüktür. Okur yazarlõk oranõ 1999 yõlõnda 12 yaşõndan büyük erkekler için %94 iken 
kadõnlar için ancak %77 olmuştur. Son yõllarda bu durumu düzeltmek için bazõ çabalar 
gösterilmektedir. Zorunlu eğitim, 1997-1998 eğitim yõlõndan itibaren 5 yõldan 8 yõla 
çõkarõlmõştõr. Ancak, gerekli eğitim koşullarõnõn sağlanmasõ ve öğretmen ihtiyacõnõn 
karşõlanmasõ konularõnda zorluklarla karşõlaşõlmaktadõr. Ayrõca, ilköğretim okullarõna kayõt 
oranõ %98 olmasõna rağmen, orta dereceli okullara kayõt oranõ %60 sevisinde kalmaktadõr. 
Nüfusun önemli bir kõsmõnõn kõrsal kesimde yer almasõna rağmen, eğitim kaynaklarõ kentsel 
kesimde yoğunlaşmaktadõr. Buna ek olarak, temel eğitim seviyesi açõsõndan çok büyük 
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bölgesel farklõlõklar bulunmaktadõr. Özel sektör ve eğitim sistemi arasõndaki iletişim, eğitimin 
içeriğini özel sektörün ihtiyaçlarõna göre ayarlamak için yetersizdir. Bunun sonucu olarak, 
yüksek okul mezunlarõ arasõnda işsizlik oranõ çok yüksektir. Sağlõk sistemi, iş gücüne yeterli 
destek verememektedir. Yetersiz kaynaklarõn yanõnda, sağlõk hizmetlerinin karşõlanmasõ 
açõsõndan bölgeler arasõnda büyük farklõlõklar vardõr. 

Fiziki sermayenin niteliği oldukça heterojen olup, bu durum büyük verimlilik farklõlõklarõna 
yol açmaktadõr. İhracata yönelik üretim yapan firmalar en son teknolojiyi kullanõrken, pek çok 
KOBİ eskimiş sermaye ve modasõ geçmiş yönetim teknikleriyle çalõşmaktadõr. Sonuçta 
sermaye stoğunun genel verimliliği göreceli olarak düşüktür. Kara yollarõ ağõ oldukça 
gelişmiştir. Petrol, gaz ve enerji bağlantõlarõ için boru hatlarõ yaygõnlaştõrõlmõştõr. Ancak, 
demir yollarõ ağõ ihmal edilmiştir. Ekipmanlarõ eskimiş ve yönetim kapasitesi yetersiz 
kalmõştõr. Sonuç olarak, TCDD�ye yapõlacak bütçe transferleri önemli bir mali yük 
oluşturmaktadõr. 

İşgücü piyasasõna ilişkin politikalarõn geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. İşgücü piyasasõ 
politikalarõ, Türkiye�nin geleneksel olarak kõsa vadeli istikrara odaklanmasõ nedeniyle, 
politikalarõn oluşturulmasõ esnasõnda yeteri kadar tartõşõlmamaktadõr. Ancak, son zamanlarda 
kurumsal oluşum ve sosyal kesimlerin katõlõmõ artõrõlmõştõr. Hükümeti, işverenleri ve işçi 
kesimini temsil eden üç taraflõ komisyon, Türk işgücü piyasasõ politikalarõnõn etkinliğinin 
nasõl artõrõlacağõna ilişkin raporlar ve öneriler hazõrlamaktadõr.  

Sabit sermaye yatõrõmlarõ çok değişkendir. 2000 yõlõnda sabit sermaye yatõrõmlarõnõn 
GSYİH�deki payõ %22�dir. Konut yatõrõmlarõnõn payõ nispeten yüksektir ve yõllõk gelişimi faiz 
oranlarõna ve genel ekonomik ortama göre değişmektedir. %90�õ alt yapõ yatõrõmlarõndan 
oluşan kamu yatõrõmlarõnõn, GSYİH�deki payõ %6 seviyesinde sabitlenmiştir. Son yõllardaki 
istikrarsõz ekonomik performansla paralel olarak, 1997�de GSYİH�nin %21�i olan özel sektör 
yatõrõmlarõ, 2000 yõlõnda %16 seviyesine düşmüştür. 

Doğrudan yabancõ yatõrõmlar konusunda serbestliğin giderek artmasõna karşõn, sermaye 
girişleri çok düşük düzeyde kalmõştõr. Geçtiğimiz yõl süresince, piyasanõn serbestleşmesi 
neticesinde, yabancõ yatõrõmcõlarõn Türk firmalarõna erişimi artmõştõr: bazõ sektörlerdeki 
sõnõrlamalar devam etse de korunan bazõ sektörler serbestleşmiştir; özelleştirilecek firmalarõn 
sayõsõ artõrõlmõş ve bürokratik prosedürler iyileştirilmiştir. 2000 yõlõnda GSM lisans satõşõ ve 
bazõ özelleştirme projeleri nedeniyle doğrudan yabancõ sermaye girişleri artmõştõr. Doğrudan 
yabancõ sermaye girişi, ekonomik istikrarsõzlõğõn ve siyasi belirsizliğin bir yansõmasõ olarak 
beklenenin önemli miktarda altõnda kalmõştõr. Düşük sermaye girişleri, hem dõş dengedeki 
açõğõ destekleyememekte hem de Türk sermaye stoğunun modernleştirilmesi, çağdaş know-
how tekniklerinin Türkiye�ye aktarõmõ ve ihracat pazarlarõna erişimin artõrõlmasõ açõsõndan  
kaçõrõlmõş fõrsatlar olarak değerlendirilmektedir. Rekabet gücü açõsõndan değerlendirildiğinde 
özellikle, Türkiye�nin düşük seviyedeki AR-GE yatõrõmlarõ ile birlikte ele alõndõğõnda, bu 
durum,  önemli bir dezavantaj oluşturmaktadõr.  

Özel sektörde, özellikle de tarõm sektöründe, işletmelerin yeniden yapõlandõrõlmasõ yapõsal 
reformlarla daha da hõz kazanmõştõr. Tarõm sektöründe; imtiyazlõ kredi sözleşmeleri, fiyat 
desteklerinin ve destekleme alõmõ uygulamalarõnõn sona erdirilmesi ile birlikte, önemli ölçüde 
bir yeniden yapõlanma yaşanmaktadõr. Şeker ve tütün piyasasõ gibi önemli tarõm piyasalarõnõn 
serbestleştirilmesi gerekmektedir. Giderek daha katõ bütçe kõsõtlamalarõna maruz kalan kamu 
teşebbüsleri, maliyetlerini karşõlayacak fiyat tespitine zorunlu kõlõnmaktadõr. Bugüne kadar 
elde edilen dikkate değer başarõya rağmen, önceden beri korunan bu sektörlerdeki yeniden 
yapõlandõrma süreci henüz yeni başlatõlmõş olup, modernleşme sürecini muhafaza etmenin 
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kõsa vadede önemli sosyal ve politik maliyetleri olabilir. Ancak, yeni düzenleyici çerçevenin 
sõkõ bir şekilde uygulanmasõ ve devam eden yeniden yapõlandõrma çalõşmalarõ, bu sektörlerde 
ve ekonominin bütününde rekabeti canlandõrmak için anahtar rol oynayacaktõr.  

Küçük ve çok küçük ölçekli aile şirketleri Türk ekonomisinin bel kemiğidir. Küçük ve orta 
ölçekli işletmeler, imalat sanayii istihdamõnõn yaklaşõk %60�õnõ ve bu sektörün yarattõğõ katma 
değerin %30�unu sağlamaktadõr. Çok küçük ölçekli firmalar, Türk ekonomisinde özel bir 
öneme sahiptir. 10 kişiden daha az çalõşanõ olan bu firmalar, imalat sanayiindeki tüm 
firmalarõn %94�ünü oluşturmakta ve sektörün iş gücünün %34�ünü istihdam etmekte, ancak, 
bu sektörün katma değerinin sadece %7�sini yaratabilmektedir. Çoğunlukla aile şirketi olan 
bu firmalar, piyasada kendilerine faaliyet alanõ bulmakta dinamik ve esnek olup, kayõt dõşõ 
ekonominin ucuz girdilerinden faydalanmaktadõr. Bu firma kategorisi, kayõt dõşõ ekonomi ve 
aile bağlarõ ile birlikte, muhtemelen, büyük istikrarsõzlõk gösteren Türk ekonomisinde temel 
istikrarõ sağlamaktadõr. Söz konusu küçük ölçekli firmalarõn büyük bölümü, işgücü 
düzenlemelerine ilişkin yasalar, sosyal güvenlik ve sağlõk standartlarõ ve muhasebe kurallarõ 
gibi konulardaki Avrupa standartlarõnõ uygulamak zorunda kaldõklarõnda ciddi sõkõntõlarla 
karşõlaşabilecektir.  

Özellikle tarõm sektöründe ve mali sektörde devletin müdahalesi azalmaya devam etmiştir. Bu 
kapsamda alõnan en önemli önlemler; tütün ve şeker piyasalarõnõ serbestleştirme çalõşmalarõ, 
tarõm satõş kooperatiflerine özerklik verilmesi ve kamu bankalarõndaki siyasi etkinin 
kaldõrõlmasõdõr. Telekomünikasyon Kurumunun yetkileri güçlendirilmiş ve elektrik ve gaz 
sektörleri için bağõmsõz düzenleme kurumlarõnõn oluşturulmasõ için değişiklikler yapõlmõştõr. 
Bu önlemler, uzun vadeli yerli ve yabancõ yatõrõmlar için sektörlerin çekiciliğini artõracaktõr. 
Ayrõca, Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõ artõrõlmõştõr. Devlet sübvansiyonlarõ azaltõlmõştõr.  

AB ile ticari bütünleşme az da olsa artmaya devam etmiştir. 2000 yõlõnda toplam mal ve 
hizmet ihracatõ ve ithalatõ GSYİH�nin %55�i civarõnda olmuştur. İthalatõnõn %49�unu, 
ihracatõnõn ise %52�sini gerçekleştirdiği AB, Türkiye�nin en önemli ticari ortağõdõr. Aralõk 
1995�te Gümrük Birliğinin kurulmasõyla, Türkiye�nin AB ile ticari entegrasyonu artmõştõr. 
Son yõllarda Türkiye, Sovyetler Birliğinden ayrõlan devletlerle olan ticaretini artõrma 
konusunda önemli bir başarõ göstermiştir. Tekstil ve hazõr giyim, toplam ihracatõn %45�ini 
oluşturmaktadõr. Türk ithalatõnõn yaklaşõk olarak %90�õ sõnai üretimde girdi olarak 
kullanõlmaktadõr. İthalatõn toplam %52�sini oluşturan makine ithalatõ en önemli kalemdir. 
Petrol ürünleri ithalatõ, toplam ithalatõn %5�ini oluşturmaktadõr. 

Yüksek enflasyon nedeniyle, Türk ürünlerinin fiyat avantajõ geçtiğimiz yõl bağlõ kur rejimine 
geçilmesiyle azalmõştõr. TL�nin son dönemde %50�den fazla değer kaybetmesi, geçtiğimiz yõl 
gerçekleşen reel değer kazancõnõ telafi etmiş ve Türk ürünlerinin fiyat avantajõnõ artõrmõştõr. 
Ancak, ihracat sektörü, Türk ihraç ürünlerindeki yüksek ithal girdi oranõ, finasman 
maliyetlerinin çok fazla artmõş olmasõ ve uluslararasõ ekonomik yavaşlama nedeniyle TL�deki 
değer kaybõnõn avantajlarõndan yeterince faydalanamamõştõr. 
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2.4. Genel değerlendirme23 

İki mali krizle karşõ karşõya kalan Türkiye, işleyen bir piyasa ekonomisinin sağlanmasõ 
konusunda fazla ilerleme kaydedememiştir. Ancak, ekonominin önemli bir kõsmõ AT ile 
oluşturulmuş gümrük birliği çerçevesinde zaten AB piyasalarõyla rekabet etmektedir. 

İki mali kriz, ekonomideki düzelmeyi ve devam eden ekonomik istikrar programõnõ 
sonlandõrmõştõr. Makroekonomik  istikrar sarsõlmõş ve pek çok makroekonomik dengesizlik 
yeniden ortaya çõkmõştõr. Türkiye, bir önceki programa göre mali sektörün riskleri ve 
kõrõlganlõğõnõ daha fazla dikkate alan ve ekonominin pek çok alanõnda devlet müdahalesini 
azaltmaya çalõşan, umut verici bir ekonomik reform programõnõ kabul etmiş ve uygulamaya 
koymuştur. Bu problemler krizin ana sebeplerini oluşturmuştur.   

Enflasyonla mücadeleye dayalõ, kõsa dönemde makroekonomik istikrarõn sağlanmasõna 
öncelik verilmelidir. Ayrõca, yetkililer orta vadede piyasa ekonomisine dayalõ istikrarlõ bir 
ekonomik gelişme için, sağlam bir zemin oluşturulmasõna odaklanmaya devam etmelidir.  
Orta vadede ekonominin rekabet gücünün artõrõlmasõnõn sağlanmasõ için; bankacõlõk ve tarõm 
sektörleri gibi çeşitli sektörlerde ve kamu teşebbüslerinde önemli ölçüde yeniden yapõlanmaya 
ihtiyaç vardõr. Bu sektörlerin, ülke genelinde eğitim, sağlõk, sosyal hizmetler ve kamu altyapõ 
yatõrõmlarõnõ yeterli bir seviyeye çõkarmak için orta vadeli bir perspektif içerisinde bütçe 
önceliklerini yeniden tanõmlamalarõ gerekmektedir.  

3. Üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerin üstlenilebilmesi yeteneği 

Giriş 

Raporun bu bölümü,Türkiye'nin üyelikten kaynaklanan yükümlülükleri üstlenebilmesi 
yeteneğine ilişkin 2000 İlerleme Raporunu güncelleştirmeyi amaçlamaktadõr. Bu 
yükümlülükler, müktesebat olarak bilinen ve Birliğin amaçlarõnõn uygulanmasõ için kullanõlan 
hukuki ve kurumsal çerçeveyi ifade etmektedir. 2000 İlerleme Raporundan sonra kaydedilen 
gelişmelerin değerlendirmesinin yanõ sõra, bu bölüm, Türkiye'nin üyelikten kaynaklanan 
yükümlülüklerin üstlenilebilmesi yeteneğini ve diğer yapõlmasõ gerekenlerin genel bir 
değerlendirmesini vermektedir. Bu bölüm, yirmi dokuz müzakere bölümünü takip edecek 
şekilde düzenlenmiş olup, müktesebatõn çeşitli yönleriyle uygulanabilmesi için Türkiye'nin 
idari kapasitesinin değerlendirilmesini kapsamaktadõr. 

Aralõk 1995'te gerçekleştirilen Madrid Zirvesi, özellikle idari yapõlarõnõn düzenlenmesi 
yoluyla, aday ülkelerin aşamalõ ve uyumlu entegrasyonu için koşullarõn oluşturulmasõ 
gereğinden bahsetmektedir. Gündem 2000'de Komisyon, Topluluk mevzuatõnõn ulusal 
mevzuata etkili bir şekilde aktarõlmasõnõn önemini ve idari ve yargõsal kurumlar vasõtasõyla 
aktarõlan mevzuatõn gerektiği gibi uygulanmasõnõn daha da önemli olduğunu vurgulamõştõr. 
Bu, gelecekteki üyelik için, karşõlõklõ güven oluşturmanõn vazgeçilmez ön koşuludur. 

Haziran 2000�de Santa Maria de Feira�da ve Haziran 2001�de Göteborg�da gerçekleştirilen 
Zirvelerde, aday ülkelerin müktesebatõ yürütme ve uygulama kapasitelerinin hayati önemi 
tekrar vurgulanmõş ve adaylarõn kendi idari ve yargõsal yapõlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ 

                                                 
23 Bakõnõz �Genişlemeyi başarõya dönüştürme: Her aday ülkenin katõlõma yönelik kaydettiği ilerlemeye 

ilişkin Avrupa Komisyonu Strateji Belgesi ve Raporu�, COM (2001) 700. 
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ve güçlendirilmesi için önemli çabalarõn sarf edilmesi gerektiği ilave edilmiştir. Türkiye'nin 
2000 İlerleme Raporunda yer alan idari kapasitesinin değerlendirilmesine dayanarak, mevcut 
Rapor, daha derin ve detaylõ olarak, müktesebatõn çeşitli yönlerinin uygulanmasõ bakõmõndan 
gerekli temel idari sistemler üzerinde yoğunlaşmaktadõr. 

2000 İlerleme Raporunda, Komisyon, şu sonuçlara varmõştõr: 

"Genel olarak, Türkiye'nin gümrük birliği kapsamõna giren alanlarda Topluluk müktesebatõ ile 
uyumu en ileri düzeydedir. Bununla birlikte, son İlerleme Raporundan bu yana, bu alanlarda, 
mevzuat uyumundaki ilerleme sõnõrlõ kalmõştõr. 

Aday ülke olarak, Türkiye�nin, tüm diğer alanlarda müktesebat uyumu konusunda ciddi 
ilerlemeler kaydetmeye başlamasõ gerekmektedir. Müktesebatõn bu alanlarõnõn 
uyumlaştõrõlmasõ, yürütülmesi ve uygulanmasõ için stratejiler ve detaylõ programlar (öncelikler 
dahil) gerekmektedir. Müktesebatõn analitik incelenmesinin sonuçlarõ ve Türkiye Ulusal 
Programõ, bu çalõşma için önemli araçlardõr. 

Farklõ AB politikalarõnõn yürütülmesi ve gerektiği gibi uygulanmasõ için önemli idari 
reformlarõn yapõlmasõ gerekmektedir. Türk istatistik tabanõnõn Eurostat ile uyumlu hale 
getirilmesi öncelik teşkil etmektedir. 

İç pazar mevzuatõ konusunda, mallarõn serbest dolaşõmõ alanõnda, özellikle, standartlarõn 
uyumu ve ticaretteki diğer teknik engellerin kaldõrõlmasõ konusunda, çaba harcanmalõdõr. 
Gümrük birliği yükümlülüklerinin bir sonucu olarak, bu sürecin 2000 yõlõ sonuna kadar 
tamamlanmasõ gerekmektedir. Tarõm ürünlerinin ticareti bir problem olmaya devam 
etmektedir. İç pazara ilişkin olarak, Türkiye�nin, yeni ve global yaklaşõm ilkelerini temel 
alarak, bir çerçeve mevzuat kabul etmesi gerekmektedir. Bankacõlõk sektöründe, önemli 
reformlar gerçekleştirilmiştir. Sermayenin dolaşõmõ konusunda mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõna 
ilişkin gelişme kaydedilmemiştir. Kara paranõn aklanmasõ konusundaki ciddi problemler 
devam etmektedir. Mali hizmetler dõşõndaki hizmetlerin ve kişilerin serbest dolaşõmõ 
alanlarõndaki uyum çalõşmalarõ başlangõç aşamasõndadõr. İç pazar ile ilgili diğer konularla 
birlikte, kurumsallaşma konusunda, özellikle devlet yardõmlarõnda, daha detaylõ çalõşma 
yapõlmalõdõr. Tekellerle ilgili olarak yeni düzenlemeler yapõlmalõdõr. Türk şirketler hukuku, 
Komisyon tarafõndan, AB mevzuatõna uygunluk bakõmõndan detaylõ bir şekilde 
değerlendirilecektir. Vergilendirme konusunda hâlâ önemli uyum çalõşmalarõnõn yapõlmasõna 
ihtiyaç vardõr. Gümrük alanõnda, tama yakõn bir uyum söz konusudur. 

Telekomünikasyon alanõnda, rekabetin sağlanmasõ amacõyla önemli çalõşmalar yapõlmõştõr. 
Topluluk müktesebatõna uyum çalõşmalarõ sürdürülmelidir. Görsel işitsel ürün korsanlõğõ ciddi 
bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir. 

Tarõm ve balõkçõlõk alanõnda, öncelik verilecek konu, bu politikalarõn yürütülebilmesi için 
temel mekanizmalarõn ve yapõlarõn (istatistik, arazi kayõtlarõ, geliştirilmiş balõkçõlõk filosu 
kayõtlarõ, bitki ve hayvan kimliği sistemleri, teçhizatõn modernizasyonu) oluşturulmaya 
başlanmasõdõr. Türk deniz filosunun güvenlik kayõtlarõ kaygõ verici olmaya devam etmektedir. 
Deniz ve karayolu ulaşõmõnõn AB standartlarõna uyarlanmasõ gerekmektedir. 

Sosyal politika alanõnda, Türk mevzuatõ, özellikle, standartlar, yöntemler ve denetim şartlarõ 
açõsõndan, Birlik mevzuatõndan hâlâ çok farklõdõr. Değişik alanlarda, yapõlmasõ gereken çok iş 
bulunmaktadõr. Aynõ durum, hâlâ kabul edilmemiş olan enerji ve gaz sektörlerinin yeniden 
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yapõlanmasõnõ sağlayacak kilit enerji yasalarõ için de geçerlidir. Çevre sektöründe, ilk 
aşamada, müktesebatõn uyumlaştõrõlmasõ için stratejiler önerilmektedir. 

1999 yõlõna kõyasla, adalet ve içişleri alanõnda önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. Göç 
konusunda, Batõ Avrupa ülkelerine yasa dõşõ yollardan giriş yapanlarõn sayõsõnõn azaltõlmasõ 
amacõyla, ciddi önlemler alõnmasõ için çaba sarf edilmelidir. Özellikle çõkõşlardaki olmak 
üzere kontrollerin etkililiğinin artõrõlmasõ amacõyla, Türkiye�de çeşitli birimlerin daha iyi 
koordine olmalarõ tavsiye edilmektedir. 

Daha iyi bir mali denetim sistemi oluşturulabilmesi için, kapsamlõ bir çerçeve politikasõna 
ihtiyaç vardõr. AB�nin mali çõkarlarõnõn da korunmasõ için mali yönetimin modernizasyonu 
konusunda hâlâ önemli çabalarõn sarf edilmesi gerekmektedir. 

Genel sonuç olarak, gümrük birliği dõşõndaki politika alanlarõnda, yeterli yürütme ve 
uygulama mekanizmalarõnõn kurulmasõ da dahil olmak üzere, AB mevzuatõ ile daha fazla 
uyum sağlanmasõ bakõmõndan önemli çabalar sarf edilmelidir. Bu, her düzeyde önemli idari 
reformlarõ, devlet yardõmlarõ ve bölgesel kalkõnma gibi alanlarda yeni yapõlarõn kurulmasõnõ 
gerektirmektedir. Yukarõda bahsedilen çeşitli konular, Türkiye�nin Katõlõm Ortaklõğõnõn 
öncelikleri olarak tanõmlanmaktadõr. 

3.2 Müktesebat başlõklarõ 

Yukarõda belirtildiği gibi, Türkiye'nin üyelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme 
kapasitesi, müzakere konusu 29 başlõktan oluşan liste doğrultusunda aşağõda sunulmaktadõr. 
Bu bağlamda, anõlan kõsõmda, iç pazarõn mihenk taşlarõ olan dört özgürlüğe ilişkin 
gelişmelerin incelenmesi yer almakta ve bunu, müktesebatõn çeşitli yönleri açõsõndan 
bütünlüğünü sağlamak amacõyla sektörel politikalar, ekonomik ve mali konular, bölgesel 
politika, çevre konularõ, adalet ve içişleri, dõş politika ve mali sorularõ kapsayan müktesebat 
başlõklarõnõn her birinde kaydedilen ilerlemelerin sistematik bir değerlendirmesi takip 
etmektedir. 

Bölüm1: Mallarõn Serbest Dolaşõmõ 

Son İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, müktesebata uyum konusunda bazõ ilerlemeler 
kaydetmiştir. Bununla birlikte, genel olarak değerlendirildiğinde, uyumlaştõrma henüz 
tamamlanmamõştõr. 

Yatay ve usule ilişkin tedbirler ve özellikle Yeni ve Global Yaklaşõm konusunda ilerleme 
kaydedilmiştir. �Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatõn Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõna Dair 
Kanun�, TBMM tarafõndan Haziran 2001�de onaylanmõş olup, Ocak 2002�de yürürlüğe 
girecektir. 

Bu Çerçeve Kanunun amacõ (üreticilerin ve dağõtõcõlarõn yükümlülükleri de dahil olmak 
üzere) ürünlerin piyasaya arz edilmesi, uygunluk değerlendirmesi, pazar gözetim ve denetimi 
ve bu düzenlemeler ile ilgili bildirimler konusunda prensipler ve usuller ortaya koymaktõr. Bu 
Kanunun uygulanmasõ, daha sonraki müktesebat uyumlaştõrmasõna hukuki dayanak 
oluşturacaktõr. 

Yeni Yaklaşõm Direktifleri alanõnda sektörel düzenlemelere bakõldõğõnda, yasal metroloji ve ön 
ambalajlama (alkolmetre, alkol hidrometre, alkol çizelgeleri, elektirik sayaçlarõ ve motorlu 
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taşõtlar için lastik basõnç ölçüleri) alanlarõnda 4 adet AT Direktifi 2001 yõlõ başlarõnda 
üstlenilmiştir.  

Eski Yaklaşõm Direktifleri kapsamõndaki sektörler açõsõndan bakõldõğõnda, motorlu taşõtlar ve 
onlarõn römorklarõ ile ilgili olarak son İlerleme Raporundan bu yana oldukça gelişme 
kaydedilmiştir. Ekim 2000�den beri, 15 AT Direktifini iç hukuka aktaran mevzuat kabul 
edilmiştir. Tarõm ve orman traktörleri konusunda, 4 AT Direktifi daha üstlenilmiş 
bulunmaktadõr. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ motorlu taşõtlar, traktörler ve motosikletler için 
Ulusal Tip Onayõ ve Ulusal Komple Taşõtlar Tip Onay Sertifikasõ vermeye başlamõştõr.  

Basõnçlõ kaplar alanõnda 5 adet Eski Yaklaşõm Direktifinin tamamõ Kasõm 2000 ve Mart 2001 
tarihleri arasõnda üstlenilmiştir.  

Tekstil alanõnda üçlü elyaf karõşõmlarõn nicel analizi ve ikili tekstil elyaf karõşõmlarõnõn nicel 
analiziyle ilgili 2 adet AT Direktifi Nisan 2001 tarihinde üstlenilmiştir. Ayakkabõlarõn 
etiketlenmesi ile ilgili Direktifi üstlenen hukuki düzenleme 3 Aralõk 2000 tarihinde kabul 
edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  

Eczacõlõk ürünleri ile ilgili alanlarda, kozmetikler ve kimyasallar dahil, Eski Yaklaşõm 
Direktifleri kapsamõndaki diğer sektörlerde bir gelişme kaydedilememiştir. Benzer şekilde 
kristal camlar ve ahşaplar ile ilgili alanlarda hiç bir gelişme olmamõştõr. 

Eczacõlõk ürünleri alanõnda Türkiye Nisan 2001�de AB�nin İlaç Düzenleme Otoriteleri 
İşbirliği Anlaşmasõ�na (CADREAC) taraf olmuştur.  

Gõda Mevzuatõnõn kabul edilmesi hususunda hiç bir gelişme kaydedilmemiştir. (Ayrõca bkz. 
Bölüm 7-Tarõm)  

Uyumlaştõrõlmamõş sektörler ile ilgili olarak, elde edilebilir bilgiler õşõğõnda, son İlerleme 
Raporundan bu yana bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Kamu ihaleleri ile ilgili gelişme kaydedilmemiştir. 

Genel değerlendirme 

Türkiye, mallarõn serbest dolaşõmõ alanõndaki müktesebatõ uyumlaştõrmaya yönelik adõmlar 
atmasõna rağmen, özellikle yeni yaklaşõm ve eski yaklaşõm müktesebatõ kapsamõndaki bütün 
alanlarda daha fazla gayret göstermelidir. Gerekli yasal metroloji altyapõ sisteminin 
geliştirilmesi gereklidir.  

Ürün bazlõ yaklaşõm çerçevesinde, bazõ sektörlerde Türkiye�nin müktesebata uyumu 
tamamlanmõştõr. Ancak, Türkiye, 2000 yõlõ sonuna kadar kendisine ürünlerin teknik 
gerekleriyle ilgili geniş kapsamda yasal düzenlemeyi kabul etme ve uygulama zorunluluğu 
getiren, gümrük birliği kapsamõndaki yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmiştir. Mallarõn 
serbest dolaşõmõ alanõndaki müktesebatõn gerektiği gibi uygulanmasõ, Türkiye�de çeşitli 
kurumlarõn (standardizasyon, akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi ve pazar gözetimi ile 
ilgili) kurulmasõ, yeniden yapõlanmasõ ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, 
ilgili kuruluşlarõn özerkliğinin ve etkililiğinin artõrõlmasõnõn sağlanmasõ dahil olmak üzere 
yapõlacak önemli işler bulunmaktadõr. 
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Türkiye ve Avrupa Birliği arasõnda gümrük birliğinin mevcudiyeti mallarõn serbest dolaşõmõ 
alanõnda mevzuat uyumlaştõrmasõ açõsõndan, Türkiye�nin durumunu etkilemektedir. Gümrük 
birliğinin son aşamasõnõn uygulanmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi 
Kararõna göre, Türkiye 2000 yõlõ sonuna kadar ticaretin önündeki teknik engellerin 
kaldõrõlmasõyla ilgili Topluluk mevzuatõnõ üstlenmeyi taahhüt etmiştir. 

2/97 sayõlõ AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi Kararõnda, sõnai ürünler ile ilgili müktesebatõn 
önemli bir bölümü dahil olmak üzere, ilgili Topluluk hukuki araçlarõnõn listesi ve bunlarõn 
Türkiye tarafõndan uygulanma şartlarõ ve düzenlemeleri belirtilmektedir. 

Bununla birlikte, Türkiye, 1/95 sayõlõ AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi Kararõndaki 
yükümlülüklerini yerine getirememiştir. Müktesebatõn önemli bir bölümü üstlenilmemiş ve 
uygulanmamõş iken, geçici düzenlemelerin süresi 2000 yõlõ sonunda dolmuştur. Sõnai mallar 
gümrük birliği alanõnda serbestçe dolaşmakla birlikte, 2001 yõlõ süresince uygulamada tarife 
dõşõ engellerin sayõsõ artmõştõr. Bu durum, ticarette sapma oluşturmakta ve Gümrük birliğinin 
tam olarak işletilmesini engellemektedir. 

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatõn Hazõrlanmasõ ve Uygulanmasõna Dair Çerçeve Kanunun 
kabulü önemli bir gelişmedir. Bu Kanun, Yeni Yaklaşõm Direktifleri kapsamõna giren 
alanlardaki müktesebatõn önemli ölçüde uyumlaştõrõlmasõna zemin teşkil etmektedir. Çerçeve 
Kanunun uygulanmasõ, CE uygunluk işaretinin kullanõlmasõ, uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarõ ve onaylanmõş kuruluşlar, Türkiye ile AB arasõnda mallarõn serbest dolaşõmõ 
ilkesine sapma getiren bilgi değişimi, AB ile Türkiye arasõnda teknik düzenlemeler ve 
ürünlerin pazar gözetimi ve denetimi ile ilgili bilgilerin değişimi konularõnda 5 adet 
düzenlemenin kabul edilmesiyle güçlendirilmelidir. 

Standardizasyon alanõnda, devlet bütçesinden finanse edilmeyen özerk bir kurum olan Türk 
Standartlarõ Enstitüsü (TSE), standartlarõn, sõnai metroloji ve kalibrasyon, uygunluk 
değerlendirme ve belgelendirme işlemlerinin hazõrlanmasõ ve yayõmlanmasõndan sorumludur. 
TSE , CEN ve CENELEC�in halihazõrda ortak üyesidir ve bu organizasyonlarõn her ikisine de 
tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. 

Türk yetkililerine göre, Nisan 2001 itibarõyla, TSE, 4949 adet CEN EN standardõ ve 2282 
CENELEC EN standardõ kabul etmiştir. Bunlardan, 490 adedi CEN standardõ ve 275 adet 
CENELEC standardõ Kasõm 2000 ve 1 Mayõs 2001 tarihleri arasõnda kabul edilmiştir. Yeni 
Yaklaşõm Direktifleri ile ilgili bir dizi standard halihazõrda kabul edilmiştir. 

Akreditasyon alanõnda, �Türk Akreditasyon Konseyinin Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 
Kanun� ile kurulan Türk Akreditasyon Konseyi (TÜRKAK), laboratuvar, belgelendirme ve 
denetim hizmetlerini gerçekleştiren kuruluşlarõ akredite etmek için oluşturulmuştur. 
TÜRKAK idari ve mali özerkliği haizdir. Son İlerleme Raporundan bu yana, yasayla kurulan 
akreditasyon sisteminin işlerlik kazanmasõnõ sağlamak için çaba gösterilmekte ve ilk 
akreditasyon başvurusunu değerlendirmek için düzenlemeler yapõlmaktadõr. TÜRKAK�õn 
halihazõrdaki 60 personeli, görevini ifa etmesi için yeterli görülmektedir. TÜRKAK�õn bu 
sene içerisinde faaliyete geçmesi beklenmektedir. Devlet tarafõndan oluşturulan özel bir kurul 
tarafõndan bir kalite yönetim sistemi kurulmak üzeredir. 

Uygunluk değerlendirmesi alanõndaki diğer gelişmeler, ürünler için teknik gereksinmelerle 
ilgili çerçeve kanunun uygulanmasõna bağlõdõr. Aynõ durum pazar gözetimi için de geçerlidir. 
Halihazõrda pazar gözetimi faaliyetleri, ilgili kanunun kapsadõğõ sektöre bağlõ olarak birkaç 
bakanlõk ve kamu kuruluşunca yerine getirilmektedir. Bu bakanlõk ve kuruluşlar, Sanayi ve 
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Ticaret Bakanlõğõ, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ, Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõndan oluşmaktadõr. Piyasa öncesi denetim hâlâ Türk 
sisteminin bir özelliğidir.  

Son yõllarda ortaya çõkan ticari sorunlarõn sayõsõnõn azaltõlmasõ için gayret sarf edilmelidir. 
Özellikle TSE�nin etkili çalõşmasõ ile uluslararasõ standartlar ve gümrük birliği 
yükümlülüklerinden farklõlõk gösteren çeşitli Türk standartlarõnõn kullanõmõ azaltõlacaktõr. 
Ayrõca, belgeleme için gereksiz belge istenmesi, onaylama ve gereğinden fazla test etme 
prosedürlerinden kaynaklanan gecikmeler gibi konular ele alõnmalõdõr. Yeni ikincil mevzuat 
paketi çerçevesinde uygulamaya yönelik düzenlemeler çõkarõlõrken, bu noktalara özel önem 
verilmesi önerilmektedir. Eski Yaklaşõm Direktifleri kapsamõndaki sektörlerde, motorlu 
taşõtlar ve tarõm ve orman traktörleri alanõndaki gelişmeler olumlu karşõlanmaktadõr. Türkiye, 
sõrasõyla, 2003 ve 2005 tarihlerine kadar mevzuat uyumlaştõrmasõnõn tamamlanamayacağõnõ 
öngördüğü ilaç ve kimya sektöründeki uyumlaştõrmasõnõ hõzlandõrmalõdõr. Kozmetikler 
alanõnda, Türkiye�de bu sektör ile ilgili düzenlemeler müktesebatõn aksine bir yönde 
gelişmektedir. Esasen,  AB müktesebatõnda öngörülmeyen bir ürün kategorisi (kozmetik ara 
ürünler) oluşturulmuştur. 

Türkiye tarafõndan bunlar ve diğer ürünler ile ilgili müktesebat üstlenildiğinde, yetkili 
makamlar, bu mevzuatõn tam olarak uygulanmasõnõ temin edecek gerekli idari düzenlemelerin 
de eş zamanlõ olarak yapõlmasõnõ sağlamalõdõr. 

Gõda mevzuatõ konusunda, müktesebat ile tam olarak uyumlu hukuki düzenlemenin başarõyla 
kabul edilmiş ve uygulanmõş olup olmadõğõnõn tespiti için daha fazla gayret sarf edilmelidir. 
Mevcut Türk sistemini, Topluluk standartlarõyla uyumlu hale getirmek amacõyla 2000 yõlõnda 
gõda eylem planõ hazõrlanmõştõr. 1997 yõlõnda hazõrlanan Gõda Denetimini Güçlendirme 
Projesi henüz uygulamaya konmamõştõr.  

Denetim, HACCP ve laboratuvar analizleriyle ilgili bazõ eğitim programlarõ 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye ayrõca hõzlõ alarm sisteminin kurulmasõyla ilgili çalõşmalarõ da 
yürütmektedir. Aflatoksin ve çökeltiler için bazõ izleme planlarõ hazõrlanmõştõr. 

Denetim de dahil olmak üzere, gõda maddeleri için idari sorumluluk, Sağlõk Bakanlõğõ ve 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ arasõnda paylaştõrõlmõştõr. İdari yapõlarõn Topluluk mevzuatõ ile 
uyum sağlamak için güçlendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle mevcut laboratuvarlar, gerekli 
analizleri gerçekleştirecek yeterli donanõma sahip değildir. 

Ürünlerin sõnõrlardaki güvenlik kontrolleri konusunda, Türkiye�nin hâlâ uygun pazar gözetim 
alt yapõsõnõn oluşturulmasõna ve yetkili makamlarla idari işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyacõ 
vardõr. 

Uyumlaştõrõlmamõş alanlarda, karşõlõklõ tanõma ilkesinin uygulanmasõ ve AT Antlaşmasõnõn 
28-30�uncu maddelerinden kaynaklanan müktesebatla ilgili sorunlar bulunmaktadõr. Kamu 
ihaleleri alanõndaki mevcut düzenlemeler müktesebat ile uyumlu değildir. 

Bölüm 2: Kişilerin Serbest Dolaşõmõ 

Rapor dönemi boyunca müktesebatõn bu alanõnda önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Mesleki niteliklerin karşõlõklõ olarak tanõnmasõ konusunda bir ilerleme olmamõştõr. Çoğu 
mesleğin icrasõ Türk vatandaşlarõna tahsis edilmiş durumdadõr. 
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Vatandaş haklarõ konusunda rapor edilebilecek bir gelişme kaydedilmemiştir. 

İşçilerin serbest dolaşõmõ konusunda bir gelişme olmamõştõr. 

Sosyal güvenliğin koordinasyonuna ilişkin olarak, sadece bazõ temel düzenlemelere ilişkin 
hazõrlõklar yapõlmõştõr. 

Genel değerlendirme 

Türkiye, bu alandaki müktesebata henüz uyum sağlamamõş olup, bazõ alanlarda ilk hazõrlõklarõ 
tamamlamõştõr. 

Mesleki niteliklerin karşõlõklõ olarak tanõnmasõ ve vatandaş haklarõ konusunda gelişme 
sağlanmamõştõr. Sosyal güvenliğin koordinasyonu konusunda yapõlan hazõrlõk çalõşmalarõna 
devam edilmeli ve bu alanda gerekli idari kapasite oluşturulmalõdõr. İşçilerin serbest dolaşõmõ 
konusu, karşõlõklõ istişarelerde bulunmaya ihtiyaç göstermektedir.  

Bölüm 3: Hizmetlerin Serbest Dolaşõmõ 

Mali hizmetlerde AB müktesebatõna uyum açõsõndan bazõ ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Yerleşme hakkõ ve hizmet sunumu serbestisi (mali olmayan hizmetlerde) alanõnda, Mayõs 
2001�de avukatlõk mesleğinin icrasõna ilişkin bir Kanun kabul edilmiştir. Bu Kanun ile, 
yabancõlara, Türk barolarõna üye olma şartõ aranmaksõzõn, hukuki danõşmanlõk hizmeti sunma 
hakkõ verilmiştir. Bununla birlikte, mevcut rejim çerçevesinde, bazõ mesleki faaliyetler, 
yalnõzca Türk vatandaşlarõna tahsis edilmiştir. Buna ek olarak, bahse konu Kanun hükümleri, 
yalnõzca yurtdõşõnda benzer hizmeti vermek isteyen Türk vatandaşlarõna söz konusu hakkõ 
tanõyan ülke vatandaşlarõna uygulanmaktadõr. 

Mali hizmetler alanõnda ve özellikle bankacõlõk sektöründe, Mart 2001�de kabul edilen �Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programõ�nda yer alan önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu 
reformlarõn bir parçasõ olarak, Mayõs 2001�de Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafõndan �Bankacõlõk Sektörünün Yeniden Yapõlandõrõlmasõ�  programõ hazõrlanmõş ve bu 
çerçevede, Eylül 2000�de başlatõlan, kamu bankalarõnõn özelleştirilmesi süreci 
hõzlandõrõlmõştõr. 

Bankalarõn açtõklarõ krediler ve diğer plasmanlarõ için ayõrdõklarõ zorunlu karşõlõklar  hakkõnda 
Yönetmelik ve Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatõ ile Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonunca 
Tahsil Olunacak Primler Hakkõnda Karar gibi bazõ yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 
Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu kapsamõnda bulunan azami miktar, 1 Ocak 2001 tarihinden 
sonra, bankalara yatõrõlan mevduat için, 50 milyar TL�ye düşürülmüştür. 1 Ocak 2000 
tarihinden önceki mevduat için, söz konusu üst limit 100 milyar TL �ye düşürülmüştür. 
Anõlan tarihten önceki mevduat için ise üst limit bulunmamaktadõr. 

Buna ek olarak, bankalarõn 1 Ocak 2002 tarihi itibarõyla, iç denetim ve risk yönetimi 
araçlarõnõ oluşturmasõnõ zorunlu kõlan Bankalarõn İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri 
Hakkõnda Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 

Sermaye Yeterliliğinin konsolide bazda ölçümü ve değerlendirilmesi ile ilgili yasal 
düzenlemenin yanõsõra, yine konsolide bazda hesaplanan bir oran olan ve bankalarõn öz 
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varlõklarõnõn toplam net döviz pozisyonlarõna oranõ şeklindeki standart oranõn muhasebesi ve 
uygulamasõna ilişkin ilkeler de tespit edilmiştir. 

Ayrõca, Bankacõlõk Kanunu, bankalarõn öz kaynaklarõna ilişkin eşik tanõmlarõ, kredi tanõmõ ve 
bankalarõn zararlarõna ilişkin kurallar ve diğer bazõ alanlarda önemli değişiklikler içerecek 
şekilde Mayõs 2001�de tadil edilmiştir. 

Tüm bu düzenlemeler mali sektörün istikrara kavuşturulmasõ ve Topluluk müktesebatõna 
uyum sağlanmasõ amacõnõ taşõmaktadõr. 

Menkul kõymetler alanõnda ise, Sermaye Piyasasõ Kurulu, Haziran 2001�de iki tebliğ 
çõkarmõştõr. Bunlardan biri, ödeme güçlüğüne düşen firmalarõn müşterilerinin maruz kaldõklarõ 
zararlarõn karşõlanmasõna yönelik Yatõrõmcõ Koruma Fonunun işleyişi; diğeri ise, merkezi 
kayõt sisteminin kuruluş ve işleyişi hakkõndadõr. Merkezi kayõt sisteminin işlevi, ödeme 
güçlüğündeki aracõ firmalarõn tedrici tasfiyesine yönelik bir fon yönetiminin tesisidir. Tebliğ, 
Fonu yönetecek olan merkezi kayõt sisteminin faaliyete geçmesi ile birlikte yürürlüğe 
girecektir. 

Sermaye Piyasasõnda Faaliyette Bulunanlar için Lisans Verme ve Sicil Tutmaya İlişkin 
Esaslar Hakkõnda Tebliğ, Haziran 2001�de yayõmlanmõştõr. 

Sigortacõlõk hizmetleri alanõnda, bir önceki İlerleme Raporundan bu yana üç  yasal düzenleme 
gerçekleştirilmiştir. Bunlar; Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi (Nisan 2001), Sigorta ve 
Reasürans Brokerleri  (Ekim 2000) ve Sigorta Prodüktörleri ile Aktüerlerine ilişkin 
yönetmeliklerde değişiklik yapõlmasõdõr.  

Mevzuat uyumlaştõrmasõ yapõlamamõş alanlarda, özellikle karşõlõklõ tanõma ilkesinin ve AT 
Antlaşmasõnõn 28 ila 30�uncu maddelerinden kaynaklanan AB müktesebatõnõn uygulanmasõna 
ilişkin sorunlar devam etmektedir. 

Kişisel verilerin korunmasõ alanõnda, gerek mevzuat, gerek idari yapõ oluşturulmasõ açõsõndan 
herhangi bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Genel değerlendirme 

Mali hizmetler alanõnda, AB müktesebatõna uyum ve serbestleşme sürecinde ilerleme 
kaydedilmektedir. Özellikle, bankacõlõk sektöründe gerçekleştirilmekte olan reformlar dikkate 
değer bulunmakta ve memnuniyet uyandõrmaktadõr. Mali hizmetler dõşõndaki hizmetler 
alanõnda ise, Türk mevzuatõnõn AB müktesebatõ ile uyumlaştõrõlmasõ için kapsamlõ bir uyum 
çalõşmasõ yapõlmalõdõr. 

Gümrük birliğinin, hizmetlerin ve kamu ihaleleri alanlarõnõ da kapsayacak şekilde 
genişletilmesine ilişkin olarak sürdürülmekte olan müzakerelerin sonuçlarõ, bu alandaki 
ilerlemelere katkõda bulunacaktõr. Türkiye�nin adaylõk statüsünü de dikkate alan yeni bir 
taslak anlaşmanõn hazõrlanmasõnõn ardõndan, 1999 yõlõnda başlayan söz konusu müzakerelere 
devam edilmektedir. 

Mali hizmetler dõşõndaki hizmetler alanõnda, AB müktesebatõ ile önemli farklõlõklar 
bulunmaktadõr. Türkiye�de yerleşik yabancõlar, hâlâ izin veya Hazine Müsteşarlõğõ Yabancõ 
Sermaye Genel Müdürlüğü tarafõndan düzenlenen teşvik belgesine ihtiyaç duymaktadõr ve 
bazõ hizmetlerin Türk vatandaşlarõna tahsis edilmiştir. 



Türkiye�nin Avrupa Birliğinr Katõlõm Sürecine İlişkin 2001 Yõlõ İlerleme Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle01.pdf    

52 

Yatõrõm hizmetleri ve menkul kõymet piyasalarõ alanõnda ise, Sermaye Piyasasõ Kurumu 
tarafõndan Yatõrõmcõnõn Korunmasõ Fonunun İşletilmesine İlişkin Yönetmeliğin çõkarõlmasõ 
memnuniyet verici bir gelişmedir. Merkezi kayõt sisteminin uygulanabilir hale getirilmesi 
gerekmektedir. 

Sigortacõlõk alanõnda, hizmetlerin serbestleştirilmesi açõsõndan bazõ kõsõtlamalar mevcudiyetini 
sürdürmektedir. Sigorta Murakabe Kurulunun Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlõğõ ile 
bağlantõsõ bulunmaktadõr ve bu durumda anõlan Kurul tam bağõmsõz olarak 
nitelendirilemeyebilecektir. Bu hususun tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

İdari yapõya ilişkin olarak, Sermaye Piyasasõ Kurumu (SPK), yatõrõm hizmetleri ve menkul 
kõymet piyasalarõnõ izleyen kurumdur. SPK, özerk ve kendi kendini finanse eden (işlemler 
üzerinden aldõğõ % 0.25 kesinti ile) bir kurum olup, 366 personeli bulunmaktadõr. SPK 
tarafõndan, mali cezalar ve lisans iptali ile sonuçlanabilecek bağõmsõz soruşturmalar 
yürütebilmektedir. Kurum, faaliyetlerini, Uluslararasõ Menkul Kõymetler Komisyonlarõ 
Teşkilatõ ilkeleri ve AT standartlarõ çerçevesinde sürdürmektedir. 

Bölüm 4: Sermayenin Serbest Dolaşõmõ 

Bir önceki rapordan bu yana müktesebata uyum konusunda Türkiye sõnõrlõ bir ilerleme 
kaydetmiştir.  

Ödemeler sistemi konusunda, bir önceki yõl uygulamaya konan yeni nesil gerçek zamanlõ 
ödeme sistemi, elektronik transfer ve hesap kapatmalarõnõ kapsayacak şekilde genişletilmiştir.  

Merkez Bankasõ Kanununu değiştiren Nisan 2001 tarihli Kanun, Merkez Bankasõna Türk 
Lirasõnõn hacmini ve dolaşõmõnõ düzenleme, ödeme ve menkul kõymet transferi sistemlerini 
oluşturma konusunda yetki vermektedir. Kanun ayrõca, ödemeler için elektronik ortam dahil 
olmak üzere, yöntem ve enstrümanlar belirlemek için mevcut ya da gelecekteki sistemlerin 
kesintisiz işlemesini ve denetlenmesini sağlayan düzenlemeler getirmiştir.  

Kara para aklanmasõna ilişkin mevzuatla ilgili olarak, 21 Eylül 2001 tarihinde Avrupa 
Konseyi�nin Kara Para Aklama, Araştõrma ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Zapt ve 
Müsaderesine ilişkin Konvansiyona imza atõlmasõyla bir miktar ilerlemenin kaydedildiği 
söylenebilir. 

Genel değerlendirme 

Sermayenin serbest dolaşõmõna ilişkin Türk rejimi, AB mevzuatõyla belli bir ölçüde uyumlu 
durumdadõr, ancak mevzuatõn tam olarak uyumlaştõrõlmasõ için daha fazla çaba 
gerekmektedir. Serbestleşme bütün işlemlere yayõlmalõdõr. Madencilik, enerji, bankacõlõk, 
radyo-televizyon şirketleri, telekomünikasyon gibi değişik sektörlere yönelik yabancõ 
yatõrõmlarõnda halen bazõ kõsõtlamalar mevcuttur. Yabancõ ortaklõğõn belli bir tavanõ aşmadõğõ 
ulaşõm sektöründe ve limanlarda da yabancõ yatõrõmlarõna kõsõtlamalar getirilmiştir. Gayri 
menkullere ilişkin yabancõ yatõrõmlarõna kõsõtlamalar söz konusudur ve Türk sigortacõlõk 
şirketlerinin rezervlerini yabancõ varlõklara yatõrmalarõna izin verilmemektedir. 

Yatõrõmlara izin verme sistemi kaldõrõlmalõ ve bir kayõt sistemi ile değiştirilmelidir. Mevcut 
sistem, ilgili Topluluk mevzuatõ ile uyumlu değildir. 
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Türkiye, Şubat 2001�deki ekonomik krizin sonucunda mali sektörde önemli bir reform 
başlatmõştõr. Bu reformlar bankacõlõk sisteminin yeniden yapõlandõrõlmasõnõ ve bazõ sorunlu 
bankalarõn özelleştirilmesini ya da kapatõlmasõnõ kapsamaktadõr. Bankacõlõk sektörü 
reformunun, AB müktesebatõna tam uyumu için hõzlõ bir şekilde tamamlanmasõ ve 
uygulanmasõ gereklidir.  

Genel olarak, Türk menkul kõymetler borsasõnda kote edilmek isteyen yabancõ şirketler için 
koşullar, AB şirketlerine uygulananlar için olanlara benzemektedir. Ancak, yabancõ şirketin 
kendi ülkesinde de kote edilmiş olmasõ zorunludur.  

Yerleşiklerin, 5 milyon Dolarõ aşmamak koşuluyla, fonlarõnõ yurt dõşõna transfer etmeleri 
serbesttir. Daha büyük miktarlar için ise resmi izin gereklidir. Yerleşik olmayanlarõn büyük 
miktarlardaki transferlerine ilişkin koşullar yeterince açõk değildir.  

Türkiye�nin, Ağustos 1999�dan itibaren yürürlükte olan kara para aklanmasõna ilişkin 
mevzuatõ düzgün bir şekilde uygulamasõ gereklidir. FATF�nin (Mali Eylem Görev Gücü) 
Tavsiyeleri ile uyum sağlanmalõdõr.  

Merkez Bankasõ, Avrupa Merkez Bankasõnõn Euro cinsinden gerçek zaman işlemlerine ilişkin 
olan TARGET sistemine bağlanmõş bulunmaktadõr. 

İdari kapasite açõsõndan, mali suçlarõ araştõrmayla ilgilenen özel birim 2000-2001 döneminde 
mali suçlar konusunda 19 yeni uzman işe almõştõr. Bu birim, 1997 yõlõndan bu yana Maliye 
Bakanlõğõ bünyesinde faaliyet göstermekte olup, 88 çalõşanõ vardõr.  

Bölüm 5: Şirketler Hukuku: 

Türkiye, şirketler hukuku alanõnda, özellikle fikri mülkiyet haklarõ mevzuatõ ile ilgili olarak 
bazõ ilerlemeler kaydetmiş, söz konusu mevzuatõn uygulanmasõ için de çaba sarfetmiştir. 

Şirketler hukukunda benzer bir ilerleme mevcut değildir. 

Türkiye, fikri mülkiyet haklarõ alanõnda kiralama ve ödünç verme haklarõ ve eser sahibinin 
haklarõ ile bağlantõlõ diğer haklar hakkõndaki Direktifler ve kablolu yayõnlar ve uydu 
yayõnlarõnda eser sahibinin haklarõ ve eser sahibinin haklarõ ile bağlantõlõ diğer haklara ilişkin 
bazõ kurallarõn koordinasyonu hakkõndaki Direktif ile Bern ve Roma Sözleşmeleri, TRIPs 
Anlaşmasõ, WIPO Telif Haklarõ Antlaşmasõ ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Antlaşmasõ ile 
Türk sisteminin uyumunu hedefleyen mevzuatõ kabul ederek, fikri mülkiyet haklarõ alanõnda 
önemli bir adõm atmõştõr. 

Mart 2001�de, TBMM, belli başlõ illerde fikri mülkiyet konularõ ile ilgilenecek ihtisas 
mahkemelerinin kurulmasõna ilişkin bir Kanun kabul etmiştir. Asliye ve sulh hukuk ve ceza 
mahkemeleri ise, fikri mülkiyet haklarõ ile ilgili davalarõ görmek üzere görevlendirilmiştir.  

Türkiye, Kasõm 2000�de Avrupa Patent Sözleşmesini ve Türkiye�deki uygulamalarõ, İç Pazar 
Harmonizasyon Ofisinin uygulamalarõ ile uyumlaştõrma amacõnõ taşõyan Mutabakat Zaptõnõ 
onaylamõştõr. Şubat 2001�de kabul edilen Gümrük Kanunu, sõnõrlardaki fikri mülkiyet hakkõ 
ihlallerine karşõ mücadeleyi hedefleyen tedbirleri ve taklit ve korsan mallara ilişkin tedbirleri 
içermektedir. 
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Genel değerlendirme 

Türkiye, fikri ve sõnai mülkiyet haklarõ alanõnda daha da ilerleme kaydetmiştir. Buna karşõlõk, 
diğer ilgili alanlardaki müktesebat uyumu konusunda gelişme sağlanamamõştõr. 

Şirketler hukuku alanõnda, özellikle birleşme hükümleri ve muhasebe ve denetim mevzuatõ 
bakõmõndan önemli farklõlõklar bulunmaktadõr. Şirketlerin tescili, illerde Ticaret Odalarõ 
nezdindeki ticaret sicil memurluklarõnca gerçekleştirilmektedir. Veri ve kayõt kalitesini daha 
da iyileştirme ihtiyacõ bulunmaktadõr. 

Fikri mülkiyet haklarõ alanõnda, Türkiye, gümrük birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini 
tam olarak yerine getirmek zorundadõr. Ayrõca, Türkiye, WIPO Telif Haklarõ Antlaşmasõ ve 
WIPO İcralar ve Fonogramlar Antlaşmasõna taraf olmamõştõr. Bu Antlaşmalara uyum sağlama 
yönündeki çabalarõnõ sürdürmelidir. 

Görsel-işitsel materyal korsanlõğõ, Türkiye�de ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu 
durumla mücadele etme gayretleri sürdürülmelidir. İlgili yeni mevzuatõn kabul edilmesi ve 
mevcut mevzuatõn uygulanmasõnõn güçlendirilmesi ve Türkiye açõsõndan önemli öncelikler 
arasõnda yer almaktadõr. 

Sõnai mülkiyet haklarõ ile ilgili konular ve özellikle Endüstriyel Tasarõmlarõn Uluslararasõ 
Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasõnõn uygulanmasõ, Türk Patent Enstitüsü tarafõndan 
yürütülmektedir. Söz konusu Enstitü, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõna bağlõ olup, özerk bir 
kuruluş değildir. Bu durumun ele alõnmasõ gerekmektedir. 

Entegre devrelerin topografyalarõnõn korunmasõ hakkõnda Kanunun kabul edilmesi ile ilgili 
çalõşmalar olumlu yönde ilerlemektedir. 

Bölüm 6: Rekabet Politikasõ 

Türkiye, son İlerleme Raporundan bu yana, rekabet politikasõ alanõnda önemli gelişme 
kaydetmiştir. Devlet yardõmõ düzenlemeleri ve bunlara uygulamasõna uyum sağlanmasõ ile 
ilgili bir gelişme sağlanmamõştõr. 

Türkiye, rekabet alanõndaki yasal çerçevesini, Topluluk müktesebatõ ve gümrük birliği 
yükümlülükleri ile daha da uyumlu hale getirmiştir. Türkiye, özellikle grup muafiyeti 
düzenlemeleri alanõnda , önemli sayõda ikincil mevzuat kabul etmiştir.  

Devlet yardõmlarõ alanõnda, Türkiye�de verilen devlet yardõmlarõnõn uygulanmasõ ve 
izlenmesinden sorumlu, 1 Ocak 2003�den itibaren çalõşmaya başlamak üzere işlevsel olarak 
bağõmsõz bir kurumun kurulmasõ, Haziran 2001�de kabul edilmiştir. Bu bağõmsõz kurumun 
kuruluş çalõşmalarõnõ yürütmek üzere, Türk Hükümeti tarafõndan geçici bir komite 
kurulmuştur. Bölgesel kalkõnma amaçlõ devlet yardõmlarõ ile ilgili herhangi bir gelişme 
kaydedilmemiştir. 

Türkiye, mevcut ticari nitelikli devlet tekellerinin ve inhisari haklara sahip işletmelerin bir 
listesini hazõrlamõştõr. Bu liste, Nisan 2001�de Komisyona sunulmuştur. TEKEL�in inhisari 
haklarõnõn kaldõrõlmasõ konusunda, Türkiye�nin Rapor dönemindeki serbestleştirme çabalarõ 
yetersiz kalmõştõr. Gümrük Birliği Kararõnda uyum için öngörülen geçiş süreci 1998 yõlõ  başõ 
itibarõyla sona ermiştir. Bu nedenle alkol ve tütün tekeli konusundaki uyumu güçlükleri 
sürmektedir. 
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Gümrük birliği çerçevesinde rekabet alanõndaki kurallarõn uygulanmasõna ilişkin prosedürün 
hazõrlanmasõ sona ermiştir ve bunun AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi�nce nihai olarak kabulü 
süreci başlatõlmõştõr. 

Genel değerlendirme 

Rekabet kurallarõnõn uygulanmasõ tatmin edici durumdadõr. Bununla birlikte, bu alanda 
müktesebata daha fazla uyum gerekmektedir. Rekabet Kurumu önemli sayõda sorunu ele 
almõştõr, fakat tüm sorunlarõn iyi bir şekilde ele alõnabilmesini sağlamak için kurumun idari 
kapasitesi güçlendirilmelidir. 

AT ilke ve kriterlerine dayalõ etkili bir devlet yardõmõ denetimi Türkiye�de bulunmamaktadõr. 
Türkiye, bu alanda mevzuatõnõ müktesebat ile uyumlu hale getirmelidir. Bağõmsõz bir devlet 
yardõmlarõ denetim organõnõn kuruluşu ile ilgili hazõrlõklar hõzlandõrõlmalõdõr. Ayrõca, 
Türkiye�de mevcut devlet yardõmlarõnõn envanteri ve Topluluğun devlet yardõmlarõ hakkõnda 
yaptõğõ araştõrmanõn metodolojisini ve sunumunu izleyen düzenli yõllõk raporlar 
bulunmamaktadõr. Bununla birlikte, Türkiye, devlet yardõmlarõ izleme organõnõn kurulmasõnõn 
ardõndan, bir devlet yardõmlarõ envanteri ve Topluluğun devlet yardõmlarõ hakkõnda yaptõğõ 
araştõrmanõn metodolojisini ve sunumunu izleyen düzenli yõllõk raporlar oluşturmayõ kabul 
etmiştir. Halen, devlet yardõmlarõnõn denetimi, Hazine Müsteşarlõğõ ve Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõ gibi farklõ bazõ kurumlarõnõn sorumluluğu altõnda bulunmaktadõr. 

Türkiye, bölgesel kalkõnma amaçlarõna yönelik bir devlet yardõmlarõ haritasõnõn belirlenmesi 
çalõşmasõnõ hõzlandõrmalõdõr. Ülkedeki maksimum yardõm yoğunluklarõnõn ayõrt edilebilmesini 
mümkün kõlmak amacõyla; haritanõn sonuçlandõrõlmasõnda, Eurostat standartlarõna göre 
toplanan coğrafi ve istatistiki verilerin yanõ sõra, Topluluk kriterlerinin ve metodolojisinin 
takip edilmesini sağlamak için daha fazla çalõşma yapõlmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. 

Bağõmsõz Türk Rekabet Kurumu 1997�de faaliyete geçmiştir. Kurum, bir çok yasal 
düzenlemeyi kabul etmiş ve yayõmlamõştõr ve AB�nin antitröst ve birleşme politikalarõ ile 
ilgili yasal çerçevesine ilişkin gelişmeleri yakõndan takip etmektedir. Ancak, bu kurumun, 
Rekabet Kanununu kamu teşebbüslerine, devlet tekellerine ve inhisari haklara sahip 
işletmelere etkili bir şekilde uygulayabilecek yeterli güce sahip olup olmadõğõ konusunda 
endişeler devam etmektedir. Bu nedenle, bu kurumun yetkisi açõkça belirlenmelidir. 

Alkol ve tütün tekeli (TEKEL) uyumu ile ilgili durum kaygõ verici olmaya devam etmektedir. 
Gümrük Birliği Kararõna göre, gerekli uyumun 1998�de gerçekleştirilmiş olmasõ 
gerekmektedir. Ocak 2001�de kabul edilen yeni kanun, Türkiye�nin gümrük birliği 
yükümlülüklerine aykõrõlõk teşkil etmektedir. Sonuç olarak, TEKEL, kamu kurumundan ticari 
bir işletmeye dönüşmüş olsa da, alkollü içkiler ve tütün ürünleri ticaretindeki tekeli etkin bir 
şekilde muhafaza etmektedir. TEKEL�in özelleştirilmesi hazõrlõk safhasõndadõr. 

Bölüm 7. Tarõm  

Son İlerleme Raporudan bu yana, mevzuat uyumunda ilerleme kaydedilmemiştir. 
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Türkiye�de tarõm, 199924 yõlõnda toplam katma değerin %15�ini, 200025 yõlõnda ise %14.6�sõnõ 
oluşturmuştur. 200026 yõlõnda Türk iş gücünün yaklaşõk üçte biri (%34.9) tarõmda istihdam 
edilmiştir. 

AT�nin Türkiye menşeli tarõm ürünü ithalatõ, 2000 yõlõnda %3.8 oranõnda düşerek, 1,917 
milyon Euro�ya gerilemiştir. AB ihracatõ, %24.6 oranõnda artarak 1,004.6 milyon Euro�ya 
yükselmiştir. 199927 yõlõnda 1,187 milyon Euro tutarõndaki Türkiye�nin lehine olan ticaret 
dengesi, 2000 yõlõnda 912.4 milyon Euro olmuştur. 2000 yõlõnda AB�nin Türkiye�den yaptõğõ 
ithalatta en önemli ürün kalemleri, meyveler (%46) ve işlenmiş meyve ve sebzelerdir (%20). 
AB�nin Türkiye�den ihracatõnda ise, tütün (%9), içecekler ve sirke (%7) ve tahõllar ve pirinç 
(%6) gibi ürünler en önemlileridir. 

Türkiye tarõm politikasõ reformu alanõnda bir dizi tedbir almõştõr. 

Türkiye�nin Nisan 2001�de ortaya koyduğu �Güçlü Ekonomiye Geçiş Programõ�na göre, 
tarõmsal politikanõn ana ilkesi, çiftçilerin ülke çapõnda doğrudan gelir sağlamak yolu ile 
desteklenmesidir. Kõsa vadede, devlet denetimindeki destekleme fiyatlarõnda, Türkiye�nin 
mali kaynaklarõ dikkate alõnacak ve fiyatlardaki artõşlar hedeflenen enflasyon oranõnõ 
aşmayacaktõr. Destekleme alõmlarõnõn miktarõ, Türkiye�nin mali kõsõtlarõ ile 
ilişkilendirilecektir. 

Hükümetin amacõ, çeşitli destekleme politikalarõnõ kademeli olarak terk etmek ve ülke 
çapõnda hektar başõna doğrudan gelir sağlayan bir destekleme sistemi kurmaktõr. Ayrõca, 
tedbirler devletin tarõmdaki rolünün sõnõrlandõrõlmasõ amacõyla alõnmõştõr. Yine örneğin, 
Medeni Kanundaki mirasa ilişkin hükümleri değiştirerek tarõm alanlarõnõn bölünmesini 
önleyecek tedbirlerin belirlenmesi ve kõrsal kalkõnma projeleri vasõtasõyla alt yapõnõn ve 
yaşam koşullarõnõn geliştirilmesi düşünülmektedir. 

2001 yõlõ için devlet bütçesinden, tarõm politikalarõ için yaklaşõk 2,600 milyon Euro 
ayrõlacaktõr. Toplam tarõm bütçesinin 450 milyon Euro�luk kõsmõ çiftçilere doğrudan destek 
için, 140 milyon Euro�su girdi desteği için ve 2,000 milyon Euro�su ise genel ve diğer destek 
tedbirleri için kullanõlacaktõr. Kõrsal kalkõnma dahil tarõma verilen devlet desteği, devlet 
bütçesinin yaklaşõk %3.9�una tekabül etmektedir. 

Yatay Konular 

Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonuna (FEOGA) ve diğer yatay mekanizmalara 
ilişkin tedbirlerin uygulamasõna yönelik hazõrlõklar başlatõlmamõştõr. 

Ticari mekanizmalarõn uygulamasõnda Topluluğa uyum, 1995 yõlõ Gümrük Birliği Kararõ 
kapsamõna girmektedir.( Bkz. Bölüm 25- Gümrük Birliğine ve Bölüm 26- Dõş İlişkiler) 

Dört ilde uygulanan ve kõsmen Dünya Bankasõ tarafõndan finanse edilen, hektar başõna 
doğrudan gelir desteği sağlayan bir pilot program çerçevesinde, çiftçilerin kaydõ için farklõ 

                                                 
24 Aksi belirtilmedikçe, bütün tarõmsal istatistiklerin kaynağõ EUROSTAT�dõr. 
25 Veriler ISIC.Rev.2�ye aittir. 
26 Eurostat İşgücü araştõrma tanõmlarõ (LFS). LFS kõstaslarõna göre tarõmsal istihdam, gelirinin önemli bir 

kõsmõnõ tarõmdan elde eden ekonomik olarak faal kişileri ifade etmektedir. 
27 Tarõm ürünlerinin Uruguay Round tanõmõ, rakamlar EUROSTAT COMEXT�den alõnmõştõr. 
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mekanizmalar denenmiştir. Elde edilen sonuçlar temelinde kayõt işlemleri ülke çapõnda 
genişletilecektir (4 milyon çiftçi). Kayõt sistemi iki yõl içinde geliştirilecektir. Halihazõrda 
ilgili birimlerin %20�si tamamen bilgisayar ortamõna aktarõlmõş kadastro kayõtlarõna sahiptir. 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ (TKB) ilçe müdürlükleri, çiftçi kayõtlarõnõ tutacaklardõr. 

TKB bünyesinde, tarõmsal araziyi sõnõflandõrmak ve haritalandõrmak, üretimi ve farklõ ürünler 
için üretim kapasitesini tahmin etmek ve toprak kullanõm planlamasõ için bir veri tabanõ 
oluşturmak amacõyla Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algõlama Araştõrma Merkezi 
kurulmuştur. 

Büyükbaş hayvanlarõn tanõmlanmasõ, kaydõ ve izlenmesine ilişkin bir yönetmelik Haziran 
2000�de yayõmlanmõştõr. 2001�de kayõtlara başlanarak 10 milyon büyük baş hayvanõn 
kaydedilmesi hedeflenmektedir. Bilgisayarlõ bir sistem geliştirilme aşamasõndadõr. 

Ortak Piyasa Düzenlemeleri 

Hükümet, müdahale, girdi sübvansiyonu ve kredi sistemleri gibi destekleme politikalarõnõ, 
hektar başõna doğrudan gelir desteği veren bir sistem ile değiştirmeye başlamõştõr. 

Gübre sübvansiyonu, 1997�den bu yana nominal değerde sabit tutulmaktadõr. Tarõmsal kredi 
sübvansiyonunu kademeli olarak kaldõran bir program kabul edilmiştir. Buğday gibi bazõ 
ürünler için destekler azaltõlmõştõr. Bu husus, buğday fiyat seviyesinin, IMF ile yapõlan stand-
by anlaşmasõ taahhütleriyle uyumlu olmasõ zorunluluğu nedeniyle, Türk hükümeti içinde 
gerginliğe neden olmuştur.  

Yukarõda belirtildiği üzere, hektar başõna doğrudan gelir sağlayan bir pilot proje dört ilde 
uygulanmaya başlanmõştõr. Çiftçi başõna azami 199 dekar (19.9 hektar) arazi için dekar başõna 
ödeme miktarõ 5.5 Euro idi. Şimdiye kadar, 9.677 çiftçiye yaklaşõk, 2.7 milyon Euro 
ödenmiştir. 

Bir geçiş dönemi tedbiri olarak, ayrõca, daha karlõ ürünlere geçişin teşvik edilmesi için 
çiftçiler mali destek alabileceklerdir (alternatif ürün projesi). Burada temel amaç, tütün, şeker 
pancarõ, çay ve fõndõk üretim alanlarõnõ azaltmaktõr. Ayrõca, alternatif ürünlerin 
yetiştirilmesinin zor olduğu bölgelerde, çiftçiler, tarõm dõşõ faaliyetleri geliştirmek için ek 
gelir desteği alabileceklerdir.  

Hükümet, Nisan 2001�de, tarõmda doğrudan gelir desteği sistemini ülke genelinde uygulamak 
için bir karar almõştõr. 

Pazar uyumlu bir yaklaşõm geliştirmek için, bazõ ürünlerin gümrük tarifeleri düşürülmüştür.  

Tarõmsal alandaki reform sürecinin diğer bir önemli unsuru, devletin tarõmsal üretimde ve 
tarõmsal sanayi üretimindeki rolünün azaltõlmasõdõr. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) 
özelleştirilmesi süreci başlamõştõr. Alkollü içkilerin üretiminde tekeli kaldõran bir kanun 2001 
yõlõ Ocak ayõnda kabul edilmiştir. 

Bunlarõn dõşõnda, Tarõm Satõş Kooperatifleri Birliği ve Tarõm Satõş Kooperatifleri Yasasõ 2001 
yõlõnda yürürlüğe girmiştir. Yeniden Yapõlandõrma Kurulu kurulmuş ve yõllõk olarak yapõlan 
eski kredi ödemeleri ve sübvansiyonlarõnõn yerine, 2001 yõlõndan itibaren, 12,000 işçi için 
geçiş dönemi telafi ödemeleri getirilmiştir. 
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Teşebbüslerin özelleştirilmesi kapsamõnda, Şeker Şirketi (TŞFAŞ) 2002�den itibaren ticari 
kurallar çerçevesinde çalõşmaya başlayacaktõr. Şeker fabrikalarõnõn ve bazõ çay fabrikalarõnõn 
bu yõl içinde Özelleştirme İdaresine devredilmesi beklenmektedir. Haziran 2001�de çõkan 
Bakanlar Kurulu Kararõ ile bir Şeker Kurulu kurulmuştur. 2002 yõlõnda özelleştirmenin 
tamamlanmasõ amacõyla TEKEL�in tüm varlõklarõ söz konusu idareye devredilmiştir (Ocak 
2001 tarihli Kanun). 

Tarõm Satõş Kooperatiflerindeki değişiklikler, hükümet düzeyinde bazõ değişikliklere neden 
olacaktõr. TKB, daha önce KİT�ler tarafõndan yürütülen bazõ sorumluluklarõ üstlenmek 
zorunda kalacaktõr. Ayrõca, Bakanlõğõn merkezi ve yerel düzeyde yeniden yapõlandõrõlmasõ 
çalõşmalarõ hazõrlõk aşamasõndadõr. TKB gerekli mevzuat üzerine çalõşmaya başlamõştõr. 

Ekilebilir ürünler, şeker, özel bitkiler ve hayvansal ürünler ile ilgili yeni mevzuat kabul 
edilmiştir. 

19 Nisan 2001 tarihinde yeni bir Şeker Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun piyasayõ rekabete 
açmakta, devlet müdahalesini azaltmakta, şeker üretiminin istikrarlõ ve kendine yeterli 
düzeyde olmasõnõ amaçlamaktadõr. Üretim kotalarõ sistemi hâlâ kabul edilmemiş olan ikincil 
mevzuatõn parçasõ olacaktõr. 

Tütün sektöründe, TEKEL�in yeniden yapõlandõrõlmasõ ve tütün, tütün mamulleri ve alkollü 
içkiler konusunda yeni düzenlemeler yapmak amacõyla, TBMM, TEKEL Genel 
Müdürlüğü�nün yeniden yapõlandõrõlmasõ ve tütün ve tütün mamullerinin üretimi ihracatõ ve 
ithalatõ hakkõnda bir kanun kabul etmiştir. Kanun, tütün üreticileri için sosyal sonuçlar 
doğuracak olmasõ sebebiyle, Cumhurbaşkanõndan onay alamamõştõr. Bu Kanun çerçevesinde 
bir Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasasõ Düzenleme Kurulunun kurulmasõ 
gerekmektedir. Ayrõca, TEKEL, serbest piyasa koşullarõna göre faaliyet gösterecek ticari bir 
teşebbüs haline dönüştürülecek ve daha sonra özelleştirilecektir. 

Kõrsal Kalkõnma ve Ormancõlõk 

Türkiye�de, bu alandaki müktesebatõn öngördüğü şekilde kõrsal kalkõnma programlarõ 
bulunmamaktadõr. Ancak, Uluslararasõ Tarõmsal Gelişme Fonu (IFAD) ile birlikte geliştirilen, 
bir dizi klasik kalkõnma projesi mevcuttur. Bu projeler, kõrsal alanlarõn alt yapõsõnõ 
geliştirmeyi ve yaşam standardõnõ ve gelir seviyesini yükseltmeyi hedeflemektedir. 
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), tarõmsal yapõlarõ iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi sektörel 
programõn geliştirilmesine imkan vermiştir. Çölleşme ile mücadeleyi amaçlayan ayrõ bir 
program oluşturulmuştur. Ormancõlõk sektöründeki özel eylem alanlarõ; orman yangõnõ ile 
mücadele, ağaçlandõrma, erozyonla mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunmasõ ve düşük faizli 
krediler ile orman köylerinin sosyal ve ekonomik koşullarõnõn iyileştirilmesidir. Orman 
Bakanlõğõnõn toplam personel sayõsõ 30.500 civarõndadõr. 

Arazi Kullanõmõ ve Toprak Koruma Kanunu TBMM�de görüşülmektedir. 

Gõda Güvenilirliği Dahil Hayvan ve Bitki Sağlõğõ Konularõ 

Veterinerlik alanõnda, hayvan hastalõklarõnõn durumu ciddiyetini korumaktadõr (şap hastalõğõ, 
sõğõr vebasõ, brusella, mavi dil hastalõğõ, koyun ve keçi çiçeği).  

Mart 2001�de yeni Hayvan Islahõ Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun, hayvan üretiminde 
verimliliği artõrmayõ ve hayvan genetik kaynaklarõnõ korumayõ amaçlamaktadõr (hem tarõm 
için, hem yarõşlar için). 
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Hayvan sağlõğõ hizmetleri hakkõndaki temel kanun, Nisan 2001�de değiştirilmiştir. Bu 
değişikliğin amacõ, AT mevzuatõnõn, bazõ hayvan hastalõklarõ sebebiyle ithalat sõnõrlamalarõ 
getirilen ülkelerin bölgeselleştirilmesine ilişkin değişik hükümlerinin üstlenilmesi ve 
yaptõrõmlarõn güçlendirilmesi için yasal temel oluşturulmasõdõr. Ayrõca, õslah ve üretim için 
ithal edilen kayõtlõ tek tõrnaklõlarõn veterinerlik sertifikasõ almalarõ ve hayvan sağlõğõ koşullarõ 
için temel ilkeleri belirleyen bir tebliğ Şubat 2001�de çõkarõlmõştõr. 

Eylül 2000�de çõkarõlan Kõrmõzõ Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açõlõş, 
Çalõşma ve Denetleme Usul ve Esaslarõna Dair Yönetmelik uyarõnca kesimhaneler üç grup 
halinde sõnõflandõrõlmakta ve kesilecek hayvanlarõn sayõsõ ve satõş noktalarõ kesimhanelerin 
teknik ve hijyenik koşullarõna göre belirlenmektedir. Bu yönetmeliğin amacõ, kesimhanelerin 
teknik ve hijyenik koşullarõnõ iyileştirmek, lisanslõ kuruluşlarõn sayõsõnõ artõrmak ve gerekli 
şartlarõ taşõmayan işletmeleri kapatmaktõr. Türk makamlarõ bu yönetmeliğin sonucu olarak 
375 taze et ve et ürünleri kuruluşu ve 84 kümes hayvanlarõ eti ve ürünleri kuruluşuna lisans 
verildiğini ve 550 kuruluşun kapatõldõğõnõ bildirmişlerdir. 

BSE�nin denetimi amacõyla ilk olarak, sinirsel bozukluk belirtileri gösteren ve 
kesimhanelerde kesilmiş 30 aydan büyük büyükbaş hayvanlardan rasgele alõnan numunelerin 
izlenmesi ve incelenmesi amacõyla, 2001 yõlõnõn başlarõnda bir tarama programõ başlatõlmõştõr. 

Ayrõca, 2000 yõlõnõn sonunda TKB bünyesinde Ulusal BSE İzleme Komitesi oluşturulmuştur. 

Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn İl Denetim Laboratuvar Müdürlüklerinin Kurulmasõ ve 
Görevleri Hakkõndaki Yönetmelik Ocak 2001�de değiştirilmiştir. Bu değişiklik, laboratuar 
müdürlüklerinin çalõşmalarõnõ, �İyi Laboratuar Uygulamalarõ�nda ortaya konan ilkeler ile 
uyumlu hale getirmeleri için, müdürlüklerin yeniden yapõlanmalarõnõ öngörmektedir. Bu 
müdürlüklerin kapasiteleri 2000 yõlõnda 1.3 milyon Euro�luk laboratuar teçhizatõ sağlanarak 
artõrõlmõştõr. 

Veterinerlik Kontrol ve Araştõrma Enstitülerindeki laboratuarlarõn hastalõk teşhis kapasiteleri, 
yeni laboratuarlar kurulmasõ veya yeni teknikler ve araçlar geliştirilmesi yoluyla artõrõlmõştõr. 
(Ör. Şap Enstitüsünde moleküler epidemiloji laboratuarõ ve Etlik Merkez Kontrol ve 
Araştõrma Enstitüsünde BSE laboratuarõnõn kurulmasõ) 

Bitki sağlõğõ alanõnda, Ralstonia solanacearum ve Globodera spp. hastalõklarõnõn durumunda 
iyileşme görülmüştür. Son İlerleme Raporundan bu yana diğer hastalõklarõn durumunda 
gelişme olmamõştõr. 

Bitki karantinasõ hakkõndaki mevzuata, zararlõ organizmalarõn sevkiyatlarõnõn 
durdurulmasõnõn bildirimine ilişkin yeni bir madde eklenmiştir. Bitki ve bitki ürünleri 
üreticileri ve ithalatçõlarõ ve depo ve dağõtõm merkezlerinin kaydedilmesi zorunludur. 

Gõda güvenilirliği ile ilgili olarak, İthal ve İhraç Edilecek Gõdalarõn Giriş ve Çõkõş Kapõlarõnõn 
Tespit ve İlanõna Dair Tebliğ, 1 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Bu tebliğ, gõda 
güvenilirliği ve kalitesine ilişkin olarak gõda ürünlerinin etkili denetiminin sağlanmasõnõ 
amaçlamaktadõr. Gõda ürünlerinin ihracõ ve ithalatõ konusunda bazõ gümrük bürolarõ 
görevlendirilmiştir.  Ayrõca, sõnõr noktalarõndaki gõda müfettişlerinin eğitimine başlanmõştõr 
(Bkz. Bölüm 1- Mallarõn Serbest Dolaşõmõ). 
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Genel değerlendirme 

Tarõm alanõnda Türkiye�nin, kendi mevzuatõnõ Topluluk müktesebatõ ile uyumlaştõrma 
hazõrlõklarõ henüz başlangõç aşamasõndadõr. Hayvan sağlõğõ, bitki sağlõğõ ve gõda güvenilirliği 
alanlarõ ile ilgili müktesebatõn üstlenilmesinde sõnõrlõ bir gelişme sağlanmõştõr. Arazi kaydõnõn 
geliştirilmesi tamamlanmamõştõr. Türkiye�de bir bitki pasaport sistemi oluşturulmamõştõr ve 
buna yönelik hazõrlõklar başlatõlmamõştõr. 

Düşük gelir seviyesi, bazõ sektörlerdeki aşõrõ üretim, parçalanmõş işletme yapõlarõ ve çiftçilerin 
nispeten düşük eğitim seviyeleri Türk tarõm sektörünün en önde gelen sorunlarõdõr. Hükümet, 
tarõm sektöründe verimliliğin ve etkinliğin artõrõlmasõ ihtiyacõnõn farkõndadõr. Bu çerçevede, 
Türkiye tarõm sektöründe çok önemli bir reform süreci başlatmõştõr. Çeşitli tarõmsal 
destekleme mekanizmalarõ (girdi sübvansiyonlarõ, tarõmsal destek fiyatlarõ, kredi 
sübvansiyonlarõ), aşamalõ olarak, hektar başõna doğrudan gelir desteği veren bir sistem ile 
değiştirilecektir. Ancak, atõlan adõmlarõn tamamõnõn mevcut Topluluk politikalarõ ile aynõ 
doğrultuda olduğu söylenemez. Yaklaşõmda açõk bir farklõlõk vardõr. 

Devletin tarõm piyasalarõndaki ve tarõm ürünlerinin işlenmesindeki rolü azaltõlmaktadõr. 

Doğrudan ödeme sisteminin uygulanabilmesi için işleyen bir arazi kayõt sistemi şarttõr (arazi 
parsel tanõmlama sistemi, arazi kullanõmõ hakkõnda veri, mülkiyet hakkõnda veri). Türkiye bu 
alandaki projelerde (TAKBİS dahil) ve istatistiksel bilgi sistemlerinin hazõrlanmasõnda 
desteklenmektedir. Böylece tarõmsal gelişmelerde kayda değer bilgi toplanmõş olacaktõr. İleri 
bir aşamada, Türkiye�ye, Avrupa Tarõmsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (FEOGA) ile ilgili 
diğer idare sistemlerinin kurulmasõ, üretici örgütleri ve kõrsal kalkõnma programlarõnõ 
yürütecek mekanizmalar üzerine yoğunlaşmasõ tavsiye edilmektedir. 

Şeker Kanunu ile ilgili ayrõntõlõ bir görüş bildirmek şu an için mümkün değildir. Zira, 
kotalarõn belirlenmesi örneğinde olduğu gibi, bu Kanunun kapsamõ büyük ölçüde çeşitli 
uygulama mevzuatõnõn içeriğine bağlõdõr. Hayvan besleme alanõndaki mevzuat hakkõnda daha 
fazla bilgi toplanmasõ gerekmektedir. 

Tarõmdaki genel sağlõk durumu iyileştirilmelidir. Ayrõca, sõnõrlarda veterinerlik ve bitki 
sağlõğõ kontrolü sistemlerinin geliştirilmesine özel önem verilmelidir (sõnõrlarda teftiş 
görevleri). AT Gõda ve Veterinerlik Bürosu, inceleme gezilerinde, Türkiye�deki veterinerlik 
ofisi ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün bazõ birimlerinin performanslarõnda önemli 
eksiklikler tespit etmiştir. AT Gõda ve Veterinerlik Bürosunun tavsiyeleri uygulanmalõdõr. 

Tarõm alanõnda, idari sistemler ve denetim ve inceleme teçhizatõ acilen yeniden düzenlenmeli 
ve geliştirilmelidir. Gõda işleme tesislerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bölüm 8: Balõkçõlõk 

Bu sektörde, son İlerleme Raporundan bu yana somut gelişme kaydedilmemiştir. 

Yapõsal faaliyetler alanõnda, 1.500 balõkçõ teknesini kapsayan daha gelişmiş bir kayõt sistemi 
ile ilgili bir pilot çalõşma yürütülmektedir. Bu sistem, avlanma büyüklüğü, avlanan balõklarõn 
türleri ve kullanõlan balõk avlanma alanlarõ gibi bilgileri kaydetmektedir.  

Balõkçõlõk Kanunu çerçevesinde uygulanan yaptõrõmlarõn yapõsõnõ değiştirecek bir yasa (cezai 
yaptõrõmlardan idari yaptõrõmlara kadar), halen TBMM�de görüşülmektedir. 
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Genel değerlendirme 

AT balõkçõlõk politikasõnõn temel unsurlarõ ile önemli farklõlõklar, özellikle kaynak yönetimi, 
teftiş ve denetim ve pazar politikalarõ ve yapõsal politikalar alanlarõnda, varlõğõnõ 
sürdürmektedir.  

Kaynak yönetimi, teftiş ve denetim ile ilgili bir kota sistemi Türkiye�de mevcut değildir, 
ancak, lisansa dayalõ koşullar yoluyla diğer koruma önlemleri uygulanmaktadõr (örneğin, 
tekne boyu, avlanma yer ve zamanõ, ağlarõn kullanõmõ vb). Aşõrõ avlanmayõ önlemek için, 
1997 yõlõndan beri tekne sertifikasõ verilmemektedir. Yabancõlara ait teknelerin Türk sularõnda 
balõk avlamalarõna izin verilmemektedir. 

Balõkçõ ve balõk tekneleri lisanslarõ, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn il müdürlüklerindeki 
kayõt defterine işlenmektedir. Ulusal bir veri tabanõ oluşturmak için, bu kayõtlarõn bir 
bilgisayar sistemine aktarõlmasõ amaçlanmaktadõr. 

İlk aşama olarak, filo kayõt sisteminin modernize edilmesi ve üretici örgütlerinin kurulmasõ 
gerekmektedir. Ayrõca, yönetim, teftiş ve denetim sistemleri iyileştirilmelidir. 

Bölüm 9: Ulaştõrma Politikasõ 

Bu alanda bazõ gelişmeler kaydedilmiştir, ancak Topluluk ulaştõrma müktesebatõnõn 
üstlenilmesine ilişkin yeni mevzuat kabul edilmemiştir.  

Karayolu ulaştõrmasõ alanõnda, Türkiye, Haziran 2001�de Otobüs ile Uluslararasõ Yolcu 
Taşõmacõlõğõ (INTERBUS) Anlaşmasõnõ imzalamõştõr. 16 Temmuz 2001 tarihinde Türkiye, 
Uluslararasõ Yol Nakliyesi Araçlarõ Personeli ile ilgili Avrupa Anlaşmasõ (AETR)� na 
katõlmõştõr. Böylece, uluslararasõ karayolu taşõmacõlõğõ işleticileri ile ilgili sürücülük ve 
dinlenme zamanõ (rest time rules) kurallarõ ulusal mevzuata dahil edilmiştir.  

Demiryolu ulaştõrmasõ ile ilgili yeni bir gelişme olmamõştõr. 

Havayolu taşõmacõlõğõ alanõnda, uluslararasõ trafiğe açõk havaalanlarõ hizmetleri 
düzenlenmiştir. Slot tahsisatõ IATA kurallarõna göre yapõlmaktadõr. Türkiye, bugüne kadar 
diğer aday ülkeler ile birlikte Avrupa Ortak Havacõlõk Alanõ Projesine  girmek için herhangi 
bir çaba göstermemiştir. 

Sivil Havacõlõk Genel Müdürlüğünün kurulmasõ ile havayolu taşõmacõlõğõndan sorumlu idare 
yeniden düzenlenmiştir. 

Türk Hava Yollarõnõn özelleştirilmesine ilişkin son girişimin başarõsõz olmasõna rağmen, Türk 
havacõlõk sektörünün  özelleştirilmesi çalõşmalarõ devam etmektedir. 19 Nisan 2001 tarihinde, 
Türk Sivil Havacõlõk Kanununda, havayolu taşõyõcõlarõna, Ulaştõrma Bakanlõğõnõn izni 
olmadan ücretleri belirleme imkanõ veren bir değişiklik yapõlmõştõr. Söz konusu değişiklik, 
rekabetin gelişmesine katkõda bulunacaktõr. 

Denizyolu ulaştõrmasõ alanõnda, Türkiye, deniz güvenliği konusundaki sorunlarõn çözümüne 
ilişkin önlemler almaktadõr. 2000 Paris Mutabakat Zaptõ istatistiklerine göre, Türk bayraklõ 
gemilerin alõkonulma oranõ, 1999 yõlõ rakamlarõna (% 24.5) göre küçük bir gelişme  
göstererek % 23.8�e düşmüştür. Bu oran, 2000 yõlõnda, AB bayraklõ gemiler için ortalama 
%3.9�dur. 
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Türkiye, birçok Uluslararasõ Denizcilik Örgütü düzenlemesine taraftõr ve kendi mevzuatõnõ bu 
düzenlemelerle uyumlaştõrmõştõr. Deniz güvenliğine ilişkin mevzuat ve Uluslararasõ 
Denizcilik Örgütü Sözleşmeleri iç hukuka aktarõlmõştõr. Ciddi eksiklikleri bulunan Türk 
gemilerine ilave cezalar verilmektedir. 

Türkiye�nin, Kõbrõs ile ticarette kullanõlan gemiler ile Kõbrõs siciline kayõtlõ gemilere 
uyguladõğõ kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõ yönünde herhangi bir gelişme olmamõştõr. Ayrõca, kõyõ 
ticaretine piyasa erişimi Türk bayraklõ gemilere tahsis edilmiştir. 

Genel değerlendirme 

Türkiye, Topluluk ulaştõrma müktesebatõnõ kabul etmek için yasama faaliyetlerini 
hõzlandõrmalõdõr. Çok sayõda yeni düzenleme hazõrlõk aşamasõnda iken, bu düzenlemelerin 
büyük bir kõsmõnõ, uygulama ile ilgili ayrõntõlarõ ikincil mevzuata bõrakan çerçeve kanunlar 
oluşturmaktadõr. Bunun yanõnda, özellikle denizcilik idaresini ilgilendirdiği ölçüde, 
mevzuatõn etkili bir şekilde yürütülmesi ve uygulanabilmesi için, ulaştõrma politikasõnõn bütün 
sektörlerinde, Türkiye�nin idari kapasitesinde iyileştirme yapõlmalõdõr. 

Karayolu taşõmacõlõğõ alanõnda, bu alanda çalõşan işleticilerden alõnan vergilerin yapõsõ, 
yürürlükte olan üçlü AT yapõsõ ile kõsmen uyumlaştõrõlmõştõr. Türkiye, karayolu kullanõm 
ücretlerini ilgili müktesebatta öngörülen şekilde uygulamamaktadõr ve araç vergileri üretim 
yõlõna göre değişmektedir. 

Türkiye�nin, karayolu taşõmacõlõk mesleğine giriş ile ilgili üç AT kriterini uygulamamasõna 
rağmen, mali duruma ilişkin kriterleri uygulamasõ kayda değer bir husustur. Ayrõca, AT�nin 
itibar kriterlerine benzer kriterler de uygulanmaktadõr. Karayolu taşõmacõlõğõ işleticilerinin 
mesleki niteliklerine ilişkin düzenlemeler ise yetersiz şekilde uygulanmaktadõr. 

Türkiye, teknik alandaki AT karayolu taşõmacõlõğõ müktesebatõnõ üstlenme ve uygulama 
konusunda ilerleme kaydetmiştir. Sürüş aksõ üzerinde izin verilen azami 11.5 ton ve akslarõn 
tümü için 44 ton ağõrlõğõ içeren araç boyutlarõ ve ağõrlõğõ konusundaki AT normlarõ, 
halihazõrda Türk ulusal mevzuatõnõn bir parçasõdõr. Bu normlarõn uygulanmasõ için daha fazla 
çaba gerekmektedir. 

Türkiye, karayolu taşõma filosu uyumu konusunda sorunlar yaşamaktadõr. Uluslararasõ trafiğe 
çõkan araçlarõn uluslararasõ normlar ve Avrupa normlarõ (çevre normlarõ, takograflar ve hõz 
sõnõrlama cihazlarõ) ile uyumlu olmasõna rağmen, ulusal taşõmacõlõk yapan araçlar uyumdan 
çok uzaktõr. Örneğin, Türkiye halihazõrda sadece takograf kullanõmõnõ ulusal filosunun 
tümüne yaygõnlaştõrmayõ planlamamaktadõr. Bu filonun rehabilite edilerek uyumlu hale 
getirilmesi masraflõ olacaktõr.  

Demiryolu sektöründe ise, düzenleyici otorite henüz kurulmamõştõr. 

Havayolu taşõmacõlõğõ alanõnda, yeni bir hava güvenlik izleme sistemi kurulmuştur ve 
Uluslararasõ Sivil Havacõlõk Örgütü (ICAO) Türkiye�nin uyumunu yeterli bulmuştur.  

Deniz güvenliği konusunda, Türkiye�nin deniz güvenlik kayõtlarõ kaygõ vericidir. Türkiye, bu 
alandaki sorunlarõnõn bilincinde olmasõna ve bu sorunlarõ çözmeye yönelik bazõ girişimlerde 
bulunmasõna rağmen, Türk bayraklõ gemilerin alõkonma oranlarõ ile ilgili rakamlar halen çok 
yüksektir. Bu sicilin iyileştirilmesi Türkiye için acil bir öncelik olmalõdõr. Türkiye, Liman 
Devleti yükümlülüklerinin yanõ sõra, Bayrak Devleti uygulamalarõ yükümlülüklerini öncelikli 



Türkiye�nin Avrupa Birliğinr Katõlõm Sürecine İlişkin 2001 Yõlõ İlerleme Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle01.pdf    

63 

olarak yerine getirmeye çalõşmalõdõr. Türkiye, denizcilik yönetimi ve özellikle Bayrak Devleti 
uygulamalarõ ile ilgili sorunlarõ, Türk kayõtlarõndaki düşük güvenlik oranlarõnõn temel nedeni 
olarak belirlemiştir.  

Bölüm 10: Vergilendirme 

Son İlerleme Raporundan bu yana Türkiye, özellikle, özel tüketim vergisi alanõnda ilerleme 
kaydetmiştir. 

Dolaylõ vergilendirme konusunda, motor yakõtõ olarak kullanõlan LPG üzerinden alõnan asgari 
özel tüketim vergisi oranlarõ, Haziran 2001�de, asgari AB oranõnõn üzerine çõkarõlmõştõr. 
Böylece, bugün itibarõyla bütün akaryakõt tüketim vergilerinin (likit petrol gazõ-LPG, kurşunlu 
ve kurşunsuz benzin ile motorin) oranõ asgari AT oranõnõn üzerindedir. 

Doğrudan vergilendirme konusunda, Türkiye, Haziran 2001�de mevcut mevzuata bir dizi 
değişiklik getiren düzenleme yapmõştõr. Şirketlerin birleşme, bölünme ve hisse 
değişimlerinden kaynaklanan sermaye iratlarõ üzerinden alõnan kurumlar vergisine, 
Topluluğun iç işlemlerindeki birleşme, bölünme, varlõklarõn transferi ve hisse değişimi 
konusundaki ilgili müktesebatõna uygun olarak muafiyet tanõnmõştõr. Bunun yanõ sõra 
şirketlerin sermaye artõşlarõ üzerinden alõnan dolaylõ vergi oranlarõnda da, ilgili müktesebat 
uyarõnca indirime gidilmiştir. 

Vergi kimlik numarasõ uygulamasõ 2001 yõlõnda değişik mali işlemlere de yaygõnlaştõrõlmõştõr. 

İdari kapasite bakõmõndan vergi kimlik numarasõnõn uygulamaya konulmasõ, vergi tahsilatõnõn 
etkinliğinin artõrõlmasõnõ hedeflemektedir. 

Genel değerlendirme 

Genel olarak, ulusal mevzuatõn müktesebat ile uyumlaştõrõlmasõ için daha fazla çaba 
gösterilmesine ihtiyaç vardõr. 

KDV konusunda, 1985 yõlõnda KDV Kanununun  yürürlüğe girmesiyle verginin yapõsõ 
oluşmuştur. Ancak, özellikle uygulanan vergi oranlarõ ve istisnalar bakõmõndan yeni 
düzenlemelerin yapõlmasõ için ciddi gayret sarf edilmelidir. 

Özel tüketim vergisi alanõnda, akaryakõt tüketim vergi oranlarõnda olumlu adõmlar atõlmasõna 
rağmen, verginin yapõsõ, zorunlu istisnalar ile tütün ve alkollü ürünlere uygulanan oranlar 
hakkõnda yeni düzenlemelerin yapõlmasõ gerekmektedir. 

Doğrudan vergilendirme alanõnda kabul edilen mevzuat ile bu alandaki Türk mevzuatõ, ilgili 
AT Direktifleriyle daha uyumlu hale gelmiştir. Bununla birlikte, hâlâ önemli düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmaktadõr. 

İdari kapasite bakõmõndan, Türkiye�nin, Topluluk müktesebatõnõ yürütmek ve uygulamak ve 
vergi tahsilatõnõ artõrabilmek için vergi idaresinin yapõsõnõ güçlendirmesi ve modernize etmesi 
gerekmektedir. 

Vergi kaçaklarõ, sanayide ve ticarette yaygõn olarak görülmeye devam etmektedir. Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programõ bu sorunun varlõğõna işaret etmekle birlikte, henüz somut 
sonuçlara ulaşõlamamõştõr. 
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Bölüm 11: Ekonomik ve Parasal Birlik 

Türkiye�nin ekonomik politikasõnõn farklõ açõlardan ele alõnõp değerlendirilmesi, yukarõda, 
ekonomik kriterin değerlendirildiği bölümde verilmiştir (B-2). Bu nedenle bu bölüm sadece, 
AT Antlaşmasõnõn VII. başlõğõ altõnda tanõmlanan Ekonomik ve Parasal Birlik (EPB) 
müktesebatõ ile ilgili konularõ ve aday ülkelerin üyelikten önce uygulamasõ gereken diğer ilgili 
metinlerle, örneğin, kamu sektörünün merkez bankasõ tarafõndan doğrudan desteklenmesinin 
yasaklanmasõ, kamu sektörünün mali kurumlara imtiyazlõ ulaşõmõnõn yasaklanmasõ, merkez 
bankasõnõn bağõmsõzlõğõ ile sõnõrlõ kalacaktõr. Sermaye hareketlerinin liberalleşmesi süreci 
için, EPB müktesebatõna uyum şart olduğundan dolayõ, bu konu yukarõda, �4. Bölüm : 
Sermayenin Serbest Dolaşõmõ� kõsmõnda ele alõnmõştõr. 

Türkiye EPB müktesebatõnõn kabul edilmesi konusunda bazõ gelişmeler kaydetmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ Kanununda, Nisan 2001�de yapõlan değişikliklerle 
Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõ artõrõlmõştõr. 

Merkez Bankasõnõn kamu sektörünü doğrudan finanse etmesi konusunda, Bankanõn, 
Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarõna hibe, kredi ve avans vermesini engelleyecek 
hükümler güçlendirilmiştir. Banka, Hazine ve kamu kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan birincil 
piyasaya ihraç edilen borçlanma araçlarõnõ alamaz. 

Genel değerlendirme  

Türkiye, AT Antlaşmasõnõn 122�nci maddesi çerçevesinde EPB�ye derogasyonlu ülke 
statüsünde katõlacaktõr. Türkiye�nin üyelik tarihine kadar, kurumsal ve yasal çerçevede gerekli 
değişiklikleri gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Türkiye, Merkez Bankasõ�nõn bağõmsõzlõğõnõ artõrmak için önemli adõmlar atmõştõr, ancak bu 
konuda müktesebatla uyum sağlamak için daha ileri önlemlerin alõnmasõ gerekmektedir. 
Enflasyon hedefinin belirlenmesi konusunda, Merkez Bankasõ Kanunu müktesebata uygun 
değildir, zira bu, hükümetle yapõlan bir anlaşmayla karara bağlanmaktadõr. Kişisel ve 
kurumsal bağõmsõzlõk alanõnda müktesebata tam uyumun sağlanmasõ için başka yasal 
değişikliklerin de yapõlmasõ gerekebilecektir. 

Bölüm 12: İstatistik 

Bu alanda geçtiğimiz yõl içerisinde ilgili Türk yetkililer ve Eurostat arasõnda başlayan işbirliği 
dõşõnda önemli gelişme kaydedilmemiştir.  

Bu işbirliği kapsamõnda öncelikli alanlar şu şekilde tanõmlanmõştõr: Uyumlaştõrõlmõş Tüketici 
Fiyatlarõ Endeksi ve Satõn Alma Gücü Paritesi, demografik ve sosyal istatistikler, bölgesel 
istatistikler, makroekonomik istatistikler, iş istatistikleri, dõş ticaret istatistikleri, tarõm 
istatistikleri, iş kayõt istatistikleri, sõnõflandõrma ve yayõlma. DİE iş kayõtlarõ için bir çalõşma 
grubu oluşturmuş ve ana istatistik konularõnõ kapsayan ilk yõllõk Çalõşma Planõnõ (2001) 
hazõrlamõştõr. 
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Genel değerlendirme 

Türkiye�nin istatistik sistemi Avrupa Birliğininkinden oldukça farklõdõr. Bu durum, 
istatistiksel altyapõ, demografik ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, iş istatistikleri, 
ulaştõrma istatistikleri, dõş ticaret istatistikleri ve tarõm istatistikleri gibi pek çok alan için 
geçerlidir. Gümrük birliği sebebiyle geçtiğimiz yõllarda bazõ uyum çalõşmalarõnõn 
gerçekleştirilmiş olmasõna rağmen, makroekonomik istatistikler konusunda da bazõ farklõlõklar 
vardõr.  

Yukarda bahsedilen tüm alanlarda, verilerin yöntem, kalite ve bütünlüğü açõsõndan 
müktesebatla uyum sağlanabilmesi için çok daha fazla çalõşõlmasõ gerekmektedir. İlk adõm 
olarak Türkiye�nin temel altyapõyõ oluşturmasõ gerekmektedir. Bu durum özellikle, gerekli 
sõnõflandõrmalarõn kabul edilmesi, AB standartlarõna uygun iş kayõtlarõnõn oluşturulmasõ ve 
AB müktesebatõyla uyumlu olmayan İstatistik Kanununun değiştirilmesini içermektedir.  

Verilerin toplanmasõ, üretimi ve yayõnlanmasõndan sorumlu olan DİE, istatistik sisteminin 
merkezi otoritesidir. Enstitü Merkezi, 3 danõşma birimi (Hukuk, Araştõrma, Planlama ve 
Koordinasyon, İstatistik) ve 3 yardõmcõ birim (İdari ve Mali İşler, Personel, Sivil Savunma 
Birimi) ile beraber, temel istatistik alanlarõna ilişkin 10 temel hizmet biriminden 
oluşmaktadõr. DİE�nin 23 bölge müdürlüğü bulunmaktadõr. 2000�i merkez teşkilatõnda, 890�õ 
bölge müdürlüklerinde olmak üzere, toplam 2890 personeli bulunmaktadõr. �Yüksek İstatistik 
Konseyi� Türkiye�de istatistiksel konulardaki danõşma organõdõr. İstatistik sisteminin idari 
yapõsõ büyük ölçüde geliştirilmelidir. Öncelikli alanlarõn belirlenmesi, personelin eğitimi ve 
AB entegrasyonuyla ilgili konularda çalõşan birimlerde uygun personel dağõlõmõnõn 
sağlanmasõ gibi alanlarda özel çaba gerekmektedir. 

Bölüm 13: Sosyal politika ve istihdam 

Son İlerleme Raporundan bu yana, bu alanlarda sõnõrlõ gelişme kaydedilmiştir (ayrõca 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bölümüne bakõnõz). 

Çocuk işçiliği konusunda, Türkiye Ocak 2001�de, Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin 
Ortadan Kaldõrõlmasõ Hakkõnda 182 sayõlõ ILO Sözleşmesini ve Çocuk Haklarõnõn 
Kullanõlmasõ Hakkõnda Avrupa Sözleşmesini onaylamõştõr. Nisan 2001�de Emniyet Genel 
Müdürlüğünde bir Çocuk Bürosunun kurulmasõna ilişkin bir kanun kabul edilmiştir. Ancak, 
özellikle mevcut ekonomik kriz döneminde, çocuk işçiliği yaygõn ve kaygõ verici durumunu 
muhafaza etmektedir. 

Kadõn-erkek arasõnda muamele eşitliği konusunda, analõk iznine ve TBMM�de görüşülen 
Medeni Kanun çerçevesinde, kadõnlara yönelik mevcut ayõrõmcõlõğõn sona erdirilmesine 
yönelik hazõrlõk çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Medeni Kanun, �aile reisi� kavramõnõn 
kaldõrõlmasõnõ da hedeflemektedir. İlgili müktesebatõn uyumlaştõrõlmasõna yönelik olarak, 
bunlarõ takip eden yeni adõmlar atõlmalõdõr. 

İşçi sağlõğõ ve güvenliği alanõnda yeni bir uyumlaştõrma çalõşmasõ gerçekleştirilmemiştir. 

Halk sağlõğõ sistemi, yapõlmakta olan reformlara rağmen, geçen rapor dönemine göre iyileşme 
göstermemiştir. Bu alandaki kamu harcamalarõ ve hizmet sunumu hâlâ yetersizdir. 

Sosyal diyalog konusunda, Haziran 2001�de kamu görevlilerinin sendikalarõ hakkõnda bir 
kanun çõkarõlmõştõr. Ancak, bu kanun, Topluluk müktesebatõ ve Türkiye�nin onaylamõş olduğu 



Türkiye�nin Avrupa Birliğinr Katõlõm Sürecine İlişkin 2001 Yõlõ İlerleme Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle01.pdf    

66 

ILO sözleşmeleriyle uyumlu değildir. Kanun, kamu sektöründe örgütlenme hakkõna önemli 
sõnõrlamalar getiren bir dizi hüküm içermektedir. Özellikle, grev ve toplu pazarlõk hakkõ 
konusunda kõsõtlayõcõ hükümler vardõr. 

Türkiye, Nisan 2001�de, sosyal taraflar arasõndaki diyalog için bir zemin oluşturan Ekonomik 
ve Sosyal Konseyin kuruluşu hakkõnda bir kanun çõkarmõştõr. Başbakanõn takdirinde olmak 
üzere, sivil toplum örgütleri de Konsey toplantõlarõna davet edilebilmektedir. Ekonomik ve 
Sosyal Konseyin, çeşitli ekonomik ve sosyal gruplara danõşmak bakõmõndan yararlõ bir forum 
oluşturmasõna karşõn, hükümetin Konseydeki ağõrlõklõ rolü nedeniyle, Konsey özerk bir üçlü 
diyalog için uygun zemin oluşturmamaktadõr. Kanunun, sosyal taraflarõn (işçi ve işveren 
örgütleri), özellikle istihdam konularõnda etkili bir istişarede bulunmasõna imkan verecek 
şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Özerk sosyal diyalog konusunda, toplu pazarlõğõn ve sosyal diyaloğun alanõnõ ciddi biçimde 
sõnõrlayan işyeri düzeyinde toplu sözleşme imzalanmasõna ilişkin kõsõtlamalar varlõğõnõ 
sürdürmektedir. 

İşsizlik oranõ, Haziran 2001 itibarõyla % 6.9�dur. Türkiye�nin başlõca zorluklarõ, yüksek 
seviyede genç işsizliği, ağõrlõklõ olarak tarõm sektöründen oluşan bir işgücü piyasasõnõn 
yapõsal değişimi ve kayõt dõşõ ekonominin büyüklüğüdür (ayrõntõ için B bölümüne bakõnõz). 

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR), Türkiye�de istihdam ve işsizlikle, iş bulma, işçilerin kamu ve 
özel sektör kurumlarõna yerleştirilmesi ve mesleki eğitim konularõyla ilgilenen kurumdur 
(ayrõca aşağõya bakõnõz). 2000 yazõnda çõkarõlan bir kanun hükmünde kararnameye (TBMM 
tarafõndan hâlâ onaylanmamõş olan) dayanarak, İŞ-KUR, sosyal taraflarla işbirliği yaparak, il 
düzeyinde aktif işgücü piyasasõ politikalarõ geliştirmeye başlamõştõr, ancak hâlâ yeterli mali 
kaynağa sahip değildir. 

Sosyal koruma alanõnda, Mart 2001�de özel emekliliğe imkan veren, böylelikle zorunlu 
emeklilik sistemini tamamlayan bir kanun çõkarõlmõştõr. Kanun, Bireysel Emeklilik İstişare 
Kurulunun kurulmasõnõ öngörmektedir. Bu yeni birim, Maliye Bakanlõğõ, Çalõşma Bakanlõğõ 
ve Sermaye Piyasasõ Kurulundan birer üye görevlendirilmesiyle Hazine Müsteşarlõğõ 
tarafõndan oluşturulacaktõr. Görevi, bireysel emeklilik politikalarõnõ belirlemek ve 
uygulamaktõr. Ancak, büyük önem taşõyan vergi muafiyetleri konusuna kanunda yer 
verilmemiştir ve bu, programõn çekiciliğini azaltacaktõr. 

Ayõrõmcõlõk ile mücadele konusunda yeni bir ilerleme kaydedilmemiştir (Ayrõca yukarõda 
Medeni Kanun ile ilgili bilgilere bakõnõz). 

İdari kapasiteye ilişkin olarak, geçen yõldan itibaren, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ 
içinde yeni bir koordinasyon birimi oluşturulmuştur. İşçi Sağlõğõ ve Güvenliği biriminin 
statüsü güçlendirilmiştir. İdari kapasitenin güçlendirilmesi konusunda, önemli başka bir 
ilerleme kaydedilmemiştir. 

Genel değerlendirme 

Genel olarak, Türk mevzuatõnõn ilgili AB müktesebatõna uyumlaştõrõlmasõ konusunda 
yapõlacak çok iş bulunmaktadõr. Bu süreç, istihdamõ ve sosyal durumu şiddetle etkileyen 
ekonomik krizin derinleşmesinden zarar görmüştür. 
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Anayasa reformu çerçevesinde, sosyal haklara ilişkin değişiklikler yapõlmõştõr. Bu 
değişikliklerin uygulanmasõ, çõkarõlacak mevzuatla olacaktõr. Bu alanda, diğer bazõ adõmlar 
daha atõlmõş, ancak Topluluk mevzuatõ yeterince dikkate alõnmamõştõr. Türk mevzuatõ, 
özellikle standartlar, yöntemler ve denetim şartlarõ bakõmõndan Birlik mevzuatõndan hâlâ çok 
farklõdõr. 

İş hukuku alanõnda, işletmenin devri veya iflasõ halinde işçilerin korunmasõ, iş akdi, geçici 
işçilerin sağlõk ve güvenliği, çalõşma süresinin organizasyonu ve part-time çalõşma, gençlerin 
çalõşma hayatõnda korunmasõ, Avrupa Çalõşma Konseyi ve işçilerin işyeri dõşõnda 
görevlendirilmesi gibi konularda adõmlar atõlmasõ gerekmektedir. 

Türkiye�nin durumu iyileştirme çabalarõna rağmen, çocuk işçiliği, ele alõnmasõ gereken 
öncelikli bir mesele olmaya devam etmektedir. 

İşçi sağlõğõ ve güvenliği alanõnda, Türkiye müktesebata uyum sağlamalõ ve uygulamalõdõr. 
Mevzuatõ yürütmek ve uygulamak için gerekli idari kapasite güçlendirilmelidir. Halk sağlõğõ 
bakõm sistemindeki reform süreci devam etmelidir. Türkiye, bu alandaki kamu harcamalarõnõn 
ihtiyaçlarõ karşõlayacak ölçüde olmasõnõ ve hizmet sunumunun iyileştirilmesini temin 
etmelidir. Türkiye, tütün konusundaki müktesebata da uyum sağlamalõdõr. Ayrõca, sağlõk 
izleme, veri toplama, salgõnlarõn kontrolü ve izlenmesi sistemlerine ilişkin olarak 
iyileştirmeler yapõlmalõdõr.  

Kadõn-erkek arasõnda muamele eşitliği konusunda, Türkiye, müktesebata uyum sağlama 
çabalarõna hõz vermelidir. 

Sosyal diyalog konusunda, müktesebata uygun olarak, her düzeyde serbest ve gerçek bir 
sosyal diyaloğun şartlarõnõn gerçekleştirilmesine yönelik iyileştirmeler öncelikli olarak 
yapõlmalõdõr. 

Örgütlenme ve toplu pazarlõk özgürlüğüne ilişkin güçlükler, mevzuatta ve uygulamada 
varlõğõnõ sürdürmektedir. Sektörel düzeyde, bir sendikanõn işyeri düzeyinde toplu pazarlõk 
hakkõna sahip olabilmesi için, Türkiye�de %10 barajõ hâlâ aranmaktadõr. Ayrõca, iş 
mevzuatõnõn büyük bölümünün uygulanmasõnõn askõya alõndõğõ ve işçilerin örgütlenme 
özgürlüğünün ve toplu pazarlõk hakkõnõn sõnõrlandõğõ serbest bölgelerde, sendika haklarõ 
daraltõlmõştõr. Toplu pazarlõk hakkõnõn kapsamõ genişletilmeli ve Türkiye, işçilerin işyeri 
düzeyinde yönetime katõlõmlarõ ile bilgilenmelerini/danõşmalarõnõ destekleyecek adõmlar 
atmalõdõr. 

Ulusal düzeyde, Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluşu, sivil toplumdan daha çok sayõda 
grupla daha fazla diyalog kurulmasõ bakõmõndan bir adõm teşkil etmekle beraber, hükümet 
ekonomik ve sosyal politikayõ tartõşmak amacõyla, sosyal taraflarla üçlü diyaloğu 
sürdürmelidir. Türkiye, sosyal diyalog konusundaki idari kapasitesini, personel ve kaynaklar, 
üç taraflõ ve çok taraflõ ulusal süreçler için sekreterya hizmetleri ve toplu pazarlõklarõn kaydõ 
ve analizlerine yönelik olmak üzere güçlendirmelidir. Hükümet, gelecekte AB düzeyindeki 
sosyal diyalog çerçevesinde ve ortak Avrupa politikalarõnda üstlenecekleri rolü göz önüne 
alarak, sosyal taraflarõn kapasitesini artõrmalõdõr. 

Diğer taraftan, sosyal koruma alanõnda yapõlacak çok iş bulunmaktadõr. Türk sosyal güvenlik 
sisteminin reformuna ilişkin olarak sürdürülen çalõşmalarda acil ilerlemeye ihtiyaç vardõr. 
Genel olarak, sosyal güvenlik sisteminde ciddi mali sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. 
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Türkiye�de henüz, özürlüler için ulusal bir program bulunmamaktadõr. Özürlüler konusunda, 
aralarõnda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Sağlõk, Eğitim, Çalõşma 
Bakanlõklarõ ve İŞ-KUR�un bulunduğu birçok kurum yetkilidir. İş Kanunu, kamu 
kurumlarõnda ve özel kuruluşlarda, toplam personelin en az % 3�ü oranõnda özürlü personel 
çalõştõrõlmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Ancak, yürütme ve uygulama temin edilememektedir. 

Genel olarak, idari kapasitenin, etkili yürütme ve uygulamayõ sağlayacak biçimde 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Ayõrõmcõlõğa ilişkin olarak, TBMM�de görüşülmekte olan yeni Medeni Kanun, bunu ortadan 
kaldõracak hükümler içermektedir. AT Antlaşmasõnõn 13�üncü maddesine dayanan 
ayõrõmcõlõk-karşõtõ müktesebata uyum sağlamak için daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç 
vardõr. 

AT Antlaşmasõnõn 136�ncõ maddesinde öngörüldüğü üzere, sosyal dõşlanma ile mücadele, AB 
sosyal politikasõ hedeflerinin bir parçasõdõr. Lizbon ve Nis Zirvelerinde kararlaştõrõldõğõ gibi, 
sosyal dõşlanma ile mücadele politikalarõ, AB düzeyinde üzerinde anlaşõlan hedefleri ve ulusal 
eylem programlarõnõ birleştirmektedir. Haziran 2001�de toplanan Göteborg Zirvesi, aday 
ülkeleri, ulusal programlarõnda sosyal kapsayõcõlõğõ destekleyen hedeflere yer vermeye davet 
etmiştir. 

Bölüm 14: Enerji 

Özellikle rekabet gücü ve iç enerji piyasasõna ilişkin olarak  son ilerleme raporundan bu yana, 
bu alanda gelişmeler kaydedilmiştir.  

Arz güvenliği ile ilgili olarak belirtilecek özel bir gelişme olmamõştõr. 

18 Şubat 2001 tarihinde rekabet gücü ve iç enerji piyasasõna ilişkin olarak Türk Elektrik 
Piyasasõ Kanunu kabul edilmiştir. Kanun, temel olarak, kamu yararõ için çalõşan kurumlarõn 
yeniden yapõlandõrõlmasõ dahil olmak üzere, elektrik sektörü aktörlerinin statüsü ve sektörün 
yeni yapõsõ üzerine odaklanmõştõr. Devletin elektrik iletimindeki kontrolü devam edecek, 
bununla birlikte elektrik üretim ve dağõtõmõ faaliyetleri rekabete ve özel sektöre açõlacaktõr 
(elektrik üretim ve dağõtõmõ 29 dağõtõm bölgesine ayrõlmõştõr). Yeni kanun aynõ zamanda 
Enerji Üst Kurulu şeklinde düzenleyici bir otoritenin kurulmasõnõ öngörmekte ve Kuruldan 
ikincil mevzuatõ hazõrlamasõ beklenmektedir. Bu düzenleyici Kurul aynõ zamanda doğal gaz 
sektörünü de kapsayacaktõr. 

Doğal Gaz Piyasasõ Kanunu 3 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Bu Kanun, sektörün ana 
yapõsõnõn ve farklõ aktörlerinin statüsünün tanõmlanmasõ ve yeni yapõlarõn oluşturulmasõ 
konularõnda yoğunlaşmaktadõr. BOTAŞ biri iletim faaliyetlerini, diğeri ise ithalat ve ticari 
faaliyetleri yürütecek iki kamu iktisadi teşekkülüne ayrõlacaktõr. Uzun dönemde dağõtõm 
faaliyeti toptan satõcõlara devredilecektir. 

Bu iki temel kanunun kabulünün Enerji Üst Kurulunun oluşturulmasõnõn IMF�in Türkiye�ye 
sağladõğõ desteğin devam edebilmesi için bir şart olduğu da aynõ zamanda belirtilmelidir. 

Türkiye, Hazar Denizi, Orta Asya ve Karadeniz bölgelerinden gelen petrol ve doğal gaz 
konularõnda önemli role sahip bir geçiş ülkesidir. Rusya�dan başlayõp Karadeniz�den geçmesi 
öngörülen Mavi Akõm Doğal Gaz Boru Hattõnõn Projesi gelişmeye devam etmektedir. Bakü-
Ceyhan Petrol Boru Hattõna ilişkin çalõşmalar da sürmektedir. Bu projelerin, Birliğe güvenli 
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arzõn sağlanmasõ konusunda önemli bir rol oynadõklarõ açõkça düşünülebilir (Özellikle, Türk 
boğazlarõndan transit geçişin daha da artmasõnõn güç olacağõ düşünüldüğünde).Türkiye ve 
Yunanistan işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde diğer imkanlar geliştirilmektedir. 

Petrol sektöründe 2000 yõlõnda rafinerinin yaklaşõk % 35�i özelleştirilmiştir. 

Enerji verimliliğine ilişkin gelişme kaydedilmemiştir. 

Geçtiğimiz yõl Mersin Akkuyu�da inşa edilecek ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasõ 
için açõlan ihale iptal edilmiştir. Nükleer enerji sektöründe başka gelişme meydana 
gelmemiştir. 

Nükleer madde güvenliği ile ilgili olarak, Türkiye IAEA ile tam kapsamlõ güvenlik 
anlaşmasõnõ akdetmiştir. Bu anlaşmaya ekli protokol Temmuz 2001�den itibaren 
yürürlüktedir. 

Genel değerlendirme 

Elektrik ve doğal gaz sektörlerine ilişkin iki temel çerçeve yasanõn kabulü ile Türkiye, 
müktesebata uyum sağlama ve iç enerji piyasasõna hazõrlanma açõsõndan ilerleme 
kaydetmiştir. Ancak, Elektrik Direktifinin; ağlara erişim, piyasanõn açõlmasõ ve yeni kapasite 
oluşturulmasõna yönelik rejim gibi önemli unsurlarõ, çõkarõlan yeni Elektrik Kanununda 
içerilmemiştir. Anõlan hususlarõn ikincil mevzuat ile düzenlenmesi gerekmektedir. Pazar 
açõlõmõ ilk olarak %20 oranõnda planlanmõş, fakat bunun ötesinde başka planlar yapõlmamõştõr.  

Benzer şekilde, üçüncü şahõslar için erişim, ayrõştõrma, kamu hizmetleri yükümlülükleri veya 
depolama gibi Gaz Direktifinin şart koştuğu hükümler, Türk Doğal Gaz Kanununda 
bulunmamakta, bu hususlarõn, oluşturulmasõ gereken düzenleyici otorite tarafõndan, kabul 
edilecek ikincil mevzuatla düzenlenmesi öngörülmüştür. İletim sistemine erişim 
hedeflenmekle birlikte, bu husus dağõtõm sisteminde öngörülmemektedir. 

Enerji Üst Kurulu 2 Kasõm 2001 tarihinde kurulmuştur. Bu Kurulun, fiyat ve tarifeleri 
belirleme gibi konularda olduğu gibi AT Elektrik ve Gaz Direktifleri ile (örneğin uygun 
müşterilerin tanõmlanmasõ ve lisans verme) uyumlu mevzuatõ oluşturmasõ önem taşõmaktadõr. 
Ayrõca, bu Kurula faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli özerkliğin ve kaynaklarõn 
(personel, bütçe ve maaş kapsamõnda) sağlanmasõ önem taşõmaktadõr. 

Bütün bunlarõn ötesinde, Türkiye'nin enerji sektörünün yeniden yapõlandõrõlmasõnda önceliği, 
yatõrõmlarõn teşviki ve devlet kontrolünün azaltõlmasõ olmalõdõr. Bu iki yeni Kanun, 
sektörlerin açõlõmõna ve rekabetin teşvikine imkan sağlayacak olmakla birlikte, AT 
standartlarõna uyum açõsõndan pek çok çalõşma yapõlmasõ gerekmektedir. Özellikle elektrik 
sektöründe bulunan kamu hizmeti gören teşekküllerin mali disiplinin artõrõlmasõ enerji 
yatõrõmlarõnõ daha cazip kõlmaya yardõm edecektir.  

Arz güvenliği konusunda, Türkiye Uluslararasõ Enerji Ajansõnõn (IEA) bir üyesi olarak, IEA 
yükümlülüklerine ve petrol stoklarõ konusunda acil hazõrlanmõş müktesebata (emergency 
preparedness acquis) uyma konusunda önemli adõmlar atmõştõr. Toplam petrol stoklarõ düzenli 
olarak IEA'ya bildirildiği gibi, müktesebatõn gerektirdiği seviyeye oldukça uygundur. Bütün 
acil hazõrlõk önlemleri petrol stoklarõnõn kontrolü ve denetiminden sorumlu olan Petrol Ofisi 
Genel Müdürlüğü'nün kotrolündedir. 
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Enerjinin verimliliğinin artõrõlmasõ, Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Enerji 
Tasarrufu Merkezi vasõtasõyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlõğõnõn sorumluluğundadõr.  
Enerji tasarruf potansiyelinin %40 oranõnda olduğu tahmin edilmektedir. Yalõtõm 
standartlarõna ilişkin yeni normlar ve yeni yapõlar bu çabaya katkõda bulunacaktõr. 

Türkiye enerji verimliliği konusunda gereken dikkati göstermeye devam etmelidir. 
EURATOM gereklilikleri ve prosedürlerine uyum sağlamasõ gerekecektir. Bu kapsamda 
EURATOM nükleer güvenliğinin uygulanmasõ için bu işe önem verilmeye devam edilmelidir. 

Bölüm 15 : Sanayi Politikasõ28 

2000 Yõlõ İlerleme Raporundan bu yana hükümet, makroekonomik istikrarõn sağlanmasõ 
konusuna yoğunlaşmõştõr. Bunun sonucunda, sanayi ve işletme politikasõ konularõnda sõnõrlõ 
gelişme kaydedilmiştir. 

Türk sanayi politikasõ, 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõna dayanmakta olup, Mayõs 2001�de  
kabul edilen �Güçlü Ekonomiye Geçiş Programõ�nda daha da geliştirilmiştir. (Bakõnõz: Kõsõm 
B.2- Ekonomik Kriterler) Söz konusu Programõn politika hedeflerinin belirlenmesine iş 
dünyasõ da katõlmõştõr. 

Hükümet, doğrudan yabancõ yatõrõmlarõ çekmeyi amaçlayan tedbirleri içeren, yabancõ 
yatõrõmlarõn teşvikine ilişkin bir program kabul etmiştir. Bunun yanõ sõra, hükümet 
işletmelerin kredi eksikliğini gidermek amacõyla, likidite sorunu ile karşõ karşõya olan 
işletmelere yardõm sağlayacak bir yeniden yapõlanma fonunun kurulacağõnõ açõklamõştõr. Bu 
fon hem hükümet, hem de mali sektör tarafõndan sağlanacak katkõlarla finanse edilecektir. 

Bazõ engellerle karşõlaşõlmasõna rağmen, özelleştirmede ilerleme kaydedilmiş, ancak 
öngörülen özelleştirmelerin tümü daha önceden belirlenen takvim çerçevesinde 
gerçekleştirilememiştir. Demir-çelik sektöründe, 2000 yõlõnda gerçekleşen özelleştirme 
girişiminin ardõndan, 2001 yõlõnda İsdemir�in, tesislerinin modernizasyonu ve üretimin farklõ 
piyasa kesitlerine yönelik olarak dönüştürülmesini de sağlayacak şekilde, Erdemir�e 
devredilmesi kararlaştõrõlmõştõr. Türk Telekomun özelleştirilme teşebbüsü başarõsõz olmuş ve 
daha sonra özellikle kamuya arz edilen hisse sayõsõ artõrõlarak, ihalenin temel şartlarõ 
değiştirilmek zorunda kalõnmõştõr. IMF ile üzerinde anlaşõlan şartlar yerine getirilmiştir. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin yeniden yapõlandõrõlmasõna ilişkin ilerleme kaydedilememiştir.  

Genel değerlendirme 

Genel olarak, Türkiye�nin sanayi politikasõ AT sanayi politikasõ ilkeleriyle büyük ölçüde 
uyumludur (Örneğin piyasa-temelli, istikrarlõ ve öngörülebilir bir durumdadõr). Bununla 
birlikte, sanayi politikasõ uygulamalarõ makroekonomik istikrarsõzlõktan etkilenmiştir. 
Türkiye, KOBİ�lerin de içinde bulunduğu, iş çevrelerinin ihtiyaçlarõnõ dikkate alarak 
önceliklerini belirlemeye ve tespit edilmiş politikalarõn etkin bir şekilde uygulanmasõnõ 
sağlamaya yönelik çabalarõna devam etmelidir. Bu yolla, Türkiye sanayiinin, özellikle de 
KOBİ�lerin rekabet gücünü daha da geliştirebilir. Mali sektör ve sanayi arasõnda daha yakõn 
ilişkilerin kurulmasõ öncelikli bir husus olabilecektir. 

                                                 
28 Sanayi Politikasõ ile ilgili gelişmeler KOBİ politikasõnõ da kapsayan genel bir girişim politikasõ 

çerçevesinde dikkate alõnmalõdõr. (Bakõnõz Bölüm 16-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) 
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Şu ana kadar olan ilerlemeler sõnõrlõ olmakla beraber, özelleştirme süreci devam edecektir. 
Türkiye�nin üretim temelini daha da modernleştirmek ve genişletmek için doğrudan yabancõ 
yatõrõma ihtiyacõ vardõr. Önceki yõllarla kõyaslandõğõnda doğrudan yabancõ yatõrõmlarda bir 
artõş olmakla beraber, mevcut yatõrõm stoğu ülkenin büyüklüğü ve potansiyeli ile 
karşõlaştõrõldõğõnda oldukça düşük kalmaktadõr. Yatõrõmlarõn çekilmesi için yatõrõm ortamõnõn 
ciddi bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. İdari işlemlerin azaltõlmasõ ve şeffaflõğõn 
artõrõlmasõ bu hususu olumlu yönde etkileyecektir. Gümrük idareleri, metroloji, ve 
akreditasyon sistemi gibi konularda idari kapasite güçlendirilmelidir. 

Türk sanayi politikasõ Sanayi Bakanlõğõ tarafõndan yürütülmektedir. Bazõ durumlarda 
özelleştirme ilgili kamu kuruluşu tarafõndan yapõlmakla birlikte, Özeleştirme İdaresi 
Başkanlõğõ özelleştirmeyi yürütmektedir. 

Devlet yardõmlarõnõn denetiminin sanayi politikasõnõn önemli bir unsuru olduğu belirtilmeli ve 
destek sistemlerinin, AKÇT Antlaşmasõnõn yeniden yapõlandõrmaya ilişkin hükümlerini de 
içerecek şekilde AT kurallarõyla uyumluluğu gözden geçirilmelidir. (Bakõnõz Bölüm 6 - 
Rekabet Politikasõ) 

Bölüm 16: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

Türkiye, KOBİ politikasõnõn gözden geçirilmesi ve işletmelerin teşvikine ilişkin devlet desteği 
sisteminin reformuna yönelik olarak bazõ ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle, bazõ yararlõ 
inisiyatifler içeren � KOBİ Eylem Planõ Çerçevesi� başlatõlmõştõr. 

Yeni ekonomik reform programõ KOBİ�ler de dahil olmak üzere ekonomi çevrelerine ve 
sosyal taraflara danõşõldõktan sonra oluşturulmuştur.  

İş çevresinin geliştirilmesi konusunda sõnõrlõ gelişme kaydedilmiştir. 

KOBİ tanõmõnõn uyumlaştõrõlmasõna ilişkin özel bir gelişme kaydedilmemiştir.  

Genel değerlendirme 

Türkiye KOBİ�lere ilişkin AB yaklaşõmõnõn benimsenmesine yönelik bazõ adõmlar atmõştõr. 
KOBİ�lerin iş ortamõnõn geliştirilmesi için daha fazla çabaya ihtiyaç vardõr. Türkiye�deki 
KOBİ�ler son mali krizden oldukça etkilenmişlerdir. Rekabetçi durumlarõ, Türk Lirasõnõn 
değer kaybõndan yararlanmalarõnõ sağlayacak kadar güçlü olmayan KOBİ�ler, yurt içi talebin 
azalmasõndan dolayõ zarar görmüşlerdir. Bu ortamda, �KOBİ Eylem Planõ Çerçevesi� ve ilgili 
diğer girişimlerin hõzla uygulanmasõ konusunda ilerlemeler sağlanmasõ son derece önemlidir.  

Türkiye�deki KOBİ�lerin temel problemi finansman imkanlarõna erişim sorunudur. Bu sorun, 
günümüzdeki ekonomik durum içerisinde daha da ağõrlaşmõştõr. 

Türkiye�deki teşebbüslerin desteklenmesi konusunda bir çok faydalõ girişim bulunmaktadõr. 
Küçük işletmeler için organize sanayi siteleri ağõ gibi destek hizmetleri geliştirilmiştir. 
Bununla birlikte, iş ortamõnõn daha istikrarlõ ve öngörülür bir hale gelmemesi durumunda, 
bunlarõn etkileri sõnõrlõ düzeyde kalacaktõr. Türk hükümeti, idari yapõnõn basitleştirilmesi de 
dahil olmak üzere, iş koşullarõnõ geliştirecek şekilde hareket etmelidir.  
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KOBİ�lere verilen desteğin büyük çoğunluğu, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlõğõ) ve 
İKV (İktisadi Kalkõnma Vakfõ) gibi yarõ resmi kuruluşlar tarafõndan doğrudan sağlanmaktadõr. 

KOBİ Yatõrõm A.Ş, KOBİ�lerin finansal kaynaklara erişimini kolaylaştõrmak amacõyla 
kurulmuştur. Söz konusu şirket, risk sermayesi fonu olarak faaliyet göstermektedir. Bunun 
yanõ sõra, Türkiye Halk Bankasõ tarafõndan verilen kredilere teminat sağlamak amacõyla bir 
Kredi Garanti Fonu kurulmuştur. 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV) da, yüksek teknoloji alanõnda yeni kurulan 
şirketler için risk sermayesi yatõrõmlarõnõ teşvik etmektedir. 

KOBİ�lerin tanõmõ , Avrupa Komisyonu önerileri ile tam olarak uyumlaştõrõlamamõştõr. 

Bölüm 17: Bilim ve Araştõrma 

Bu alanda, bazõ yeni gelişmelerden bahsedilebilir. 

Aralõk 2000�de, Türkiye, 2002-2006 Araştõrma ve Geliştirme Çerçeve Programõna nihai 
katõlõmõnõ değerlendireceğine resmen karar vermiştir. 

Türkiye, Beşinci Çerçeve Programõna projeler bazõnda katõlõmõnõ sürdürmektedir. 

Genel değerlendirme 

Halen gelişmekte olan bir Avrupa Araştõrma Alanõna dayalõ ilkeler, Türkiye tarafõndan da 
paylaşõlõrken, faaliyet ve harcama seviyesi oldukça düşük olan araştõrma ve teknolojik 
geliştirme sektöründe önemli eksiklikler bulunmaktadõr. Sektörün daha fazla gelişmesi ve 
Türkiye�nin Avrupa Araştõrma Alanõna etkin bir şekilde entegrasyonu için, teknolojik 
gelişmeye aktarõlan toplam yurtiçi harcamalarõn artõrõlmasõ önem arz etmektedir. 

Bilim ve araştõrma faaliyetleri, büyük ölçüde üniversiteler ve kamu araştõrma enstitüleri 
kõsmen de özel sektör tarafõndan yürütülmektedir. Bazõ durumlarda, büyük firmalar dõşarõdan 
transfer edilen teknolojilerle kendi araştõrma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. 
KOBİ�lerin teknolojik yeniliklere erişiminin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Bölüm18: Eğitim ve Mesleki Eğitim 

Eğitim ve mesleki eğitim alanõnda sõnõrlõ bir ilerleme kaydedilmiştir. 

Türkiye�nin bu alanlardaki Topluluk programlarõna (Sokrates, Leonardo Da Vinci ve Gençlik) 
katõlõmõna ilişkin hazõrlõklara yeni bir ivme kazandõrõlmõştõr. Türkiye�nin programlara 2003 
yõlõndan itibaren tam olarak katõlõmõ amacõyla, Milli Eğitim Bakanlõğõnõn yönetiminde bir 
hazõrlõk dönemi 2001 yõlõ içinde başlayacaktõr. Bu aşamada, Ulusal Ajansõn kurulmasõna 
ilişkin açõk bir öneriye ihtiyaç vardõr. 

Göçmen işçilerin çocuklarõnõn eğitim ve mesleki eğitimlerine ilişkin direktif konusunda bir 
ilerleme kaydedilmemiştir. 

Eğitim ve mesleki eğitim sisteminin reformuna ilişkin olarak, Türkiye, Haziran 2001�de, sekiz 
yõllõk eğitime zorunlu katkõ payõnõn süresini 2010 yõlõna kadar uzatan bir kanunu kabul 
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etmiştir. Bu kanun ve Dünya Bankasõ ile Avrupa Yatõrõm Bankasõnõn sağlayacağõ krediler, 
hükümetin, 8�inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda 2005 yõlõ için öngörülen 12 yõllõk zorunlu 
eğitim hedefini gerçekleştirmesine yardõmcõ olacaktõr. 

Söz konusu kanun, Türkiye�deki mesleki eğitim sisteminin yapõsõnõ büyük ölçüde 
etkileyecektir. Kanun, eğitim sistemindeki geçişleri kolaylaştõracak tek bir mesleki eğitim 
sistemine temel teşkil etmektedir. Yeni kanuna göre, üniversite sõnavõna girmeden ileri 
meslek eğitimi veren kurumlara girilebilecek ve bu, meslek okulu kökenli öğrencilerin 
mevcut sistemdeki yükünü büyük ölçüde azaltacaktõr. 

Genel Değerlendirme  

Genel olarak, Türk eğitim sisteminin dayandõğõ birçok ilke, üye devletlerin sistemleriyle 
uyumludur. Ancak, özellikle kõrsal alanlarda, eğitimin kalitesi eşit değildir. 

Yeni kanun olumlu bir adõm olup, özellikle mesleki eğitim ve öğretim sektörüne yarar 
sağlayacaktõr. Ancak, kanunda mesleki eğitim ve öğretim sistemini işgücü piyasasõnõn 
ihtiyaçlarõyla uyumlu hale getirme hususuna yer verilmemiştir. Çalõşmalar, sanayi ve sosyal 
taraflarla işbirliği halinde, bu yönde yapõlmalõdõr. 

Türkiye, kõsa vadede, üç Topluluk eğitim programõnõn başarõlõ bir şekilde yönetilebilmesi için 
gerekli Ulusal Ajansõn kurulmasõna yönelik adõmlarõ öncelikli olarak atmalõdõr. Bu, 
Türkiye�nin söz konusu programlara katõlmasõ bakõmõndan çok önemli bir koşuldur. 

Göçmen işçilerin çocuklarõnõn eğitimine ilişkin direktif hâlâ uyarlanmamõştõr ve uygulanmasõ 
temin edilmelidir. 

Bölüm 19: Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri 

Son İlerleme Raporundan bu yana Türkiye, bu alanda ilerleme kaydetmiştir.  

Telekomünikasyon pazarõnõn serbestleştirilmesinde, bazõlarõ yeni ekonomik reform planõnõn 
bir parçasõ olan bir dizi gelişme yaşanmõştõr. Mayõs 2001 tarihli Telekomünikasyon Kanunu, 
Türk Telekomun özelleştirilmesi konusunda hukuki bir alt yapõ sağlamõş olup (devlet 
tarafõndan nominal altõn hisse hariç olmak üzere ilgili işletici sermayenin -Türk Telekomun- 
%100�ünün özelleştirilmesinin sağlanmasõ), işletmedeki devletin payõnõn %50'nin altõna 
düşmesi durumda, tam serbestleşme 1 Ocak 2004 tarihinden önce gerçekleşecektir. Mobil 
telefonlarda rekabetin artõrõlmasõ yönündeki ilerlemeler neticesinde GSM tarifelerinde önemli 
düşüş yaşanmõştõr.  

Mevcut iki GSM lisansõna ilaveten, Mart 2001'den beri aktif olan ARIA�ya (Türk İş Bankasõ 
ve İtalyan Telekomuna aittir) ve Ağustos 2001�den beri aktif olan AYCELL�e (Türk 
Telekomunun tali şirketi) ilave iki lisans verilmiştir.  

Düzenleyici alt yapõ ile ilgili olarak, Ağustos 2000�de Telekomünikasyon Kurumunun 
kurulmasõnõ müteakip, Şubat 2001�de bu Kurumun görev ve prosedürlerini kapsayan 
düzenleme gerçekleştirilmiştir. Şubat 2001�de, Ulaştõrma Bakanlõğõ ve Türk Telekom 
arasõnda özel kullanõm hakkõ anlaşmasõ imzalanmõştõr. Mart 2001�de telekomünikasyon ağ ve 
hizmetlerine lisans verilmesi hakkõnda bir düzenleme çõkarõlmõştõr. Ayrõca, yeni 
Telekomünikasyon Kanunu baz alõnarak, lisans verme görevi Ulaştõrma Bakanlõğõndan 
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Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. Eylül 2001'de tarife reformu amacõyla, fiyat 
kapama mekanizmasõ hakkõnda bir düzenleme kabul edilmiştir. 

Posta hizmetleri piyasasõnõn serbestleştirilmesine ilişkin bir gelişme olmamõştõr.  

Genel değerlendirme 

Telekomünikasyon pazarõnõn serbestleştirilmesi konusunda adõmlar atõlmõş olmasõna rağmen, 
Türk Telekomun düzenleyici alt yapõsõnõn müktesebat ile uyumlu hale getirilmesi amacõyla 
çaba gösterilmesine ihtiyaç vardõr. Bu durum posta hizmetleri için de geçerlidir.  

Pazarlarõn serbestleştirilmesine kapsamlõ ve şeffaf bir düzenleyici çerçevenin eşlik etmesi 
gereklidir. Bu alandaki önemli gelişmeler, Şubat 2000 tarihli Telekomünikasyon Kanunun 
değiştirilmesini ve numaralandõrma, enterkoneksiyon, evrensel hizmet ve veri güvenliği gibi 
önemli konularda düzenlemeler yapõlmasõnõ gerektirmektedir.  

Yeni tarife düzenlemesinde, tarifelerin maliyetler dikkate alõnarak belirlenmesi ilkesinin 
uygulanmasõ gerekmektedir. Bu husus, Türk Telekom tarifelerinin yeniden belirlenmesine yol 
açacak maliyet muhasebesi metodlarõnõn uygulanmasõnõ gerektirmektedir.  

Telekomünikasyon Üst Kurumunun idari kapasitesinin güçlendirilmesi ilk öncelik olarak 
görülmektedir. Lisans verme ve mevzuat hazõrlanmasõ gibi konularda görevlerini yerine 
getirebilmesi için, kuruma personel tedariki ve personelin eğitiminin sağlanmasõ 
gerekmektedir. Halihazõrda personelin büyük bir kõsmõ, frekans ve ekipman fiş onayõ gibi 
teknik konularla uğraşmaktadõr. 

Telekomünikasyon Kurumu, GSM operatörleri arasõnda ulusal roaminge ilişkin genel teknik 
ve mali şartlar hususunda bir karar hazõrlayarak, piyasadaki rekabetin denetimini yapmaya 
başlamõştõr. Telekomünikasyon Kurumunun, Ulaştõrma Bakanlõğõndan tamamen bağõmsõz bir 
yapõya kavuşturulmasõ gerekmektedir. Telekomünikasyon Kurumunun düzenleyici 
fonksiyonunun artõrõlmasõna ilişkin kapsamlõ bir proje hazõrlanmaktadõr.  

Bölüm 20: Kültür ve Görsel � İşitsel Politika 

Bu alanda, son İlerleme Raporundan bu yana az gelişme kaydedilmiştir. 

Türk medyasõnõn büyük bir kõsmõnõ kontrol altõnda bulunduran iki büyük sõnai grup Görsel-
işitsel sektörde hakim durumdadõr. Özellikle bu sektör, ekonomik ve mali krizden 
etkilenmiştir. 2001 yõlõnõn ilk yarõsõnda, medya sektöründe 4000 civarõnda işçinin işten 
çõkarõldõğõ tahmin edilmektedir. 

Geçtiğimiz yõl, ulusal kanallarõn geçici yayõn lisanslarõnõ kalõcõ lisanslara dönüştürmek 
amacõyla ihaleler hazõrlanmõştõr. Bölgesel ve yerel istasyonlar için de aynõ yöntemin 
kullanõlmasõ düşünülmektedir. 

Radyo ve televizyon yayõnlarõndan sorumlu RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), yakõn 
bir geçmişte, uydu yayõnlarõnõn sorumluluğunu da üstlenmiştir. 

Türkiye, Ekim 2000 tarihinde, sõnõr ötesi televizyonculuğa ilişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesini değiştiren Protokolü onaylamõştõr. 
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Haziran 2000�de, Radyo Televizyon Yasasõ, Basõn Yasasõ, Gelir Vergisi Yasasõ ve Kurumlar 
Vergisi Yasasõnda değişiklik yapan bir yasanõn Meclis tarafõndan  kabulü önemli bir 
gelişmedir. Bu yasa, Cumhurbaşkanõ tarafõndan veto edilmiş olup yeniden gözden 
geçirilmektedir. 

Bu yasa, (RTÜK Yasasõ) �yayõn ilkeleri�, yaptõrõmlar, internet, RTÜK�ün yapõsõ, yeniden 
yayõn ve bu alandaki mülkiyet, birleşme ve devralmalara ilişkin hükümler içermektedir. 
Bununla birlikte, Yasa, Türkçe�den başka dillerde yayõn yapõlmasõna ilişkin olarak, mevcut 
rejime herhangi bir değişiklik getirmemiştir. Yasa bu alanda, Topluluk müktesebatõna daha 
fazla uyum konusunda hiç bir hüküm de içermemektedir (örneğin, sõnõrsõz Televizyon 
Direktifi). 

Önerilen RTÜK Yasasõnda, yayõn ilkelerini ihlal eden istasyonlar yerine bireysel 
programlarõn yayõnõ durdurulabilmekte ve yayõnõ yapan istasyona bir özür yayõnlama veya 
90.000 Euro�ya kadar para cezasõ ödeme gibi yaptõrõmlar uygulanabilmektedir. Ceza 
miktarlarõ , bölgesel ve yerel istasyona göre değişebilmektedir. Yabancõ uyruklularõn özel bir 
radyo veya televizyon istasyonunda sahip olabilecekleri azami hisse miktarõ  %20�den %25�e 
çõkarõlacaktõr. Siyasi partiler gibi çeşitli kuruluşlarõn bir radyo istasyonu sahibi olmalarõna izin 
verilmemektedir. RTÜK�ün yapõsõ önemli ölçüde değiştirilecektir, örneğin, Milli Güvenlik 
Kurulunun bir üyesi RTÜK üyesi olacaktõr. 

Cumhurbaşkanõ, yaptõrõm uygulanmasõndaki keyfiyet kriteri, oransõz yüksek cezalar, 
RTÜK�ün yapõsõndaki önceden alõşõlmõş tarafsõzlõğõnõ tehlikeye atabilecek değişiklikler 
nedeniyle yasayõ veto etmiştir. Ayrõca, ifade özgürlüğünün temel ilkelerinin yeterli olarak 
güvence altõna alõnmadõğõnõ ve yayõncõlara yaptõrõm uygulamanõn RTÜK yerine yargõya ait bir 
görev olmasõnõn daha uygun olacağõnõ ifade etmiştir. 

Genel değerlendirme 

Türkiye�nin, müktesebata, bu alandaki uyumu halen sõnõrlõdõr. 

Radyo ve televizyon için önerilen yeni yasa, özellikle ifade özgürlüğü ve düzenleyici 
otoritenin bağõmsõzlõğõ açõsõndan uluslararasõ medya standartlarõndan uzak olup, Türkiye için, 
geriye dönük bir adõm olarak görülmektedir. Bu yasa, aynõ zamanda, Türkçe�nin kullanõmõ ile 
ilgili olarak, Türkçe�den başka bir dilin kullanõmõnõ kõsõtlamaya devam eden mevcut ilkeleri 
teyit etmiş ve güçlendirmiştir. 

RTÜK Yasasõ, bu nedenle, uluslararasõ radyo televizyon yayõncõlõlõğõna ilişkin standart ve 
tavsiyeler (örneğin Avrupa Konseyinin tavsiyeleri) çerçevesinde yeniden hazõrlanmalõdõr. 
Türkiye, Avrupa Konseyi Sõnõr ötesi Televizyon Sözleşmesini onaylamõş olup bu sözleşmenin 
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, sözleşmeyi tadil eden protokolle de bağlõdõr. 

Türkiye, Topluluğun görsel-işitsel mevzuatõna uyum konusunda ilerleme kaydetmemiştir. 
�Sõnõrsõz Televizyon� Direktifindeki Topluluk müktesebatõnõ benimsemelidir. Özellikle, 
tanõmlar, yetki alanõ, kabul özgürlüğü, milliyet ayrõmcõlõğõ, bağõmsõz ve Avrupa çalõşmalarõ ve 
bağõmsõz çalõşmalarõn teşviki, reklamcõlõk ve tele-alõşveriş, küçüklerin korunmasõ, radyo 
televizyon işletmeciliğinde yabancõ sermaye hisselerindeki kõsõtlamalarla ilgili uyumsuzluklar 
giderilmelidir. Ayrõca, Türkiye�nin GATS/DTÖ çerçevesindeki uluslararasõ taahhütleriyle,  
aday ülke olarak, Topluluk müktesebatõnõn tam uygulanma taahhütleri arasõnda çelişkiler 
bulunmaktadõr. 



Türkiye�nin Avrupa Birliğinr Katõlõm Sürecine İlişkin 2001 Yõlõ İlerleme Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle01.pdf    

76 

Bölüm 21: Bölgesel Politika ve Yapõsal Araçlarõn Koordinasyonu 

Son İlerleme Raporundan bu yana yapõsal politikalarõn uygulanmasõna yönelik hazõrlõk 
çalõşmalarõ konusunda bir aşama kaydedilmemiştir. 

Bu alandaki müktesebatõn uygulanmasõnõ sağlayacak yasal çerçevenin kabulü konusunda bir 
gelişme olmamõştõr. 

Kurumsal yapõlar, programlama, izleme ve değerlendirme, mali idare ve denetim konularõnda 
bir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Bölgesel  istatistiklerin geliştirilmesi konusunda bir gelişme olmamõştõr. 

İdari kapasiteyle ilgili olarak, Türk bölgesel politikasõ, Devlet Planlama Teşkilatõnõn sorumlu 
olduğu  bir merkezi planlama sistemi çerçevesinde yürütülmektedir. GAP İdaresi Başkanlõğõ 
haricinde, Ankara dõşõnda uygulayõcõ bir birim bulunmamaktadõr. 

Genel değerlendirme 

Türkiye�nin bir bölgesel politikasõ bulunmakla birlikte, yapõsal politikalarõn uygulanmasõna 
yönelik hazõrlõklar henüz başlatõlmamõştõr. Yapõsal fonlarõn uygulanmasõ için gerekli yapõlarõn 
geliştirilmesine ihtiyaç vardõr. 

Türkiye�de bölgesel farklõlõklarla mücadele, sosyo-ekonomik kaynaşmanõn güçlendirilmesi ve 
üyeliğe hazõrlanma bakõmõndan temel hedef teşkil etmekle birlikte, bu konularõn ele 
alõnmasõna yönelik kapsamlõ ve uzun vadeli bir strateji hâlâ bulunmamaktadõr. 

Bu nedenle, geri kalmõş bölgelerdeki temel sorunlara yönelik ve Topluluk standartlarõyla 
uyumlu, etkili ve modern bir bölgesel politika oluşturulmasõna öncelik verilmelidir. En 
azõndan, ülke topraklarõnõn yarõsõndan fazlasõnõ ve nüfusun üçte birinden çoğunu ve kişi 
başõna GSYİH�si ülke ortalamasõnõn %56�sõnõ oluşturan (Topluluk ortalamasõnõn %19�u) 
Kalkõnmada Öncelikli Yörelere yönelik özel önlemler alõnmalõdõr. 

Bu kapsamda, diğer konularõn yanõ sõra, alt yapõ farklõlõklarõnõ azaltmayõ, özel sektör 
yatõrõmlarõ için cazip ortam oluşturmayõ, insan kaynaklarõnõ geliştirmeyi ve yaşam koşullarõnõ 
iyileştirmeyi amaçlayan daha yüksek seviyede kamu yatõrõmlarõna ihtiyaç duyulacaktõr. 

İdari açõdan Türkiye, hem merkezi düzeyde (DPT veya bölgesel politika konusunda özel 
sorumluluk verilecek bir birim aracõlõğõyla), hem bölgesel düzeyde (bölgesel kalkõnma 
idarelerinin kurulmasõ), bölgesel kalkõnmanõn idaresine yönelik yapõlarõnõ güçlendirmelidir. 

Türkiye, Avrupa Sosyal Fonuna yönelik işlevsel düzenlemelerin ve gerekli yapõlarõn 
geliştirilmesine henüz başlamamõştõr. 

NUTS II sõnõflandõrmasõ çalõşmasõ, DPT ve DİE tarafõndan başlatõlmõştõr. Ancak, söz konusu 
çalõşma başlangõç aşamasõndadõr. NUTS II sõnõflandõrmasõ ile oluşturulacak harita, yapõsal 
politikalarõn uygulanmasõnõn ön koşuludur. NUTS II sõnõflandõrmasõnõ takiben, satõn alma 
gücü paritesi cinsinden bölgesel kişi başõna GSYİH değerlerinin hesaplanmasõ gerekmektedir. 
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Bölüm 22: Çevre 

Son İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, bu alandaki müktesebatõ uyumlaştõrma 
konusunda, ne yatay mevzuata ilişkin olarak, ne de hava kalitesi, atõk yönetimi, su kalitesi, 
doğa koruma, sanayi kirliliği ve risk yönetimi, genetik olarak değiştirilmiş organizmalar, araç 
ve makinalardan kaynaklanan gürültü ile nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma gibi 
alanlarda kayda değer bir gelişme sağlamamõştõr. 

İdari kapasiteye ilişkin olarak, Türkiye, Çevre Bakanlõğõnõn ana birimlerini yeniden belirleyen  
ve Bakanlõğõn taşra teşkilatõnõ kuran bir kanun kabul etmiştir. Bu, çevre mevzuatõnõn gerektiği 
şekilde uygulanmasõnõ temin açõsõndan önemli bir ilk adõmdõr. 

Kimyasallar alanõnda, 1993 yõlõnda yürürlüğe giren Zararlõ Kimyasallar ve Ürünlerinin 
Kontrolü Yönetmeliğinde Nisan 2001�de değişiklik yapõlmõştõr. Bu değişiklikle, tanõmlar, risk 
tabirleri ve kombinasyonlarõ, güvenlik tabirleri ve kombinasyonlarõ, tehlike işaretleri ve 
bunlarõn standart ifade tarzõ yeniden düzenlenmiştir. Bununla birlikte, AT mevzuatõyla henüz 
tam uyum sağlanamamõştõr. 

Genel değerlendirme 

Türk mevzuatõ, özellikle standartlar, denetleme koşullarõ ve ölçüm metotlarõ açõsõndan, AB 
müktesebatõndan hâlâ çok farklõdõr. Çevre müktesebatõnõn tamamen uyumlaştõrõlmasõ büyük 
çaba gerektirecektir. Yürütme ve uygulama kapasitesinin de ciddi biçimde iyileştirilmesine 
ihtiyaç vardõr. AT çevre direktiflerinin iç hukuka tam olarak aktarõlmasõ amacõyla, mevcut 
kanunlarõn detaylõ uygunluk denetimlerinin yapõlmasõ da önemlidir. 

1983 tarihli Çevre Kanunu, halihazõrda çevre mevzuatõnõn ve çevre yönetiminin çerçevesini 
belirlemektedir. Çevre Kanununa dayanarak yapõlan  mevzuat çõkarma faaliyetleri, 1997 
yõlõndan beri sürdürülmektedir (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde yapõlan 
değişikliklerin revize edilerek müktesebat ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir). 

Yatay mevzuat alanõnda, TBMM Çevre Komisyonu bir çerçeve kanunu tasarõsõnõ 
onaylamõştõr. Bu kanun tasarõsõ, 1983 tarihli Çevre Kanununu değiştirmekte ve çevre alanõnda 
yeni bir yasal çerçeve oluşturmaktadõr. 

Bu kanun tasarõsõ, AT müktesebatõnõn uyumlaştõrõlmasõ için gerekli hukuki çerçeveyi 
oluşturmasõ nedeniyle, ileriye dönük önemli bir adõm olarak görülmektedir. Kanunun bu yõl 
içinde kabul edilmesi beklenmektedir. 

Söz konusu kanun tasarõsõnõn amacõ, Sürdürülebilir Kalkõnma İlkesini bütünleştirmek ve çevre 
politika, plan ve programlarõ için Stratejik Çevresel Etki Değerlendirme Prosedürünün 
uygulanmasõnõ sağlamaktõr. Bu prosedürün detaylarõ, çõkarõlacak ikincil mevzuat ile 
düzenlenecektir. Kanun, ayrõca, doğa koruma konusundaki hükümleri revize etmekte ve ihlal 
durumunda daha ağõr cezalar getirerek, Çevre Bakanlõğõnõn daha etkili bir çevresel izleme ve 
denetleme yapmasõnõ öngörmektedir. Kanun, halkõn çevre konusundaki bilgilere ulaşmasõnõ 
temin etmektedir. Çevre Kirliliği Önleme Fonu ile ilgili hükümler gözden geçirilmiş ve mali 
destekleme düzeyi yükseltilmiştir. 

Hava kalitesi alanõnda, mevzuatõn hâlâ müktesebat ile uyumlaştõrõlmasõ gerekmektedir. 
Ayrõca, Türk hava kalitesi izleme sisteminin, AT müktesebatõ ile uyumlaştõrõlmasõ için, daha 
da iyileştirilmesine ihtiyaç vardõr. 
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Atõk yönetimi, özellikle ilgili mevzuatõn uygulanmasõna ilişkin olarak en sorunlu alanlardan 
biridir. Evsel atõğõn büyük bir yüzdesi (% 93), yasa dõşõ boşaltõlan, kontrol edilemeyen atõktõr. 
Müktesebata uyum sağlanmasõ için ciddi çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Su kalitesi konusunda, 7�nci ve 8�inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõ, su kaynaklarõ hakkõnda 
yeni bir çerçeve kanun çõkarõlmasõ ve müktesebat ile uyumlu olacak şekilde içme suyu ve atõk 
su boşaltõmõna ilişkin standartlar getirilmesi ihtiyacõnõn altõnõ çizmektedir. Türkiye�nin su 
mevzuatõ, müktesebat ile uyumlu değildir. 

Türkiye�nin bio çeşitlilikteki zengin varlõklarõnõn korunmasõ için, doğa korumaya özel önem 
verilmesi gerekmektedir. Türkiye�nin, Topluluğun doğa koruma müktesebatõ ile kendi 
mevzuatõnõ uyumlu hale getirebilmek için özel çaba sarf etmesi gerekecektir.  

Sanayi kirliliği kontrolü  ve risk yönetimi alanõnda, müktesebat ile  uyumlu mevzuatõn kabul 
edilmesine ihtiyaç vardõr. Türkiye�de hâlâ bir kimyasal maddeler genel envanteri 
bulunmamaktadõr. Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar ile ilgili Türk mevzuatõnõn, 
müktesebat ile uyumlaştõrõlmasõ ihtiyacõ hâlâ devam etmektedir. 

Nükleer güvenlik alanõnda, özellikle bildirim ve denetleme koşullarõ açõsõndan Türk mevzuatõ, 
müktesebat ile tam uyumlu değildir.   

Radyasyondan korunma alanõnda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, bütün kurumlarda lisans 
verme, tüm araç ve gereçlerin radyasyondan korunmasõ ve yerel korunma prosedürlerinin 
geliştirilmesi ile ilgili bir strateji belirlemiştir. 

Türkiye�nin çevre yatõrõmlarõ, 1997 yõlõnda GSYİH�nin % 0.5�ine tekabül eden,  1 milyar $ 
civarõndadõr. Çevresel Kirliliği Önleme Fonu (2001 yõlõ sonunda tasfiye edilecek olan) 
Türkiye�deki çevre faaliyetlerini ve yatõrõmlarõnõ finanse eden tek ulusal fondur, ancak, Çevre 
Bakanlõğõ, bu fondan yapõlacak ödemelerin sadece %10�una onay verme yetkisine sahiptir.  
Fon, halihazõrda, Bakanlõğa, araştõrma, temizlik operasyonlarõ, eğitim ve öğretim, çevre 
kirliliğini önleme amaçlõ projeleri ve işleme tesislerinin inşasõ için kredilendirmeyi finanse 
etmek amacõyla yõlda 125 milyon Euro  sağlamaktadõr.      

Türkiye�nin çevre yatõrõmlarõnõn, kapsamlõ bir yatõrõm stratejisini temel alarak, AT çevre 
Direktiflerinin uygulanmasõna daha fazla ağõrlõk vermesi gerekmektedir. 

Merkezi düzeydeki idari kapasite bakõmõndan, 1991 yõlõnda kurulan Çevre Bakanlõğõ, çevre 
faaliyetlerine ilişkin olarak genel sorumluğa sahiptir. Bu faaliyetler, diğer bakanlõklar, kamu 
kurumlarõ, yerel makamlar ve sivil toplum örgütleriyle yakõn işbirliği içinde yürütülmektedir. 
Çevre Bakanlõğõnõn merkez teşkilatõnda yaklaşõk 800 personel, 30�un üzerindeki taşra 
teşkilatõnda ise 500 personel çalõşmaktadõr. Devlet Planlama Teşkilatõ, hükümet 
politikalarõnõn koordine edilmesinde temel araçlar olan  Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõnõ 
hazõrlamaktadõr. Çevre politikasõnõn uygulanmasõ; çevre koruma tedbirlerinin 
uygulanmasõnda, çevre alt yapõsõnõn oluşturulmasõnda, kentsel atõklarõn toplanmasõnda ve 
ortadan kaldõrõlmasõnda ve arazi kullanõmõ planlamasõnda önemli rolü bulunan belediyelere 
bõrakõlmõştõr. 

Genel olarak, ulusal ve bölgesel düzeydeki idari kapasite kaygõ vericidir. Çevre kurallarõnõn 
uygulanmasõ, çeşitli düzeylerde kurum ve organlarõn işin içinde olmasõ neticesinde ortaya 
çõkan çõkar ve sorumluluk çatõşmasõ ile  eğitilmiş ve uzmanlaşmõş personel ve mali kaynak ve 
teçhizat eksikliği nedeniyle sağlanamamõş durumdadõr. İzleme ağlarõ ve izin prosedürleri ile 
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geniş ve açõkça belirlenmiş yetkilere sahip çevre teftiş kurumlarõnõn oluşturulmasõ gereklidir. 
İhlal durumlarõnda ceza uygulanmalõdõr. Özellikle  çevre politikasõnõn uygulanmasõ alanõndaki 
eğitime ilişkin olarak, belediyelerin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Bölüm 23: Tüketicinin ve sağlõğõn korunmasõ 

Rapor süresince, mevzuat uyumlaştõrmasõ konusunda ilerleme sağlanamamõştõr. 

Güvenilirlik ve güvenilirlik dõşõ tedbirler ile ilgili alanlar ve piyasa gözetimi konusunda bir 
ilerleme kaydedilmemiştir. 

İdari kapasite konusunda, tüketici mahkemeleri kurulmuş ve 25 Ocak 2001 tarihli Hakimler 
ve Savcõlar Yüksek Kurulu Kararõ ile, halihazõrda, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 
faaliyete geçirilmiştir. 

Genel değerlendirme 

Genel olarak, tüketicinin korunmasõna ilişkin Türk mevzuatõnõn müktesebata uyumu sõnõrlõ 
kalmaktadõr. 

Türkiye�nin, hâlâ, genel bir tüketicinin korunmasõ sistemi oluşturmasõ gerekmektedir. Sektör 
halihazõrda, 1995 yõlõnda kabul edilen ve Tüketici Konseyini kuran Çerçeve Kanun 
hükümlerine tabidir. 

Geçmiş yõllarda, aldatõcõ reklam, kapõdan satõşlar, mukayeseli reklam, etiketleme, tarife ve 
fiyat konularõnda bir dizi girişim başlatõlmõştõr. 

Türkiye, devre mülk sözleşmeleri, tüketici sözleşmelerindeki haksõz koşullar, mesafeli satõşlar 
ve paket turlar konularõnda uyumlaştõrmayõ tamamlamak için hazõrlõk çalõşmalarõnõ 
başlatmõştõr. 

Tüketici politikasõ, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ bünyesindeki Tüketicinin ve Rekabetin 
Korunmasõ Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altõnda bulunmaktadõr. 

Yiyecek maddeleri alanõndaki (denetim dahil) idari sorumluluk, Sağlõk Bakanlõğõ ve Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõ arasõnda paylaştõrõlmõştõr. Gerekli analizlerin yapõlmasõ bakõmõndan, 
mevcut laboratuarlarõn donanõmõ yetersizdir. İdari kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Akreditasyon Konseyi (TÜRKAK), bugüne kadar hiçbir akreditasyon faaliyetinde 
bulunmamõştõr. Sonuç olarak, hiçbir laboratuar akredite edilememiştir. 

Tüketici örgütleri gelişmektedir ancak, önceki İlerleme Raporlarõnda belirtildiği üzere, söz 
konusu örgütlerin güçlendirilmesi ihtiyacõ hâlâ devam etmektedir. 

Mevcut verilere göre, katõlõmõn gerçekleşmesinden önce, idari yapõlar, teknik ekipman ve 
mevzuat konularõnda önemli uyumlaştõrmalar gerçekleştirilmelidir.  

Bölüm 24 : Adalet ve İçişleri Alanõnda İşbirliği 

Geçen yõl bazõ ilerlemeler kaydedilmiştir. 
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Verilerin korunmasõ alanõnda, müktesebata uyumla ilgili gelişme sağlanmamõştõr. 

Vize politikasõ alanõnda, Hükümet, Kazakistan ve Bosna-Hersek için vizesiz rejime son 
vermiştir. Ayrõca, yasa dõşõ göçe kaynaklõk eden bir dizi ülke için, havaalanõ transit vize 
uygulamasõ başlatmõştõr. Temmuz 2001�den bu yana Bulgar vatandaşlarõ vize gereklerinden 
muaf tutulmaktadõr. 

Schengen Anlaşmasõna uyum alanõnda hiçbir ilerleme kaydedilmemiştir. 

Dõş sõnõr kontrollerinin güçlendirilmesi konusunda, çeşitli Bakanlõklar ve kurumlar arasõnda 
işbirliği ve koordinasyon süreci başlatõlmõştõr. Özellikle yasa dõşõ sõnõr ihlallerini engellemek 
ve caydõrmak üzere, sõnõr yönetimini güçlendirecek bir dizi önlem alõnmõştõr. Bu önlemler, 
yeni kontrol noktalarõnõn kurulmasõ, ilave deniz devriyesi tahsisi ve limanlarda demirli şüpheli 
gemilerin tespiti ve takibinin güçlendirilmesi ile ilgilidir. İran sõnõrõ boyunca gözetleme 
kulelerinin inşasõna başlanmõştõr. 

Göçle ilgili olarak, varõş ve kaynak ülkelerin bazõlarõyla, yeniden kabul anlaşmalarõ 
imzalamak üzere ikili müzakereler başlatõlmõştõr. Türkiye, 10 Eylül 2001 tarihinde, Suriye ile 
bir yeniden kabul anlaşmasõ imzalamõş ve tamamõ kaynak ülke olan, İran, Pakistan, 
Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka, Çin, Romanya ve Bulgaristan ile yeniden kabul protokol 
taslaklarõ hazõrlanmasõ için girişimde bulunmuştur. Yunanistan ile yapõlacak bir yeniden kabul 
protokolü hazõrlanmasõ çalõşmalarõ ilerlemiştir. Irak ile ilgili AB Eylem Planõ çerçevesinde, 
AB, Türkiye�ye, transit geçiş işbirliğini geliştirme önerisinde bulunmuştur. 

İçişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel Müdürlüğü, yasa dõşõ sõnõr geçişini engellemede bir tedbir 
olarak, sahte belgeler konulu bir eğitim düzenlemiştir. Kasõm 2000-Mayõs 2001 döneminde, 
toplam 553 memur eğitilmiştir. Schengen Bilgi Sistemine katõlõmla ilgili olarak, mevzuat 
hazõrlõklarõ devam etmektedir. Jandarma, tüm birimleri arasõndaki bilgi akõşõnõ hõzlandõrmayõ 
amaçlayan Entegre Muhabere Sistemi Projesini (JEMUS) tamamlamaktadõr.  

Türkiye�ye artarak gerçekleşen yasa dõşõ göç akõşõ konusunda ciddi endişeler bulunmaktadõr. 
Yetkili makamlar 1995 yõlõnda 11 362 olan yasa dõşõ göçmen sayõsõnõn, 2000 yõlõnda 94 514 
olduğunu belirtmektedir. 2001 yõlõnõn ilk beş ayõnda bu sayõ, geçen yõla oranla %28 artarak, 
29 684�e ulaşmõştõr. 

Türkiye, insan kaçakçõlõğõnda, hem varõş ülkesi hem de transit ülke konumundadõr. Çoğu 
Romanya, Rusya, Ukrayna, Moldova, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan�dan gelen kadõn 
ve kõzlar, Türkiye�ye veya Türkiye üzerinden kaçõrõlmaktadõr. Türkiye, kaçakçõlõğõn ortadan 
kaldõrõlmasõ ile ilgili asgari standartlarõ karşõlamamakta ve henüz insan kaçakçõlõğõ ile ilgili 
özel bir mevzuat kabul etmiş bulunmamaktadõr. Hükümet istatistiklerine göre, 2000 yõlõnda 
yetkili makamlar kaçakçõlõkla ilgili 850 çete üyesini tutuklamõştõr. 

Türkiye tarafõndan, Aralõk 2000�de imzalanan, 2000 tarihli Birleşmiş Milletler Sõnõraşan 
Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi ve Özellikle Kadõn ve Çocuklara Yönelen İnsan 
Kaçakçõlõğõnõn Önlenmesine Dair Ek Protokol ile Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Yasa Dõşõ 
Göçmen Kaçakçõlõğõna Dair Protokol dahil olmak üzere, yasa dõşõ göçle mücadeleye ilişkin 
uluslararasõ belgelerin onaylanmasõnda bir ilerleme sağlanmamõştõr. 

İltica alanõnda, Nisan 2001�de Türkiye, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne dair BM 
Sözleşmesindeki coğrafi çekincesinin, bir takõm şartlarõn karşõlanmasõ halinde, kaldõrõlmasõ 
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konusundaki istekliliğini teyit etmiştir. Bu şartlar, mülteci akõnõyla baş edebilme  kapasitesi ve 
Topluluk desteği ile ilgilidir. 

Hükümet, iltica konusunda yeni bir mevzuat hazõrlamaya veya mevcut düzenlemeleri gözden 
geçirmeye karar vermiştir. Mülteci kabul hizmetlerinin iyileştirilmesine, Yozgat ve 
Kõrklareli�nde bulunan iki mülteci misafirhanesinde başlanmõştõr. Yetkili makamlar, mevcut 
iki misafirhaneyi desteklemek üzere, 11 ilde mülteci merkezleri kurulmasõ gerektiğini tespit 
etmiştir. 1998 yõlõndan beri, İçişleri Bakanlõğõ, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği 
yaparak eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. Nisan 2001�de, iltica ve mülteci hukukuyla ilgili 
bir işbirliği çerçevesi kabul edilmiştir. 

Polis işbirliği ve örgütlü suçlarla mücadele alanõnda, Türkiye ile Yunanistan arasõnda suçla 
mücadelede işbirliği konusunda imzalanan anlaşma Temmuz 2001�de yürürlüğe girmiştir. Söz 
konusu anlaşma, terörizm, örgütlü suçlar, uyuşturucu ticareti ve yasa dõşõ göç konularõna 
ağõrlõk vermiştir. Bu anlaşma, yukarõda bahsi geçen ve Yunanistan ile halen müzakereleri 
devam eden yeniden kabule ilişkin protokolle desteklenmelidir. 

Polis işbirliği ile ilgili alandaki gelişmeler, Laboratuvar İş Akõş Sisteminin (LIAS) tedrici 
olarak tüm polis kriminal laboratuvarlarda hayata geçirilmesi ve Ankara, Diyarbakõr ve 
İstanbul�daki polis kriminal laboratuvarlarõnda Entegre Balistik İnceleme Sistemine (IBIS) 
veri transferi süreci ile ilgilidir. Ağustos 2001�den itibaren, Ankara, Bursa ve Van�daki 
jandarma kriminal bölge laboratuvarlarõnõn her biri iki otomatik parmak izi tanõma sistemi ile 
donatõlmõştõr. 

Dolandõrõcõlõk ve yolsuzlukla mücadele konusunda, Eylül 2001�de, Türkiye�nin Avrupa 
Konseyinin 1999 tarihli Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku Sözleşmelerini imzalamasõ önemli 
bir gelişmedir (Bakõnõz Bölüm B.1.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü ). İçişleri Bakanlõğõ 
bünyesinde Kaçakçõlõkla Mücadele için Merkezi bir Birimi kurulmuştur. Bakanlõk, ayrõca, 
tapu kayõtlarõnõn tedrici olarak elektronik ortama transferini amaçlayan bir Bilgi Sistemi 
Projesini yürüten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün denetime ilişkin kapasitesini 
artõrmaya karar vermiştir. 

Dolandõrõcõlõkla mücadele alanõnda gelişme sağlanamamõştõr. 

Uyuşturucu alanõnda, başarõlõ bir dizi el koyma operasyonu gerçekleştirilmiş olup, birçok 
kaçakçõlõk örgütü dağõtõlmõştõr. 1961 tarihli Narkotik Maddelere İlişkin Tek Sözleşmeyi 
Değiştiren 1972 tarihli Protokole katõlõm konusundaki usuli işlemler Nisan 2001�de 
tamamlanmõştõr. Haziran 2001�de Başbakanlõk Aile Araştõrma Kurumu Başkanlõğõ, 
EMCDDA ile olan ilişkilerin yürütülmesinde yetkili ulusal Makam olarak tayin edilmiştir. 
Türkiye Uluslararasõ Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi (TADOC), 
uyuşturucuyla mücadele projeleri geliştirmek ve yasa dõşõ uyuşturucu üretimini, kullanõmõnõ 
ve ticaretini önlemek üzere eğitim vermek amacõyla İçişleri Bakanlõğõ tarafõndan kurulmuştur. 

Kara para aklama ile ilgili olarak, Türkiye, Eylül 2001�de, Avrupa Konseyinin 1990 tarihli 
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmasõ, Araştõrõlmasõ, Ele Geçirilmesi ve Zoralõmõna 
Sözleşmesini imzalamõştõr. 

Bir diğer gelişme, Bankalar Kanununda değişiklik yapan kanunun Mayõs 2001�de kabul 
edilmesidir. Bu kanun, yolsuzlukla ve kara paranõn aklanmasõyla mücadele alanõnda eğitim 
programlarõ geliştirilmesine imkan vermektedir. 
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Hukuki ve cezai konularda adli işbirliği alanõnda, ilgili Sözleşmelere katõlõm konusunda 
ilerleme kaydedilememiştir. 

Gümrük işbirliği ile ilgili detaylar gümrük birliği başlõklõ 25�inci Bölümde yer almaktadõr. 

İdari kapasitenin güçlendirilmesiyle ilgili olarak, İçişleri Bakanlõğõ, Kahramanmaraş ve 
Denizli İl Emniyet Müdürlüklerinde iki adet ilave Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube 
Müdürlükleri kurmuştur. Bakanlõk, olay yeri inceleme ve parmak izi teknolojileri ve 
teknikleri konusunda eğitim programlarõ düzenlemiştir. Europol�e üyelik hazõrlõklarõ 
çerçevesinde, Bakanlõk tarafõndan bir ulusal irtibat görevlisi atanmõştõr. 

Mayõs 2001�de, Genelkurmay Başkanlõğõ, Milli Savunma Bakanlõğõ, İçişleri ve Dõşişleri 
Bakanlõğõ temsilcilerinin katõldõğõ bir toplantõ düzenlenmiştir. Toplantõ neticesinde, her bir 
kurum içinde bir irtibat görevlisi atanmõş ve sõnõr yönetimi alanõnda bir erken uyarõ sistemi 
kurulmuştur. 

İşlevsel yapõlarõn etkinliğinin artõrõlmasõ amacõyla, polis işbirliği alanõnda bir idari yeniden 
yapõlandõrma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, 81 ildeki Jandarma Komutanlõklarõnda 
kaçakçõlõk ve organize suçlarla mücadele birimleri kurulmuştur. 

Adalet Bakanlõğõ, Mayõs 2001�de yeniden yapõlandõrõlmõştõr. AB ile ilişkilerin koordinasyonu, 
AB Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Uluslararasõ Hukuk ve Dõş İlişkiler Genel Müdürlüğü ile 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlõğõ da kurulmuştur. Hapishanelerle ilgili birim, Ceza ve 
Tutukevleri Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

Bakanlõk, Ulusal Yargõ Ağõ Projesi adõ altõnda, 2004 yõlõ itibarõyla ülkedeki tüm mahkemeleri 
ve hapishaneleri ve birçok bakanlõk birimini birbirine bağlamayõ amaçlayan önemli bir bilgi 
teknolojisi projesine girişmiştir. 

Temmuz 2001�de, AB uzmanlarõnõn adalet ve içişleri alanõna ilişkin raporu, Türk 
makamlarõnõn işbirliği ile tamamlanmõştõr. Bu rapor, adalet ve içişleri alanõnda gelecekte 
yapõlacak reformlarõn ve yardõm programlarõnõn şekillendirilmesinde kullanõlacak bir dizi 
sonuç ve öneri içermektedir. 

Genel değerlendirme 

Genel olarak, Türkiye, adalet ve içişleri alanõnda müktesebata uyum sürecini başlatmõştõr. 

Verilerin korunmasõ alanõnda, Türkiye tarafõndan 28 Ocak 1981 tarihinde imzalanan ve 
Avrupa Konseyinin 1981 tarihli Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulmasõyla İlgili 
Olarak Bireylerin Korunmasõ Sözleşmesinin onaylanmasõ da dahil olmak üzere, hiçbir 
gelişme sağlanmamõştõr. 

Vize politikasõ konusunda, özellikle Ortak Konsolosluk Talimatlarõ ve ilgili AT tüzükleri 
dahil olmak üzere, müktesebatla tedrici uyumlaştõrma adõmlarõ atõlmaktadõr. Fakat, kesin 
hedefler ve takvimlere yönelik göstergeler mevcut değildir. Bugüne kadar ki somut sonuçlar, 
pasaport çõkartõlmasõ ve giriş ve çõkõş noktalarõnda optik okuyucular kurulmasõyla ilgili 
bulunmaktadõr. 

Dõş sõnõrlara ve Schengen Anlaşmasõna uyum hazõrlõklarõna ilişkin olarak, sõnõr yönetiminin 
güçlendirilmesi çabalarõ devam etmelidir. Özel olarak sõnõr kontrollerinden sorumlu ve askeri 



Türkiye�nin Avrupa Birliğinr Katõlõm Sürecine İlişkin 2001 Yõlõ İlerleme Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle01.pdf    

83 

olmayan profesyonel bir birimin kurulmasõ konusu ele alõnmalõdõr. Türk sõnõrlarõnõn etkili 
kontrol ve yönetimi ve teknik donanõmõn iyileştirilmesi için bir stratejinin kabul edilmesi 
önem arz etmektedir. Sõnõrlarõn korunmasõ konusunda yetkili çeşitli birimlerin idari 
kapasitesinin artõrõlmasõ için, özellikle kara, deniz ve hava sõnõrlarõndaki sõnõr polislerine 
yönelik olarak, dil eğitimini de içeren eğitim verilmesine özel önem verilmelidir. 

Göç konusunda, Türkiye tarafõndan imzalanan yeniden kabul anlaşmalarõnõn muhtemel 
uygulama alanõ, içeriği ve zamanlamasõ hususlarõnõn açõklõğa kavuşturulmasõna ihtiyaç 
bulunmaktadõr. Türkiye�nin transit bir ülke olduğu dikkate alõnarak, Temmuz 2001�de AB�nin 
Türkiye�ye sunduğu öneriler çerçevesinde, transit geçiş konularõnda AB ile işbirliği 
tedbirlerinin kabul edilmesi, göç sorununun hafifletilmesinde önemli bir adõm olabilecektir. 
Öncelikli olarak, Türkiye�nin, yasa dõşõ göç ve insan kaçakçõlõğõ ile mücadele konusundaki 
kapasitesini güçlendirmeye ihtiyacõ bulunmaktadõr. Bu bağlamda, Türkiye ile AB arasõnda bir 
yeniden kabul anlaşmasõ akdedilmesi doğru yönde bir adõm olacaktõr. 

Türkiye�nin 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair BM Sözleşmesindeki coğrafi çekincesini 
kaldõrmayõ istemesi, iltica alanõnda kaydedilmiş olumlu bir gelişmedir. Buna bağlõ şartlar, 
detaylõ tartõşmayõ gerektiren bir takõm sorunlarõ gündeme getirmektedir. İltica alanõndaki 
mevcut yasal düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili ciddi endişeler bulunmaktadõr. Başlõcalarõ 
şunlardõr: İltica talebinde bulunan ve Avrupalõ olmayanlarõn akõbeti, iltica taleplerinin kayõt 
altõna alõnmasõyla ilgili zaman sõnõrlamalarõ, davalarõnõn sonuçlandõrõlmasõnõ bekleyen 
mültecilerin durumu, iltica talebi reddedilenlerin temyiz haklarõna ilişkin yetersizlikler. 
Atõlmasõ gereken önemli bir adõm, bağõmsõz bir iltica temyiz kurulunun kurulmasõdõr. 

Türkiye�den, gözaltõnda tutulan yasa dõşõ göçmenler arasõndan, iltica talep edenlerin tespitine 
yönelik ülke çapõnda bir izleme mekanizmasõnõn kurulmasõ talep edilmektedir. 

Uygun kaynak tahsisi de dahil olmak üzere, kabul merkezlerinin kurulmasõna ve yönetimine 
öncelik verilmelidir. 

Mültecilere yerel halkõn konutlarõnda barõnma imkanõ sağlanmasõna yönelik mevcut 
uygulamanõn, bu alanda çalõşan uluslararasõ uzmanlar tarafõndan onaylamasõ kayda değer bir 
husustur. Ev sahibi ailelere yerel makamlarõn mali desteğini gerekli kõlan bu uygulamanõn, 
değişik suç türlerine maruz bõrakan kalabalõk mülteci merkezlerine yerleştirmekten daha 
güvenli olduğu düşünülmektedir. 

Örgütlü suçlarla, dolandõrõcõlõk ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili olarak, kara parayõ her tür 
suç eyleminden elde edilen gelir olarak tanõmlayan Avrupa Konseyinin 1990 tarihli Suçtan 
Kaynaklanan Gelirlerin, Araştõrõlmasõ, Ele Geçirilmesi ve Zoralõmõna ilişkin Sözleşmesinin 
onaylanmasõna yönelik gerekli usuli işlemler hõzlandõrõlmalõdõr. Aynõ husus, 1999 tarihli 
Yolsuzluk Hakkõnda Medeni Hukuk Sözleşmesi ve Yolsuzluk Hakkõnda Ceza Hukuku 
Sözleşmesi için de geçerlidir. Türkiye, 2000 yõlõnda onaylanan OECD�nin 1997 tarihli 
Uluslararasõ Ticari İşlemlerde Yabancõ Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesiyle Mücadele 
Sözleşmesinin uygulanmasõna yönelik yasal düzenlemeler yapmalõdõr. Avrupa Topluluğunun 
mali çõkarlarõnõn korunmasõ alanõndaki müktesebata uyuma başlamak için, Türkiye öncelikle 
mevzuatõnõ 1995 tarihli Avrupa Topluluğunun Mali Çõkarlarõnõn Korunmasõ Sözleşmesi ve 
Protokolleri ile uyumlaştõrmalõdõr. 

Uyuşturucu alanõnda, stratejik konumu itibarõyla, Türkiye�nin üretici ülkeler ile tüketici 
ülkeler arasõnda transit geçilen bir rota üzerinde olmasõ ve Balkanlar, Kuzey Karadeniz ve 
Doğu Akdeniz rotalarõnõn kesişiminde yer almasõ, uyuşturucu trafiğini kaygõ verici bir konu 
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haline getirmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede uluslararasõ işbirliği teşvik edilmelidir. 
Nisan 2001 tarihinden itibaren yasal dayanağõ bulunan 1961 tarihli Narkotik Maddelerle İlgili 
Tek Sözleşmeyi Değiştiren 1972 Tarihli Protokole katõlõm sağlanmalõdõr. 1995 tarihli 
Narkotik ve Psikotrop Maddelerin Yasa Dõşõ Kaçakçõlõğõna Karşõ BM Viyana Sözleşmesinin 
17�nci Maddesini Uygulayan 1995 tarihli Deniz Yoluyla Yasa Dõşõ Kaçakçõlõğa Dair Avrupa 
Konseyi Anlaşmasõna Türkiye�nin katõlõmõ teşvik edilmektedir. 

Uyuşturucu ile ilgili konularda bir �mini-Dublin Grubu� kurulmasõ önerilmektedir. 
Türkiye�den, 2000-2004 AB Uyuşturucu Stratejisi ile uyumlu bir ulusal uyuşturucu stratejisi 
geliştirmesi talep edilmektedir. Bir Ulusal Uyuşturucu Koordinatörü atanmasõ düşünülmelidir. 
Uyuşturucu ile mücadelenin önceliğini vurgulamak amacõyla ilgili kolluk kuvvetleri arasõnda 
bilinçlendirme kampanyasõ düzenlenmesi öngörülmelidir. 

Kara paranõn aklanmasõ konusunda, Kara Paranõn Aklanmasõnõn Önlenmesine Dair 1996 
tarihli Kanunun gözden geçirilmesi süreci etkili bir biçimde sürdürülmelidir. Bu süreç, diğer 
hedeflerin yanõnda, AB müktesebatõna uygun olarak, kara para aklama suçlarõnõn tanõmõnõn 
kapsamõnõ genişletmeyi ve yine müktesebata uyum amacõyla, kara paranõn aklanmasõnda mali 
sistemin kullanõlmasõnõ önlemeyi amaçlamalõdõr. 

Polis işbirliği alanõnda, İçişleri Bakanlõğõ koordinasyonunda devam eden çabalar 
hõzlandõrõlmalõdõr. Bu çabalar, Europol�e ve Schengen Bilgi Sistemine (SIS) tam katõlõm 
sağlanmasõ ve Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun müktesebat çerçevesinde gözden 
geçirilmesi amacõna yöneliktir. İçişleri Bakanlõğõ bünyesinde, Dõş İlişkiler ve AB 
Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulmasõ, Bakanlõğõn idari kapasitesinin güçlendirilmesi 
bağlamõnda diğer bir olumlu adõm olacaktõr. 

Hukuki ve cezai konularda adli işbirliği ile ilgili olarak, Türkiye, Medeni Kanun, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ceza Kanunu ve Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun ve 
ilgili kanun ve düzenlemelerin yasalaşmasõ çalõşmalarõna hõz vermelidir. Adalet Bakanlõğõnõn 
idari kapasitesinin güçlendirilmesiyle kazanõlan ivme muhafaza edilmelidir. Adalet 
Akademisinin ve İstinaf Mahkemesinin kurulmasõ hõzlandõrõlmalõdõr. Yargõnõn 
modernizasyonu hedefine ulaşõlabilmesi için, hakimlerin bağõmsõzlõğõ ve tarafsõzlõğõnõn 
(dernek kurma ve derneğe üye olma önündeki  engellerin kaldõrõlmasõ dahil) 
güçlendirilmesine, hakim ve savcõlarõn sayõsõnõn artõrõlmasõna, çocuk mahkemelerinin 
sayõsõnõn artõrõlmasõna ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yetkisinin gözden geçirilmesine 
ilişkin ek tedbirler alõnmasõ öngörülmelidir. 

Bölüm 25: Gümrük Birliği 

Bir önceki İlerleme Raporundan bu yana gümrükler alanõnda bazõ gelişmeler kaydedilmiştir.  

Türkiye, 2/95 sayõlõ OKK�da tanõmlanan �hassas mallar�da Ocak 2001�den itibaren Ortak 
Gümrük Tarifesini (OGT) uygulamaktadõr. 

Yeni Gümrük Kanunu, hemen hemen tamamõyla AB müktesebatõyla uyumludur. Bununla 
birlikte, özellikle serbest bölgeler ve ekonomik etkili gümrük işlemleri konularõnda, 
uygulamada bazõ küçük farklõlõklar bulunmaktadõr.  

Gümrük Kanunu dõşõnda kalan diğer ilgili mevzuatta uyum sağlanmamõştõr. Bu sebeple, taklit 
mallar, kültürel mallar ve Dünya Gümrük Teşkilatõ (DGT)�nõn gümrük konvansiyonlarõnda 
yer alan ilke ve hükümlere ilişkin olarak gelişme olmamõştõr. 
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İdari kapasite açõsõndan bazõ ilerlemeler kaydedilmiştir. Türk yetkilileri, gümrük 
memurlarõnõn gümrük mevzuatõ alanõnda eğitim ihtiyacõ bulunduğunu tespit etmiş ve 
geçtiğimiz yõl içinde 2 500 gümrük memuru ve 12 000 iktisadi operatör eğitilmiştir. 

Gümrük bürolarõnõn sayõsõ 250�den 136�ya düşürülmüştür. Elektronik ortamda 
gerçekleştirilen işlemlerin sayõsõ artmõş ve şu anda ithalat ve ihracat açõsõndan % 90 
seviyesinin üzerine çõkmõştõr. Gümrük laboratuvarlarõnõn alt yapõsõnõn iyileştirilmesine ilişkin 
bir program devam etmektedir. 

Genel değerlendirme 

Gümrük birliğinin oluşturulmasõna ilişkin Karar (1/95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ), 
Türkiye�nin ticaret ve gümrük politikalarõnõ Topluluğun ilgili politikalarõ ile uyumlaştõrmasõnõ 
gerektirmektedir. Hassas mallarda OGT hadlerinin uygulanmaya başlanmasõ ile birlikte, 
Türkiye OGT�ye uyumu hemen hemen tamamlamõştõr. Buna ek olarak, Türk gümrük 
mevzuatõ Topluluğun gümrük mevzuatõ ile büyük ölçüde uyumludur.  

Türkiye�nin, serbest bölgeler ve ekonomik etkili gümrük işlemlerine ilişkin hükümleri fiili 
olarak uygulamaya geçirmesi beklenmektedir. 

Tek İdari Belge uygulanmasõna ilişkin hazõrlõk çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 

Gümrükler, ticaret ve dõş ilişkiler konularõndan sorumlu birimler arasõnda, anõlan konulardaki 
mevzuatõn uyumlaştõrõlmasõ ve uygulanmasõnõn temini gerekmektedir. Dolayõsõyla, taklit 
mallar, kültürel mallar ve uyuşturucu yapõmõnda kullanõlan maddeler gibi Gümrük Kanunu 
dõşõnda kalan gümrük mevzuatõ alanõnda çalõşmalar yapõlmasõ gerekmektedir. 

Özellikle mallarõn menşeine ilişkin onay konusunda, Toplulukla işbirliği eksikliğinden 
kaynaklanan sorunlar mevcudiyetini sürdürmektedir. Söz konusu işbirliği eksikliği 
sonucunda, Avrupa Komisyonu tarafõndan Aralõk 2000�de ithalatçõlar için ton balõğõnõn 
menşeine ilişkin bir Bildirim yayõmlamõştõr. Aynõ sorun İlk Derece Mahkemesi tarafõndan da 
vurgulanmõştõr ( Türk televizyon setlerine ilişkin 10 Mayõs 2001 tarihli Karar).  

AB müktesebatõnõn uygulanmasõna ilişkin idari kapasite ve uygulama kapasitesinin 
geliştirilmesi açõsõndan, Türkiye, özellikle sõnõr yönetiminin iyileştirilmesi ve idaredeki 
usulsüzlük ve yolsuzluklar ile mücadeleye ilişkin çabalarõnõ sürdürmelidir. Türkiye, ayrõca, 
sõnõrlardaki bekleme süreleri ve gümrükte hile ve ekonomik suçlara ilişkin çalõşmalarõnõ 
sürdürmeli ve diğer uygulama birimleri ile işbirliğini güçlendirmelidir. 

Bölüm 26: Dõş İlişkiler 

Gümrük birliğinden kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde ve taraflar arasõnda ticaret 
sapmasõnõn önlenmesi amacõyla, Türkiye�nin ticaret politikasõ AT�nin Ortak Ticaret Politikasõ 
ile büyük ölçüde uyumlaştõrõlmõştõr. Bu uyum, serbest ticaret anlaşmalarõ ve otonom rejimleri 
içeren AT�nin tercihli ticaret rejimlerinin, 1996 yõlõndan itibaren beş yõllõk bir dönemde 
Türkiye tarafõndan üstlenilmesini de içermektedir. Türkiye ile AT arasõnda, anõlan konulara 
ilişkin danõşma mekanizmasõ geliştirilmiştir. 

Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalara ilişkin olarak, Türkiye; Tunus, Fas, Mõsõr, Filistin 
Yönetimi, Hõrvatistan ve Faroe Adalarõ ile serbest ticaret anlaşmasõ müzakereleri 
sürdürmektedir. Fas ile üç, Hõrvatistan ile iki müzakere turu gerçekleştirilmiştir. Malta, 
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Ürdün, Meksika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek ile anlaşmalar akdedilmesi 
amacõyla girişimlerde bulunulmuştur. 

Rapor döneminde, Türkiye�nin AT�nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemini aşamalõ olarak 
üstlenmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye ile Kõbrõs arasõnda bir serbest ticaret anlaşmasõ imzalanmasõna ilişkin herhangi bir 
gelişme kaydedilmemiştir. GATS konusunda gelişme olmamõştõr. 

Türkiye, özellikle yeni Tur için, DTÖ�deki pozisyonuna ve politikalarõna ilişkin 
koordinasyonu sürdürmüştür. 

Kalkõnma yardõmõ ve insani yardõm çerçevesinde, DİE�ye göre, Türkiye, geçtiğimiz yõl içinde, 
65 gelişmekte olan ülkeye 28 milyon Euro hibe ve piyasa ekonomisine geçiş sürecinde olan 
15 civarõnda ülkeye 3 milyon Euro olmak üzere, toplam 243 milyon Euro tutarõnda yardõm 
sağlamõştõr.  

Kalkõnma yardõmõ ve insani yardõm alanõnda, Türkiye insani yardõm sağlayarak uluslararasõ 
istikrara katkõda bulunmuştur. 2000 yõlõnda, Kõzõlay vasõtasõyla 1.3 milyon Euro tutarõnda acil 
dõş yardõm sağlanmõştõr. 

Genel değerlendirme 

Genel olarak, dõş ticaret politikasõ alanõnda Türkiye ile AT arasõnda büyük bir uyum 
bulunmaktadõr. 

DTÖ açõsõndan, Türkiye, Bilişim Teknolojileri Anlaşmasõna taraf olup, Kamu Alõmlarõ ve 
Sivil Havacõlõk Anlaşmalarõna da gözlemci statüsünde katõlõm sağlamaktadõr. Özellikle yeni 
Tur için gerçekleştirilen hazõrlõk çalõşmalarõnda, DTÖ�de, Türkiye AB politikalarõ ve 
pozisyonunu desteklemektedir. 

Üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmasõ imzalanmasõ hususunda ise, Türkiye bugüne kadar, 
EFTA Ülkeleri, İsrail, Macaristan, Romanya, Litvanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak 
Cumhuriyeti, Slovenya, Letonya, Bulgaristan, Polonya ve Makedon Cumhuriyeti ile serbest 
ticaret anlaşmalarõ akdetmiştir. Türkiye, AB�yi üçüncü ülkelerle imzalanacak anlaşmalara 
ilişkin müzakereler hakkõnda bilgilendirmeyi sürdürmelidir. Komisyon, üçüncü ülkeleri, 
Türkiye ile bahse konu serbest ticaret anlaşmalarõnõ akdetmeleri için teşvik etmek amacõyla 
girişimlerde bulunmaya devam edecektir. 

Türkiye, ihracat kredileri alanõnda mevzuatõnõ, AB müktesebatõ ile uyumlu hale getirmelidir. 

İdari kapasite açõsõndan, Türk ticaret politikasõ esas itibarõyla Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnca 
uygulanmaktadõr. Fiziki kontroller, Bölge Müdürlüklerindeki Dõş Ticaret Müfettişleri 
tarafõndan yapõlmaktadõr. Gümrük hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin idari kapasite, 
Gümrük Birliği ile ilgili Bölümde (Bölüm 25: Gümrük Birliği) anlatõlmõştõr. 

Türkiye�nin Avrupa Kalkõnma Fonuna gelecekte yapacağõ mali katkõlar açõsõndan, milli bütçe 
organizasyonunun ve AB bütçesine aktarõlacak fonlarõn idaresi konularõ Bölüm 29: Mali ve 
Bütçesel Hükümler kõsmõnda ele alõnmõştõr.  
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Bölüm 27: Ortak Dõş ve Güvenlik Politikasõ 

Önceki İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye, dõş politikasõnõ Avrupa Birliğinin dõş 
politikasõ ile uyumlaştõrmaya devam etmiştir. 

Güçlendirilmiş siyasi diyaloğa ilişkin son gelişmeler konusunda, AB-Türkiye İlişkileri 
Bölümünün A.b kõsmõna bakõnõz. 

Türkiye, düzenli olarak AB�nin beyan ve bildirileri ve Birliğin ortak eylem ve ortak tutumlarõ 
doğrultusunda hareket etmiştir. Ekim 2000�den beri, Türkiye, 3 adedi Yugoslavya Federal 
Cumhuriyeti ile ilgili olmak üzere, 8 adet AB ortak tutumu yönünde hareket etmiştir.  

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasõ alanõnda (AGSP), Türkiye, AB ile AB+15 formatõyla 
(AB üyesi olmayan NATO üyesi Avrupa ülkeleri ve AB adayõ ülkeler) ve AB+6 formatõyla 
(AB üyesi olmayan NATO üyesi Avrupa ülkeleri) aktif olarak değişim programlarõna 
katõlmõştõr. Bununla birlikte, Türkiye ile özellikle �Petersburg yükümlülüklerini� Acil 
Müdahale Gücü ile gerçekleştirmek için NATO imkanlarõndan faydalanma ile ilgili Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Politikasõ konusunda, henüz bir anlaşmaya varmak mümkün 
olmamõştõr.  

Türkiye, Eylül 2001�de olağanüstü toplanan Avrupa Zirvesinin teröre karşõ mücadele 
konusunda vardõğõ sonuçlara tam desteğini açõklamõştõr. TBMM, askeri imkanlarõn 
kullanõlabilmesi için Karar almõştõr.  

Son İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye ile Yunanistan arasõndaki ikili ilişkiler önemli 
ölçüde ilerlemiştir. Bu durum, her iki tarafõn Ege Denizinde yaptõklarõ askeri tatbikatlardan 
birbirlerini haberdar etmeleri kararõ ve ortak sõnõrlarõn kara mayõnlarõndan temizlenmesi kararõ 
gibi güven tesis edici bir dizi önlemlerin alõnmasõ ile sonuçlanmõştõr. Dõşişleri Bakanlõklarõ 
arasõnda direkt telefon hattõ kurulmuş ve bir deniz ve hava taşõmacõlõk komitesi 
oluşturulmuştur. Deprem ve yangõn gibi doğal afetler ve sağlõk konularõnda işbirliği 
güçlendirilmiştir. 

Bir Türk-Yunan AB Komitesi gümrükler, maliye, adalet ve tarõm gibi alanlarda görüş 
alõşverişinde bulunmuştur. Mayõs 2001�de Marmaris�te gerçekleştirilen 3�üncü Türk-Yunan 
Turizm Forumu gibi, halk düzeyinde bir dizi girişimde de bulunulmuştur. 

Diğer komşu ülkeler ile olan ilişkiler daha da derinleştirilmiştir. Suriye ile olan ilişkiler, 
bölgesel işbirliği seviyesindeki girişimler ile geliştirilmiştir. Türkiye-Suriye sõnõr bölgelerinin 
bir kõsmõnõn kara mayõnlarõndan temizlenmesi için adõmlar atõlmaya başlanmõştõr. Bir Türk 
Büyükelçisinin artõk Bağdat�da sürekli olarak bulunmasõ neticesinde, Irak ile olan ilişkilerde 
de gelişme kaydedilmiştir. Türkiye�nin Ermenistan sõnõrõ hâlâ kapalõdõr. Gayri resmi �Türk-
Ermeni Uzlaştõrma Komisyonu� ekonomi, turizm, kültür, eğitim, araştõrma, çevre ve kitle 
iletişim araçlarõ konusunda diyaloğun ve karşõlõklõ anlayõşõn geliştirilmesi amacõyla 
oluşturulmuştur. 

Türkiye önemli bir bölgesel rol oynamaya devam etmektedir. Türkiye, 2001 yõlõnda dönem 
başkanõ olduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyini, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 
Grubunu ve aralarõnda Mõsõr, Nijerya, Pakistan ve Malezya�nõn da bulunduğu 8 Müslüman 
Ülkesinden oluşan D-8 Grubunu aktif olarak desteklemektedir. Türkiye, Balkanlardaki barõşõ 
koruma operasyonlarõna önemli katkõda bulunmuş, ayrõca bütün ana aktörler ile sõk sõk  ikili 
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temaslarda bulunmak suretiyle, Ortadoğu barõş sürecinde barõşõn sağlanmasõna da önemli 
katkõda bulunmuştur. 

Genel değerlendirme 

Genel olarak Türkiye�nin Ortak Dõş ve Güvenlik Politikasõ (ODGP) alanõndaki müktesebat 
uyumu ileri aşamadadõr, dõş politika ve güvenlik politikasõ ile ilgili konularda işbirliği oldukça 
gelişmiştir. 

Bununla birlikte, örneğin çatõşmalarõn önlenmesi ve barõşõ koruma operasyonlarõnda, AB�nin 
NATO imkanlarõndan faydalanmasõ konusundaki (AGSP) ayrõlõklar devam etmektedir. 

Türkiye bölgesindeki (Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu) istikrar ve güvenliğin artõrõlmasõnda 
önemli bir rol oynamaktadõr ve bu yönde bir dizi girişimde bulunmaktadõr. Türkiye, kriz 
yönetim operasyonlarõnda etkili bir rol oynamaya devam etmektedir.  

ODGP alanõndaki hükümlerin uygulanmasõna yönelik idari kapasite konusunda, Türkiye 
uzman ve yeterli sayõda personeli bulunan ve iyi işleyen bir Dõşişleri Bakanlõğõna sahiptir. Bu 
bakanlõk, AB�nin ODGP kapsamõnda aday ülkeler ile iletişimde kullandõğõ �Ortak Muhabirler 
Ağõ� bilgi sistemine bağlõdõr. 

Bölüm 28: Mali Kontrol 

Bu konudaki ilerlemeler sõnõrlõdõr. 

Kamu İç Mali Kontrolü (PIFC) alanõnda oldukça sõnõrlõ bir ilerleme kaydedilmiştir. Bununla 
birlikte hükümet, mevcut mali yönetim ve kontrol sistemlerindeki zayõflõk ve yetersizlikleri 
belirlemiştir. Ulusal Programda, mevcut Türk sisteminin, iç kontrol ve iç denetim konularõnda 
uluslararasõ kabul görmüş ve AB�ye uygun kavram ve tanõmlarõ içerecek şekilde 
değiştirilmesi öngörülmektedir. 

Genel değerlendirme 

Türk Kamu İç Mali Kontrol Sistemi (PIFC), kavram ve uygulamanõn uyumu açõsõndan eksik 
ve yasal çerçeve açõsõndan yetersiz olup sağlam mali yönetim, şeffaflõk, kamu kredibilitesi ve 
performans yönetimi gibi konularda uluslararasõ kabul görmüş prensipleri düzenli olarak takip 
etmemektedir. Sonuç olarak, Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin mevcut uygulamasõ 
kaçakçõlõğõ, yolsuzluğu ve/veya diğer ciddi kanunsuzluklarõ önleyici nitelikte değildir. 

Değinilmesi gereken en önemli noktalar: kamu harcamalarõnõn çoğunun (bazõ riskli 
olanlarõnda dahil) kontrol ve denetim dõşõnda kalmasõ, bu alandaki temel aktörler arasõnda 
kontrol ve denetime ilişkin sorumluluklarõn açõklõğa  kavuşturulmamõş olmasõ, çağdaş Kamu 
İç Mali Denetimine ilişkin uyumlu bir hükümet yaklaşõmõnõn bulunmamasõ, Kamu İç Mali 
Denetim Sistemine ilişkin bir kanun bulunmamasõ ve Kamu İç Denetim mesleğinin 
Türkiye�de yer almamasõdõr.  

İç ve dõş mali kontrole ilişkin rol ve sorumluluklar sağlõklõ olarak belirlenmemiştir. Değişik 
kamu kurum ve kuruluşlarõnca oluşturulmuş iç denetim birimlerinin sayõsõ 129 olarak 
bildirilmektedir. Bu birimlerin işlevlerinin kesin olarak belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadõr. 
Türkiye�nin kontrol yöntemlerini tanõmlamasõ ve Mali Müfettişler Kurulunun Uluslararasõ 
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Denetim Enstitüsü standartlarõna uygun bir şekilde faaliyette bulunmasõnõ temin etmesi 
gerekmektedir.  

Mevcut yapõda, aynõ faaliyet birden fazla denetime tabi tutulmakta veya bazõ konular denetim 
dõşõnda kalmaktadõr. İdari yapõda, özellikle iç ve dõş denetim faaliyetleri açõsõndan, yapõ 
içerisinde mali yönetim ve kontrol fonksiyonlarõ arasõnda yeterince netlik bulunmamaktadõr. 

Örneğin, hem Maliye Bakanlõğõ hem de Sayõştay (Türkiye�nin en üst mali denetim organõ) 
tarafõndan kapsamlõ ex ante denetimler yapõlmaktadõr. Maliye Bakanlõğõ�nõn ex ante denetim 
fonksiyonu, taahhütler ve tahakkuklar  ile sõnõrlõ kalõrken, tahakkuklar da dahil olmak üzere 
bütün mali kararlar ex ante Sayõştay denetimine tabi tutulmaktadõr. Buna ilaveten bu 
denetimler, harcama işlemlerinin düzenliliği ve yasallõğõna yoğunlaşmaktadõr. Türkiye, iç 
denetimi Maliye Bakanlõğõ bünyesinde oluşturulacak merkezi bir birim tarafõndan yerine 
getirecek şekilde durumunu yeniden değerlendirmelidir. 

Hükümetin mali ve bütçesel politikalarõnõ etkileyen tüm bütçe harcamalarõ ile bütçe dõşõ 
harcamalar ex ante denetim ve iç denetime tabi tutulmalõdõr. Bütçe dõşõ fonlarõn mevcudiyeti, 
birçok önemli alandaki hükümet harcamalarõnõn  kontrolsüzlüğüne veya tüm kamu sektörünün 
kontrol ve denetiminde büyük bir  uyumsuzluğa neden olmaktadõr. Bu durum,  bütünsel mali 
kontrol ve iç denetim yaklaşõmõndan yoksun pek çok denetim kurumunun varlõğõ olarak 
değerlendirilmektedir. 

Sayõştay, ex ante denetimin bir sonucu olarak,  bütçe harcamalarõna ilişkin dõş denetim 
görevlerini yerine getirememekte ve bu durum anõlan kurumun ex post dõş denetim fonksiyon 
ve yükümlülükleriyle çelişmektedir. Sayõştay, ex ante denetimin fonksiyonunu devretmeli ve 
sistem bazlõ ve hükümetin bütçe harcama birimlerinde oluşturulan Kamu İç Mali Kontrol 
Sisteminin performans denetimine yoğunlaşmalõdõr. Sayõştay ayrõca, ilgili bakanlõklar ve 
Meclis ile birlikte uygun raporlama ve izleme prosedürlerindeki denetim faaliyetinin 
artõrõlmasõna ilişkin stratejiler geliştirmelidir. 

Kontrol ve denetim yöntemleri arasõnda eşgüdümü sağlamak amacõyla Maliye Bakanlõğõ 
bünyesinde bir Merkezi Uyumlaştõrma Birimi kurulmalõdõr. Bu birim, tüm kamu harcama 
sektörleri için denetim rehberi ve yöntemleri ile mali yönetim ve kontrol rehberleri 
hazõrlamaktan sorumlu olacaktõr. Bu birim ayrõca, tavsiyelerinin düzgün bir şekilde uygulanõp 
uygulanmadõğõnõ kontrol etme yetkisine sahip olacaktõr. 

AT�nin mali çõkarlarõnõn korunmasõnõn sağlanmasõ çerçevesinde Türkiye, ilgili AT 
kurumlarõnõn nokta kontroller yürütmesine imkan tanõyacak müktesebatõ üstlenmeli ve yeterli 
idari kapasiteyi geliştirmelidir. Bu husus, Türkiye�deki kanun uygulayõcõ birimlerin ve yargõ 
organlarõnõn AT mali çõkarlarõnõn tehlikede olduğu durumlarõ tespitine ilişkin kapasitelerinin 
de geliştirilmesini içermektedir. 

Genel olarak, artõk hükümetin uygun bir yasal zemin oluşturulmasõna yönelik olarak Ulusal 
Programda açõklanan hususlara ilişkin Politika Dokümanõnõn hazõrlanmasõna ve bu çerçevede 
sürdürülen çalõşmalara yoğunlaşmasõ gerekmektedir. Bu yasal çerçeve, AT�nin taleplerine 
cevap veren bir mali kontrol yapõsõnõn oluşturulmasõna temel teşkil edecektir. 

Bölüm 29: Mali ve Bütçesel Hükümler 

Bu konuda, özellikle genel bütçe açõsõndan geçtiğimiz yõl içerisinde olumlu gelişmeler 
yaşanmõştõr. 



Türkiye�nin Avrupa Birliğinr Katõlõm Sürecine İlişkin 2001 Yõlõ İlerleme Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/ab/uyelik/ilerle01.pdf    

90 

2000 yõlõnda 25 bütçe ve 2 bütçe dõşõ fonun kapatõlmasõnõn ardõndan 21 Şubat 2001 tarihinde 
kabul edilen Kanunla 21 bütçe ve 4 bütçe dõşõ fon da kaldõrõlmõştõr. 

19 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen Kanun ile, bütçe fonlarõn sayõsõ bire (Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu-DFİF ), bütçe dõşõ fonlarõn sayõsõ ise beşe (Sosyal Yardõmlaşma ve 
Dayanõşmayõ Teşvik Fonu, Savunma Sanaii Destekleme Fonu, Tanõtma Fonu, Tasarruf 
Mevduatõ ve Sigorta Fonu ve Özelleştirme Fonu) indirilmiştir. (DFİF�in Dünya Bankasõ 
ödünçlerinden sürdürülmesine ihtiyaç vardõr. Bunun yanõ sõra yeni bütçesel fon kurulmamasõ 
konusunda hükümetin sağlam bir taahhüdü vardõr). 2001 yõlõnõn ilk yarõsõnda hâlâ 2600�den 
fazla olan ve mahalli kuruluşlarca bütçe ödeneklerine ek olarak kullanõlan döner sermayeli 
fonlarõn sayõsõ, yõl sonuna kadar yarõ yarõya azaltõlacaktõr. 

Hükümet, ayrõca,  kamu sektörü için borçlanma kural ve sõnõrlarõnõ açõk bir şekilde tanõmlayan 
ve Hazine�nin borç verme ve borç garanti işlemlerini bütçeye dahil eden, kamu maliyesi ve 
borç yönetimine ilişkin  bir yasayõ çõkarmayõ taahhüt etmiştir. 

Hazine, Garantili Borçlar ve ihraç edilen garantilere ilişkin gerçekleşmiş ve öngörülmüş 
ödemelerle ilgili konsolide tablolar hazõrlamõştõr. 2001 yõlõ bütçesinin D Eki çerçevesinde 
gerçekleşen teminatlardaki tavan uygulamasõ cari mali yõl süresince teminatlardan yararlanan 
kategorilere (KİT�ler, fonlar, vb.) de genişletilebilecektir. Ayrõca, bütçede kamu yatõrõm 
programõna dahil edilecek yeni projelere sõnõrlamalar getirilmiştir. 

Kaynaklar açõsõndan bir gelişme bildirilmemiştir. 

Genel değerlendirme 

Türkiye�de bütçe uygulamalarõ pek çok açõdan AT genelinde uygulanan  standartlarla tutarlõ 
değildir. Döner sermaye ve bütçe dõşõ fonlarõn kapsanmadõğõ Genel Bütçe Meclise 
sunulmuştur. Bütçe dõşõ operasyonlarla özel olarak yürütülen çok sayõda döner sermayeli fon 
ve kurum bulunmaktadõr. Döner sermaye ve bütçe dõşõ fonlar standart bütçe 
sõnõflandõrõlmasõnõ izlememektedir. 

Ancak, mevcut durumda ilerleme kaydedilmiştir. Bütçe konsolide edilmekte ve hükümet 
Dünya Bankasõ ile birlikte hazõrlanan Kamu Harcamalarõ ve Kurumsal Gözden Geçirmede yer 
alan tavsiyeler õşõğõnda kapsamlõ bir kamu sektörü reform programõ geliştirmiştir. Bu 
çalõşmalara devam edilmelidir. 

Daha etkin harcama kontrol mekanizmalarõ geliştirilmektedir. Hükümetin, kamu 
birimlerindeki harcamalarõn daha iyi izlenmesine olanak tanõyan bilgisayarlõ muhasebe 
sistemi uygulamasõnõ tamamlanmasõ gerekmektedir. Uluslararasõ standartlara uygun yeni 
bütçe sõnõflandõrmasõ tamamlanmõş olup, bu sõnõflandõrma 2002 yõlõ bütçesi için 6 pilot bütçe  
kuruluşunda uygulanacaktõr. 

Mali yönetim sorumluluklarõ her biri ayrõ bir bakan tarafõndan yönetilen birçok birime 
dağõtõlmõştõr. Sonuç olarak, genel bütçenin sahibi net bir şekilde belirlenememektedir. Buna 
ilaveten, bütçenin hazõrlama sürecinde, bütçe büyüklüklerinin tespitinde daha gerçekçi 
davranmak gerekmektedir. Bütçe kapsamõnõn genişletilmesi doğrultusunda, yukarõda da 
belirtildiği üzere, devam eden reform çalõşmalarõnda öncelik verilen alanlar, bütçe ve 
muhasebe standartlarõnõn şeffaflõğõnõn ve bütçe sürecine ilişkin oluşturan politikalarõn 
kapasitesinin geliştirilmesini kapsamaktadõr. 
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Kaynaklarõn artõrõlmasõ ve idari altyapõnõn geliştirilmesi gerekmektedir. Bu güne kadar 
kaynaklara ilişkin olarak Türk mali sisteminin AT gereklerine uyumunu sağlamak için yeterli 
planlama yapõlamamõştõr. KDV ve GSMH�nin doğru bir şekilde hesaplanmasõ ve idari yapõnõn 
daha modern hale getirilmesi için ilave uyum gerekmektedir. AT kofinansmanõn bulunduğu 
alanlarda idari yapõnõn geliştirilmesi gerekmektedir. 

3.2 Genel değerlendirme29 

Türkiye�nin Topluluk müktesebatõna uyumu, gümrük birliğinin kapsadõğõ alanlarda daha çok 
ilerlemiştir. Son İlerleme Raporundan bu yana bu alanlarda daha fazla uyum sağlanmõştõr. 
Buna ek olarak, Merkez Bankasõ da dahil olmak üzere bankacõlõk alanõnda ve 
telekomünikasyon, enerji ve tarõm gibi sektörlerle ilgili konularda önemli mevzuat kabul 
edilmiştir. Ancak, bazõ durumlarda, yeni kabul edilen mevzuat, müktesebattan büyük oranda 
sapmõştõr (kozmetik, görsel-işitsel politika, sosyal politika). Türk mevzuatõ ile müktesebat 
arasõndaki temel uyumsuzluklar devam etmektedir. Müktesebatõ uygulamak için idari 
kapasitenin güçlendirilmesi konusunda kaydedilen ilerleme sõnõrlõ kalmõştõr. 

İç pazar konusunda, mallarõn serbest dolaşõmõ ile ilgili standartlarõ da içeren çeşitli mevzuat 
uyumlarõ gerçekleştirilmiştir. Teknik mevzuat için çerçevenin kabulü özel önem arz 
etmektedir. Bir çok alanda daha fazla adõm atõlmasõ gerekmektedir. Kamu ihaleleri 
konusundaki mevcut rejim müktesebat ile uyumlu değildir. Kişilerin serbest dolaşõmõ alanõnda 
hiç bir gelişme kaydedilmemiştir. Sermayenin serbest dolaşõmõ konusunda, değişik 
sektörlerdeki yabancõ yatõrõmlar üzerindeki kõsõtlamalar devam etmektedir. Mali olmayan 
(non-financial) hizmetler alanõnda mevzuat uyumu sağlanmasõ için daha fazla çaba  
gösterilmesi gerekmektedir. Kara paranõn aklanmasõ konusundaki mevzuatõn uygulanmasõna 
büyük önem verilmelidir. Şirketler hukuku alanõnda, yeni bir ticaret kanunu hazõrlanmasõ 
konusunda herhangi bir gelişme olmamõştõr. Fikri haklar alanõnda müktesebat ile paralel 
mevzuat uyumunu gerçekleştirmek için önemli adõmlar atõlmõştõr. Fikri haklarõn korunmasõ 
alanõnda özel mahkemeler kurulmuş olup, bu alandaki uygulama kapasitesinin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Rekabet politikasõ alanõnda, anti-tröst hükümlerinin 
uygulamasõ yeterli olmaktadõr. Türkiye�nin devlet yardõmlarõ politikasõ müktesebat ile uyumlu 
değildir. Yeni yasaya rağmen, alkol ve tütün üzerindeki tekel konusu ciddi bir sorun olmaya 
devam etmektedir. 

Türkiye, tarõm sektöründe önemli bir reforma başlamõştõr. Ancak, yeni doğrudan gelir desteği 
politikasõnõn temel özelliklerinden bazõlarõ, AB�de şu anda geçerli yaklaşõmlardan farklõlõk 
göstermektedir. Türkiye, ülke genelinde arazi kaydõnõn yapõlmasõ gibi bir çok temel 
mekanizmayõ oluşturamamõştõr. Türkiye veterinerlik ve bitki sağlõğõ sektörlerindeki AT 
mevzuatõnõn üstlenilmesi, uygulanmasõ ve yürütülmesi konusuna odaklanmalõdõr. 

Balõkçõlõk konusunda ise, Ortak Balõkçõlõk Politikasõ ile uyum yönünde herhangi bir gelişme 
olmamõştõr. Modernleştirilmiş bir filo kayõt sistemi kurulmasõ gerekmektedir. 

Ulaştõrma politikasõ konusunda, Türkiye Topluluk ulaştõrma müktesebatõnõn kabulü için 
gerekli mevzuat çalõşmalarõnõ hõzlandõrmalõdõr. Tüm alt sektörlerde, ilgili mevzuatõ 
uygulamak ve yürütmek için idari kapasite geliştirilmelidir. 
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Vergilendirme konusunda, özellikle KDV sisteminde uygulanan oranlarõn yaklaştõrõlmasõ 
konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmesi gerekmektedir. 

Bir çok alanda, Türkiye�nin istatistiksel alt yapõsõ hâlâ AB�nin altyapõsõndan çok farklõdõr. 
Herhangi bir somut gelişme olmamõştõr. 

Sosyal politika ve istihdam konusunda bazõ adõmlar atõlmõştõr ancak bunlarõn tamamõ 
müktesebat ile uyumlu değildir. Örneğin, Ekonomik ve Sosyal Konsey hakkõndaki yeni 
kanun, gerçek bir sosyal diyalog ortamõnõn oluşturulmasõ konusunda başarõsõz olmuştur. Türk 
mevzuatõ AT mevzuatõndan farklõ olmaya devam etmiştir. Enerji ile ilgili olarak, elektrik ve 
doğal gaz sektörlerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yõl çõkarõlan iki önemli kanun 
Türkiye�de iç enerji piyasasõnõn hazõrlanmasõ konusunda çok önemli adõmlardõr. 

Telekomünikasyon sektöründe, yeni düzenleyici çerçeve, evrensel hizmetler ve veri koruma 
gibi konularda, müktesebat ile uyumlu hale getirilmelidir. 

Bölgesel politika alanõnda, Türkiye herhangi bir ilerleme sağlayamamõştõr ve yapõsal politika 
uygulamalarõnõn hazõrlanmasõna büyük önem verilmelidir. 

Çevre konusunda, Meclis�e sevk edilmiş bulunan ve önemli bir çerçeve kanunu da içeren yeni 
mevzuatõn kabulü gerekmektedir. 

Adalet ve içişleri alanõnda, Türkiye kara paranõn aklanmasõ ve yolsuzluklarla mücadele 
konusunda üç önemli Avrupa Konseyi Sözleşmesini imzalamõştõr. Yunanistan ile suçla 
mücadele konusunda yapõlan ikili bir anlaşma yürürlüğe girmiştir. Türkiye AB�nin vize 
politikasõna uyum sağlamak ve göç konusunda geri kabul anlaşmalarõnõ akdedilmesine 
yönelik girişimlerde bulunmuştur. Sõnõr kontrolleri ve yasa dõşõ göç ile mücadele alanlarda 
idari kapasite güçlendirilmelidir. 

Gümrükler alanõnda hemen hemen tam uyum sağlanmõştõr. 

Mali kontrol konusunda, Türk idari yapõsõnõn bütçe ve mali kontrol mekanizmalarõ 
iyileştirilmelidir. 

Müktesebatõn etkin bir şekilde kabul edilip uygulanmasõnõ temin etmek için idari kapasite 
değişik alanlarda güçlendirilmelidir. İdari yapõnõn tüm seviyelerinde önemli reformlar 
gereklidir. Bazõ durumlarda, bu reformlar, devlet yardõmlarõ ve bölgesel gelişme alanlarõnda 
olduğu gibi, yeni yapõlarõn oluşturulmasõnõ içermektedir. Bazõ alanlarda, yeni düzenleyici 
kurumlar oluşturulmuştur. Yeterli personel ve mali kaynaklarõn sağlanmasõ gereğinin yanõ 
sõra, bu kurumlarõn özerkliği temin edilmelidir. 

Mart 2001�de Türkiye�nin Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi kabul edilmiştir ve Türkiye bunun 
uygulanmasõna yönelik önemli hazõrlõk çalõşmalarõ yapmõştõr. Türkiye müktesebatõ daha iyi 
kavramõş ve Hükümet yeni mevzuat oluşturmak amacõyla yoğun çalõşmalara başlamõştõr. 
Mallarõn serbest dolaşõmõ, fikri haklarõn korunmasõ, enerji, telekom ve gümrük alanlarõnda 
alõnan tedbirler, kõsa vadeli katõlõm ortaklõğõ öncelikleri ile kõsmen uyumludur. Müktesebat ile 
ilgili Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde yer alan kõsa vadeli hedeflere ulaşabilmesi için önemli 
derecede çaba harcanmasõ gerekmektedir. 
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C. Sonuç 30 

TBMM tarafõndan 3 Ekim 2001 tarihinde kabul edilen anayasa değişiklikleri, insan haklarõ ve 
temel özgürlükler alanõnda güvencelerin güçlendirilmesi ve idam cezasõnõn sõnõrlandõrõlmasõ 
yönünde atõlmõş önemli bir adõmdõr. Değişiklikler, ifade ve düşünce özgürlüğü, basõn 
özgürlüğü ve dernek kurma özgürlüğü gibi temel özgürlükleri kõsõtlama gerekçelerini 
sõnõrlandõrmaktadõr. Artõk dikkatler, bu önemli değişikliklerin etkili biçimde uygulanmasõna 
çevrilmiştir. Türk hükümeti başta ifade ve düşünce özgürlüğü olmak üzere anayasal 
değişikliklerin bir kõsmõnõn uygulanmasõna ilişkin yeni bir taslak mevzuat paketini nihai hale 
getirmektedir. Hükümet, Katõlõm Ortaklõğõnõn önceliklerini karşõlamaya yönelik ilerlemeyi 
kolaylaştõrmalõdõr. 

Bu değişikliklere rağmen, temel özgürlüklerin uygulanmasõnda hâlâ bazõ kõsõtlamalar varlõğõnõ 
sürdürmektedir. Türkiye�deki bireylerin temel özgürlüklerin uygulanmasõndaki gelişmelerden 
ne ölçüde yararlanacaklarõ, uygulama mevzuatõnõn ayrõntõlarõna ve kanunlarõn fiiliyatta nasõl 
uygulandõğõna bağlõdõr. Ölçülülük ilkesinin getirilerek, reformun genel amacõnõn, insan 
haklarõna ve hukukun üstünlüğüne saygõyõ ön plana çõkarmak olarak belirtilmesi, cesaret 
vericidir. 

İdam cezasõndaki moratoryum muhafaza edilmektedir. Anayasanõn değiştirilen 38�inci 
maddesi, idam cezasõnõ terör suçlarõ, savaş zamanõ ve yakõn savaş tehlikesi durumlarõyla 
sõnõrlamaktadõr. Terör suçlarõna getirilen istisna, herhangi bir ihtirazi kayõt getirilmesine izin 
vermeyen Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No�lu Protokolü ile uyumlu değildir. Buna 
karşõlõk, savaş suçlarõ istisnasõna 6 No�lu Protokolde izin verilmektedir. Değiştirilen bu 
maddenin uygulanabilmesi için, Ceza Kanununda değişiklikler yapõlmasõ gereklidir. Bu da, 
Türkiye�nin, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No�lu Protokolü imzalayõp onaylayacak 
konumda olup olmadõğõnõn değerlendirilmesine imkan sağlayacaktõr. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel haklarla ilgili reformlar bir dizi olumlu unsur içermektedir. 
Kanunla yasaklanan dillerin kullanõlmasõnõ yasaklayan 26 ve 28�inci maddelerdeki hükümler 
artõk kaldõrõlmõştõr. Bu durum, Türkçe dõşõndaki dillerin kullanõmõna olanak sağlayabilecek 
olumlu bir gelişmedir. Türk yetkililerin de kabul ettiği üzere, bu anayasal reformu uygulamak 
için, mevcut kõsõtlayõcõ mevzuat ve uygulamalarõn değiştirilmesi gerekmektedir. Etnik kökene 
bakõlmaksõzõn, bütün Türklerin kültürel haklardan gerçek anlamda yararlanmalarõ konusunda 
hiç bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Bir dizi önemli cezaevi reformu gerçekleştirilmiştir. Türkiye, bu reformlarõn tam anlamõyla 
uygulanmasõnõn temin edilmesi konusunda desteklenmektedir. Cezaevi protestolarõna 
müdahale edilmesi sõrasõnda ölçüsüz güç kullanõlmõş olmasõ esefle karşõlanmaktadõr. Açlõk 
grevlerinin sonucu olarak insanlarõn hayatlarõnõ kaybetmeye devam etmesi, insani açõdan 
kabul edilemezdir. Açlõk grevlerine katõlanlarõn siyasi amaçlarõ dikkate alõnmaksõzõn, daha 
fazla insanõn ölümünü engellemek için önlemler alõnmalõdõr. Bu konularõn serbestçe 
tartõşõlmasõna izin verilmelidir. 
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Yargõ sistemi reformuna başlanmõştõr. Yargõ bağõmsõzlõğõ, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
ve askeri mahkemelerin yetkileri ve AİHM�nin kararlarõna uyma konularõ, kaygõ verici 
olmaya devam etmektedir.  

Kolluk kuvvetlerinin ve adli personelin insan haklarõ konusundaki bilincini artõrmak üzere bir 
dizi girişimde bulunulmuştur, ancak, bunlarõn uygulamadaki etkilerini değerlendirebilmek 
için henüz çok erkendir. 

Kamu hayatõnda şeffaflõğõ artõrmak için başlatõlan girişimlere rağmen, yolsuzluk hâlâ ciddi bir 
sorun olmaya devam etmektedir. Yolsuzluk ve kara para aklama ile ilgili önemli Avrupa 
Konseyi Sözleşmelerinin kõsa bir süre önce imzalanmasõ olumlu bir gelişmedir. 

Bölgesel farklõlõklarõ azaltmak ve tüm vatandaşlar için ekonomik, sosyal ve kültürel fõrsatlarõ 
artõrmak için, Güneydoğu�daki ekonomik durumu iyileştirmeye yönelik daha fazla girişimde 
bulunulmasõna ihtiyaç vardõr. Ülkenin bu bölgesindeki dört ilde hâlâ olağanüstü hal 
uygulamasõ sürmektedir. 

Türkiye�de demokratik bir sistemin temel özellikleri mevcuttur, ancak, sivillerin ordu 
üzerindeki denetimi gibi bazõ temel konular üzerinde durulmalõdõr. 

Bir dizi anayasal, yasal ve idari değişikliğe rağmen, bireyleri etkilediği ölçüde, insan 
haklarõndaki mevcut durumun iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Bazõ alanlarda gelişme gösterilmeye başlanmasõna rağmen, Türkiye henüz Kopenhag siyasi 
kriterlerini yerine getirememektedir ve bu nedenle, ülke genelinde, tüm vatandaşlar için insan 
haklarõ ve temel özgürlüklerin hukuken ve fiilen korunmasõnõ sağlayacak reform sürecinin 
yoğunlaştõrõlmasõ ve hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir. 

Katõlõm Ortaklõğõnõn öncelikleri olan insan haklarõ, Kõbrõs ve sõnõr anlaşmazlõklarõnõn barõşçõl 
yollarla halli gibi kilit konularda ilerleme sağlamak için güçlendirilmiş siyasi diyaloğun tam 
olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Denktaş�õn BM uzlaşma görüşmelerinden çekilme ve BM Genel Sekreterinin New York�taki 
görüşmelere yaptõğõ daveti reddetme kararõna Ankara�nõn verdiği destek göz önünde 
bulundurulduğunda, Türkiye�nin siyasi diyalog sõrasõnda BM Genel Sekreterinin Kõbrõs 
sorununa kapsamlõ bir çözüm bulunabilmesi konusundaki çabalarõna verdiği destek, artõk 
Türkiye tarafõndan çözümü kolaylaştõrmak için atõlacak somut adõmlarla tamamlanmalõdõr. 

İki mali krizle karşõ karşõya kalan Türkiye, işleyen bir piyasa ekonomisinin sağlanmasõ 
konusunda fazla ilerleme kaydedememiştir. Ancak, ekonominin önemli bir kõsmõ AT ile 
oluşturulmuş gümrük birliği çerçevesinde zaten AB piyasalarõyla rekabet etmektedir. 

İki mali kriz, ekonomideki düzelmeyi ve devam eden ekonomik istikrar programõnõ kesintiye 
uğratmõştõr. Makroekonomik istikrar sarsõlmõş ve pek çok makroekonomik dengesizlik 
yeniden ortaya çõkmõştõr. Türkiye, bir önceki programa gore, mali sektörün riskleri ve 
kõrõlganlõğõnõ daha fazla dikkate alan ve ekonominin pek çok alanõnda devlet müdahalesini 
azaltmaya çalõşan, iddialõ bir ekonomik reform programõnõ kabul etmiş ve uygulamaya 
koymuştur. Bu problemler krizlerin ana sebeplerini oluşturmuştur. 

Enflasyonla mücadeleye dayalõ, kõsa dönemde makroekonomik istikrarõn sağlanmasõna 
öncelik verilmelidir. Bununla birlikte, yetkililer orta vadede piyasa ekonomisine dayalõ 
istikrarlõ bir ekonomik gelişme için, sağlam bir zemin oluşturulmasõna odaklanmaya devam 
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etmelidir.  Orta vadede ekonominin rekabet gücünün artõrõlmasõnõn sağlanmasõ için; 
bankacõlõk ve tarõm sektörleri gibi çeşitli sektörlerde ve kamu teşebbüslerinde önemli ölçüde 
yeniden yapõlandõrmaya ihtiyaç bulunmaktadõr. Bu sektörlerde, ülke genelinde eğitim, sağlõk, 
sosyal hizmetler ve kamu altyapõ yatõrõmlarõnõ yeterli bir seviyeye çõkarmak için, sektörlerin 
orta vadeli bir perspektif içerisinde bütçe önceliklerini yeniden tanõmlamalarõ gerekmektedir.  

Türkiye�nin müktesebata uyumu, en çok gümrük birliğinin kapsadõğõ alanlarda gelişmiştir. 
Son İlerleme Raporundan bu yana, bu alanlarda kaydedilen uyumlaştõrma daha da ilerlemiştir. 
Ayrõca, Merkez Bankasõ dahil olmak üzere, bankacõlõk alanõnda ve telekomünikasyon, enerji 
ve tarõm gibi sektörlerde önemli yasal düzenlemeler kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bazõ 
alanlarda, yeni kabul edilen mevzuat, müktesebattan belirgin şekilde farklõlõklar göstermiştir 
(kozmetikler, görsel-işitsel politika, sosyal politika). Müktesebat ile Türk mevzuatõ arasõnda 
önemli farklõlõklar mevcudiyetini sürdürmektedir. Müktesebatõ uygulamaya yönelik idari 
kapasiteyi güçlendirme yolunda kaydedilen ilerleme sõnõrlõ kalmõştõr.  

İç pazar konusunda, standartlar dahil olmak üzere, mallarõn serbest dolaşõmõyla ilgili çeşitli 
hukuki düzenlemeler kabul edilmiştir. Teknik mevzuata ilişkin bir  çerçevenin kabulü 
özellikle önemlidir. Bir dizi alanda yeni adõmlarõn atõlmasõ gerekmektedir. Kamu alõmlarõ 
alanõnda, mevcut rejim müktesebatla uyumlu değildir. Kişilerin serbest dolaşõmõ alanõnda, bir 
ilerleme kaydedilememiştir. Sermayenin serbest dolaşõmõ alanõnda, değişik sektörlerde 
yabancõ yatõrõm üzerinde önemli kõsõtlamalar hâlâ mevcuttur. Mali hizmetler dõşõndaki 
hizmetler alanõnda, mevzuatõ daha da uyumlu hale getirmek için önemli çabalarõn sarf 
edilmesi gerekmektedir. Kara paranõn aklanmasõ alanõnda, mevzuatõn uygulanmasõna daha 
fazla önem verilmelidir. Şirketler Hukuku alanõnda, yeni bir ticaret kanununun hazõrlanmasõna 
ilişkin bir gelişme kaydedilememiştir. Fikri mülkiyet haklarõna ilişkin mevzuatõ müktesebatla 
uyumlu hale getirmek amacõyla önemli adõmlar atõlmõştõr. Fikri mülkiyetin korunmasõ 
alanõnda ihtisas mahkemeleri kurulmuştur, ancak, bu alandaki uygulama kapasitesinin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Rekabet politikasõ alanõnda, rekabete ilişkin kurallarõn 
uygulanmasõ tatmin edicidir. Türkiye�nin devlet yardõmlarõ politikasõ müktesebat ile uyumlu 
değildir. Yeni bir yasanõn varlõğõna rağmen, alkol ve tütün tekeli konusundaki durum kaygõ 
vermeye devam etmektedir. 

Türkiye tarõm sektöründe önemli bir reform gerçekleştirmeye başlamõştõr. Bununla birlikte, 
Türkiye�nin yeni doğrudan gelir politikasõnõn bazõ temel özellikleri, AB�nin mevcut 
yaklaşõmõndan farklõlõklar göstermektedir. Türkiye, ülke genelinde, arazi kaydõ gibi bazõ temel 
mekanizmalarõ oluşturmamõştõr. Türkiye�nin hayvan ve bitki sağlõğõ konularõndaki Avrupa 
Topluluğu mevzuatõnõn uyarlanmasõ, yürütülmesi ve uygulanmasõna odaklanmasõ 
gerekmektedir. 

Balõkçõlõk alanõnda, Ortak Balõkçõlõk Politikasõna uyum sağlanmasõ konusunda ilerleme 
kaydedilmemiştir. Modernize edilmiş bir filo kayõt sisteminin oluşturulmasõ gerekmektedir. 

Ulaştõrma politikasõ alanõnda, müktesebatõn üstlenilmesi için Türkiye�nin, gerekli hukuki 
düzenleme çalõşmalarõnõ hõzlandõrmasõ gerekmektedir. Tüm sektörlerde ilgili mevzuatõ 
yürütmek ve uygulamak için idari kapasitenin iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Vergilendirme konusunda, özellikle KDV oranlarõnõn yaklaştõrõlmasõ hususunda önemli 
ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir.  

Birçok alanda, Türkiye�nin istatistiki alt yapõsõ AB�ninkinden hâlâ çok farklõdõr. Bu konuya 
ilişkin olarak somut bir gelişme kaydedildiği söylenemez.  
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Sosyal politika ve istihdam alanõnda adõmlar atõlmõştõr, ancak, bunlarõn hepsi müktesebatla 
uyumlu değildir. Örneğin, Ekonomik ve Sosyal Konsey ile ilgili yeni yasa, gerçek bir sosyal 
diyalog için gerekli koşullarõ oluşturmada yetersiz kalmõştõr. Türk mevzuatõ, AT 
mevzuatõndan halen çok farklõdõr. 

Enerji alanõnda, elektrik ve gaz sektörlerinde önemli ilerleme kaydedilmiştir. Bu yõl kabul 
edilen iki önemli yasa, Türkiye�nin kendi enerji piyasasõnõ oluşturmasõ yolunda atmõş olduğu 
önemli adõmlardõr. 

Telekomünikasyon sektöründe yeni düzenleyici çerçeve, evrensel hizmetler ve veri korumasõ 
gibi konularda müktesebatla uyumlu hale getirilmelidir. 

Bölgesel politika konusunda Türkiye ilerleme kaydetmemiştir ve yapõsal politikalarõn 
uygulanmasõnõ hazõrlamak için özel çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

Çevre alanõnda, TBMM�de görüşülmekte olan önemli bir çerçeve yasa dahil, yeni hukuki 
düzenlemelerin kabul edilmesi gerekmektedir.  

Adalet ve içişleri alanõnda, Türkiye kara paranõn aklanmasõ ve yolsuzlukla mücadele 
konularõnda yakõn tarihte üç önemli Avrupa Konseyi sözleşmesini imzalamõştõr. Suçla 
mücadele konusunda, Yunanistan ile yapõlan ikili bir anlaşma yürürlüğe girmiştir. Türkiye, 
AB�nin vize politikasõna uyum sağlamak ve göç konusunda yeniden kabul anlaşmalarõ 
yapmak üzere girişimlerde bulunmuştur. İdari kapasitenin, sõnõr kontrolleri ve yasa dõşõ göçle 
mücadele alanlarõnda güçlendirilmesi gerekmektedir.  

Gümrük alanõnda, tama yakõn bir uyum söz konusudur.  

Mali kontrol alanõnda, bütçe ve mali kontrol mekanizmalarõnõn iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Çeşitli alanlarda, müktesebatõn yürütülmesi ve etkili bir biçimde uygulanmasõnõ sağlamak için 
idari kapasitenin güçlendirilmesi gerekmektedir. İdarenin her düzeyinde önemli bir reform 
gereksinimi vardõr. Devlet yardõmõ ve bölgesel kalkõnma gibi bazõ alanlarda yeni yapõlarõn 
oluşturulmasõ gerekecektir. Bazõ alanlarda ise, yeni düzenleyici organlar oluşturulmuştur. Bu 
kurumlarõn özerkliklerinin sağlanmasõnõn yanõ sõra, yeterli personel ve mali kaynaklarõn da 
sağlanmasõ gerekmektedir. 

Türkiye Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi 2001 yõlõ Mart ayõnda kabul edilmiştir. Türkiye, bu 
belgenin uygulanmasõ yönünde önemli çaba sarf etmiştir. Türkiye, müktesebata daha hakim 
hale gelmiş ve Hükümet yeni mevzuatõn hazõrlanmasõna yönelik yoğun bir süreç başlatmõştõr. 
Gümrükler, mallarõn serbest dolaşõmõ, fikri mülkiyetin korunmasõ, enerji ve telekomünikasyon 
alanlarõnda, Katõlõm Ortaklõğõnõn kõsa vadeli önceliklerini kõsmen karşõlayan tedbirler 
alõnmõştõr. Müktesebata ilişkin, Katõlõm Ortaklõğõnõn kõsa vadeli önceliklerini yerine getirmek 
için önemli çaba sarf edilmesi gerekmektedir. 

D. Katõlõm Ortaklõğõ ve AB Müktesebatõnõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal 
Program: Genel değerlendirme 

Katõlõm Ortaklõğõnõn amacõ tek bir çerçevede aşağõdakileri belirlemektir: 

- Komisyonun İlerleme Raporunda tespit edilen öncelikli çalõşma alanlarõ; 

- aday ülkelere, bu öncelikleri uygulamalarõ hususunda destek olacak mali kaynaklar; 
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- söz konusu mali yardõmlara ilişkin koşullar.  

Her aday ülke, müktesebatõn üstlenilmesine ilişkin bir ulusal program kabul etmeye davet 
edilmiştir. Ulusal Program, söz konusu aday ülkenin Katõlõm Ortaklõğõnõ nasõl ele alacağõnõ, 
ortaklõk önceliklerini uygulamak için tespit edeceği takvimi ve insan kaynaklarõ ile mali 
kaynaklara ilişkin yansõmalarõ ortaya koymaktadõr. Hem Katõlõm Ortaklõğõ Belgeleri hem de 
Ulusal Programlar, gerçekleştirilen ilerlemeleri dikkate almak ve yeni öncelikleri tespit etmek 
amacõyla düzenli olarak revize edilmektedir. 

1. Katõlõm Ortaklõğõ 

Avrupa Birliği, 8 Mart 2001 tarihinde Türkiye için ilk Katõlõm Ortaklõğõ Belgesini kabul 
etmiştir (2001/235/sayõlõ AT Konsey Kararõ31). Türkiye, bunu takiben, 19 Mart 2001 tarihinde 
Müktesebatõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programõnõ kabul etmiştir. 

Bu belgelere dayanarak, Türkiye, müktesebatõ incelemek ve buna uygun mevzuat 
değişikliklerini gerçekleştirmek için dinamik ve yoğun bir süreç başlatmõştõr. Türk hükümeti 
bünyesinde oluşturulan bir dizi komite ve çalõşma grubu, bu sürece tam olarak katõlmõştõr. 
Türkiye, işbu raporda yapõlan değerlendirmeyi, bu rapora ekli Türkiye ile müktesebatõn 
analitik incelenmesi sürecinin hazõrlanmasõna ilişkin gelişme raporunu ve AT-Türkiye 
Ortaklõk Anlaşmasõ çerçevesinde, çeşitli düzeylerde gerçekleştirilen toplantõlarda ortaya 
konulan görüşleri göz önünde bulundurarak, bu önemli çalõşmayõ sürdürmeye teşvik 
edilmektedir. 

Aşağõdaki değerlendirme, belli ölçüde ilerleme kaydedilmiş olan kõsa vadeli öncelikler 
üzerinde yoğunlaşmaktadõr. Orta vadeli önceliklerin gerçekleştirilmesi yolundaki gelişmeler, 
bir sonraki İlerleme Raporu çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog ve Siyasi Kriterler 

- Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kõbrõs sorununa kapsamlõ bir çözüm 
bulma konusundaki çabalarõna desteğini ifade etmiştir. Ancak, Kõbrõs Türk Kesimi 
Lideri Sayõn Denktaş�õn, BM gözetimindeki uzlaşma görüşmelerinden çekilme ve BM 
Genel Sekreterinin Eylül 2001�de New York�taki görüşmelere yaptõğõ daveti reddetme 
kararõna Ankara�nõn verdiği destek hayal kõrõklõğõ yaratmõştõr. 

- TBMM tarafõndan 3 Ekim 2001 tarihinde kabul edilen anayasa değişiklikleri, insan 
haklarõ ve temel özgürlükler alanõnda güvencelerin güçlendirilmesi ve idam cezasõnõn 
sõnõrlandõrõlmasõ yönünde atõlmõş önemli bir adõmdõr ve bu alanda Katõlõm Ortaklõğõ 
önceliklerini gerçekleştirme yolunda ilerlemeyi kolaylaştõracaktõr. Bu değişiklikler, 
ifade ve düşünce özgürlüğü, basõn özgürlüğü ve dernek kurma özgürlüğü gibi temel 
özgürlükleri kõsõtlama gerekçelerini sõnõrlandõrmaktadõr. Artõk dikkatler, bu önemli 
değişikliklerin etkili biçimde uygulanmasõna çevrilmiştir. Türk Hükümeti, anayasa 
değişikliklerini uygulamayõ amaçlayan, özellikle ifade ve düşünce özgürlüğüne ilişkin 
yeni bir mevzuat paketini sonuçlandõrma aşamasõna gelmiştir. Bu değişikliklere rağmen, 
temel özgürlüklerin uygulanmasõnda hâlâ bazõ kõsõtlamalar varlõğõnõ sürdürmektedir. 
Türkiye�deki bireylerin temel özgürlüklerin uygulanmasõndaki gelişmelerden ne ölçüde 
yararlanacaklarõ, uygulama mevzuatõnõn ayrõntõlarõna ve kanunlarõn fiiliyatta nasõl 
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uygulandõğõna bağlõdõr. Ölçülülük ilkesinin getirilerek, reformun genel amacõnõn, insan 
haklarõna ve hukukun üstünlüğüne saygõyõ ön plana çõkarmak olarak belirtilmesi, cesaret 
vericidir. 

- Gözaltõ konusunda, Anayasanõn 19�uncu maddesine getirilen değişiklik ile, toplu 
suçlarda, yakalanan kişinin hakim önüne çõkarõlmadan önce gözaltõnda tutulma süresi 
dört güne indirilmiştir. Gözaltõna alõnan kişilere karşõ kötü muamelenin engellenmesi 
açõsõndan olumlu bir gelişme teşkil eden bu durum, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
yetki alanõna giren suçlarda ve olağanüstü halin geçerli olduğu illerde de 
uygulanmalõdõr.  

- Hakimler ve kolluk kuvvetleri için insan haklarõ konusunda düzenlenen eğitim 
kurslarõnõn etkisini değerlendirmek için henüz çok erkendir.  

- Yargõnõn etkinliğini güçlendirmek için; yeni bir yargõsal işlev olarak ceza infaz 
hakimliğinin oluşturulmasõ ve yargõ sistemi içinde fikri mülkiyet haklarõ ve tüketicinin 
korunmasõ alanlarõnda ihtisas mahkemelerinin kurulmasõ gibi sõnõrlõ girişimlerde 
bulunulmuştur.  

- İdam cezasõna ilişkin fiili moratoryum korunmaktadõr.  

Bir dizi anayasal, yasal ve idari değişikliğe rağmen, Türkiye'de mevcut insan haklarõ 
durumunun geliştirilmesi ihtiyacõ devam etmektedir.  

Ekonomik Kriterler 

- Hükümet, Mart 2001�de, kamu maliyesinin iyileştirilmesi için, yapõsal reformlar ile 
maliye ve para politikalarõnõ içeren yeni bir mali ve ekonomik program oluşturmuştur. 
Bu yeni program, halihazõrda uygulanmakta olup, kõsa süre içinde çeşitli yasalar kabul 
edilmiştir.  

- Yeni Ekonomik Programõn önemli bir unsuru, mali sektörün yeniden 
yapõlandõrõlmasõdõr. Bankacõlõk ile ilgili kanun, bankacõlõk sektörünün güçlendirilmesi 
için değiştirilmiştir. Merkez Bankasõnõn bağõmsõzlõğõnõ artõrmak amacõyla, Merkez 
Bankasõ Kanunu değiştirilmiştir.  

- Türkiye katõlõm öncesi mali izleme sürecine katõlmaktadõr.  

- Hükümet, ülke genelinde, gelecekte hektar başõna doğrudan gelir sisteminin kullanõmõnõ 
amaçlayan, yapõsal tarõm reformu sürecini başlatmõştõr. Yeni bir şeker kanunu kabul 
edilmiştir.  

- Ekonomik sektörlerde ve tarõm sektöründeki özelleştirme süreci devam etmiştir. 
TEKEL�in yeniden yapõlanmasõ ve özelleştirilmesi gerçekleştirilmektedir. Alkol ve 
tütün tekeline ilişkin durum, Ocak 2001�de kabul edilen yeni yasaya rağmen, hâlâ kaygõ 
vericidir. 

İç Pazar 

- Fikri mülkiyet mevzuatõnõn uyumlaştõrõlmasõ konusunda, Türkiye, Mart 2001�de fikri 
mülkiyet haklarõna ilişkin  kanununu değiştirmiştir (sanat eserlerinin korunmasõ). 
Türkiye, Avrupa Patent Sözleşmesine katõlõm sağlamõştõr. Bu alanda, yasal çerçevenin 
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yanõ sõra yürütme ve etkili uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Türk 
Patent Enstitüsünün tamamen bağõmsõz olmasõ gerekmektedir.  

- Mallarõn serbest dolaşõmõ alanõnda, Haziran 2001�de yeni bir çerçeve yasa kabul 
edilmiştir. Bu yasa, 2002 yõlõ Ocak ayõnda yürürlüğe girecektir. Yasanõn tam olarak 
uygulanmasõ; bu alanda, gümrük birliğinin gereklerine uygun olarak, ilgili mevzuatõn 
kabulünü de hõzlandõracaktõr. Avrupa standartlarõnõn kabulünde ilerleme sağlanmõştõr. 
Bazõ hukuki düzenlemeler kabul edilmiştir. Gõda maddeleri, eczacõlõk ürünleri ve 
kozmetikler gibi sektörlerde mevzuat uyumu çalõşmalarõ başlatõlmalõdõr. Ayrõca, çeşitli 
kurumlarõn kurulmasõ ve mevcut olanlarõn geliştirilmesi için önemli çalõşmalarõn 
yapõlmasõ gerekmektedir (standardizasyon, akreditasyon, uygunluk değerlendirmesi ve 
piyasa gözetimi).  

Enerji 

- Elektrik ve doğal gaz sektörlerinde bağõmsõz düzenleyici bir kurulun oluşturulmasõ 
yolunda ilerlemeler kaydedilmiştir. Sanayiyi yeniden yapõlandõran iki kanun kabul 
edilmiştir. Bunlardan, Elektrik Piyasasõ Kanunu 18 Şubat 2001 tarihinde, Doğal gaz 
Piyasasõ Kanunu ise 13 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Düzenleyici bir kurulun 
(Enerji Düzenleme Kurulu) öncelikli olarak oluşturulmasõ gerekmektedir. Uyum için ek 
çabalar gereklidir. Türkiye�de enerji piyasasõnõn oluşturulmasõ için hazõrlõklar 
başlatõlmõştõr. Elektrik Piyasasõ Kanunun 2003 yõlõndan itibaren tam olarak 
uygulanmaya başlamasõ beklenmektedir. Bununla birlikte, şebekelere erişim, pazarlarõn 
açõlõmõ ve yeni kapasite oluşturma gibi konularõn, hazõrlanacak ikincil mevzuat ile 
düzenlenmesi gerekmektedir. Üçüncü kişilerin şebekelere erişimi, açõklõk sağlama, 
kamu hizmeti yükümlülükleri ve depolama gibi önemli konulara ilişkin olarak, yeni 
doğal gaz rejimi için de aynõ durum geçerlidir. Dağõtõm sistemine erişim 
öngörülmemiştir.  

Telekomünikasyon 

- Yeni bir telekomünikasyon yasasõ ve lisans verme yönetmeliği kabul edilmiştir. 
Bağlantõ, numaralandõrma, evrensel hizmet ve verilerin korunmasõ gibi özel dikkat 
gerektiren konularda, düzenleyici çerçevenin (ikincil mevzuat dahil) müktesebata 
uyumunun sağlanmasõ için ek çalõşma yapõlmasõ gerekmektedir. Telekomünikasyon 
Kurumunun idari kapasitesinin, özellikle insan kaynaklarõ ve eğitim bakõmõndan 
iyileştirilmesi için ek çaba sarf edilmesi gerekmektedir.  

Adalet ve İçişleri: 

- Dõş sõnõrlar, göç, iltica ve uyuşturcu alanlarõnda değişik bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetleri düzenlenmiştir. Eğitim faaliyetlerinin kapsamõ daha fazla konuyu içerecek 
şekilde genişletilmeli ve daha fazla sayõda yetkilinin katõlmasõ temin edilmelidir. 
Organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçõlõğõ konusunda, suçla mücadele ve işbirliği 
hakkõnda Türkiye ile Yunanistan arasõnda yapõlan bir anlaşma, Temmuz 2001�de 
yürürlüğe girmiştir. Türkiye, Eylül 2001�de, Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmasõ, 
Araştõrõlmasõ, Ele Geçirilmesi ve Zoralõmõna ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesini ve 
Yolsuzluğa ilişkin Avrupa Konseyi Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku Sözleşmelerini 
imzalamõştõr. Değişik suçlarla mücadele etmek amacõyla kapsamlõ bir stratejinin 
geliştirilmesi konusunda ciddi çaba sarf edilmesi gerekmektedir. 
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2. Müktesebatõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program 

Müktesebatõn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde yer alan 
önceliklerin çoğunu ele alan, geniş kapsamlõ bir belgedir. Ulusal Program, siyasi ve ekonomik 
reformlara ilişkin geniş bir gündem sunmakta ve alõnacak önlemlere ilişkin faydalõ bir 
envanter içermektedir. Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinin Avrupa Birliği tarafõndan kabul 
edilmesinin hemen ardõndan kabul edilen Ulusal Program, etkileyici bir çalõşmadõr. 

Ulusal Program, katõlõm öncesi strateji çerçevesinde gelişmekte olan bir sürecin parçasõdõr. 
Türk yetkilileri tarafõndan, AB müktesebatõnõn ilk incelemesinin tamamlanmasõndan sonra, bu 
belgenin revize edilmesi, ilerideki çalõşmalar bakõmõndan bir planlama aracõ işlevi görecektir. 
Bu sayede, özellikle Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi önceliklerine ilişkin olarak, daha açõk takvim 
ve süreleler dahil, uyum faaliyetlerinin daha iyi önceliklendirilmesi mümkün olabilecektir. 
Ayrõca, Türkiye�nin uyum çabalarõnõn (hazõrlõk, danõşma, karar alma, uygulama ve kurum 
oluşturma) farklõ aşamalarõnõn izlenmesi daha kolay olacaktõr.  

Birçok alanda, kõsa vadeli önceliklerin yerine getirilmesi için öngörülen eylemler, orta vadeye 
kaydõrõlmõş veya kõsa ve orta vadeli öncelikler arasõnda paylaştõrõlmõştõr. 

Siyasi kriterler konusunda, Ulusal Programda öngörülen bazõ hedefler, kabul edilen anayasa 
değişikliklerinde olduğu gibi, bazõ son dönem gelişmeleri ile gerçekleştirilmiştir. Revize 
edilmiş Ulusal Program, bu ve diğer gelişmeleri, örneğin yeni kabul edilmiş mevzuata ilişkin 
gelişmeleri dikkate almalõdõr. Mevcut Ulusal Program, kültürel haklarda olduğu gibi, 
Türkiye'nin Katõlõm Ortaklõğõ Belgesinde yer alan bazõ öncelikleri nasõl yerine getireceği 
konusunda yeterli açõklõğa sahip değildir. Ulusal Program, etnik kökenlerine bakõlmaksõzõn, 
tüm vatandaşlar için kültürel haklarõn teminat altõna alõnmasõ bakõmõndan, Katõlõm Ortaklõğõ 
Belgesinin gerisinde kalmaktadõr. Ayrõca, televizyon ve radyo yayõnlarõnda, Türk 
vatandaşlarõnõn ana dillerini kullanmalarõnõ yasaklayan tüm hukuki kurallarõn ortadan 
kaldõrõlmasõ önceliği de Ulusal Programda yer almalõdõr. Ulusal Programda, idam cezasõna 
ilişkin olarak, Avrupa İnsan Haklarõ Sözleşmesinin 6 No�lu Protokolünü imzalama 
yükümlülüğüne yer verilmemiştir. Ulusal Program, Türkiye�nin özellikle Lozan Antlaşmasõ 
kapsamõ dõşõnda bõrakõlmõş dini azõnlõklar (müslüman ve müslüman olmayan topluluklar) için 
din özgürlüğünün nasõl temin edileceği konusuna açõklõk getirmelidir. 

Tarõm (bitki ve hayvan sağlõğõ), sosyal işler, ulaştõrma, enerji, bölgesel politika, adalet ve 
içişleri ve gümrükler gibi bazõ müktesebat başlõklarõnda, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi ile olan 
farklõlõklarõn giderilmesi önerilmektedir. Tanõmlayõcõ kõsõmlar çõkarõlabilir. Ayrõca, bazõ 
bölümlerde öngörülmüş hukuki düzenlemelere, müktesebatõn ilgili başlõğõ altõnda yer 
verilmesi gerekmektedir (gõda mevzuatõ, fikri mülkiyet haklarõ vb.). Devlet yardõmlarõ ve 
devlet yardõmlarõnõn denetimi konusunda, mevcut Topluluk kurallarõ ile uyum dahil, farklõ 
alanlarda daha fazla bilgiye gereksinim duyulmaktadõr. Ayrõca, revize edilmiş Ulusal 
Programõn, Türk hükümeti tarafõndan, örneğin gümrük birliği çerçevesinde (mallarõn serbest 
dolaşõmõ, rekabet, devlet yardõmlarõ, devlet tekellerinin yeniden yapõlandõrõlmasõ) verilen 
taahhütleri dikkate almasõ tavsiye edilmektedir. 

Müktesebatõn farklõ bölümlerinin, revize edilmiş Ulusal Programda açõkça yer almasõ 
gerekmektedir. Örneğin, sosyal alanda, İş Kanunu, ayrõmcõlõkla mücadele, fõrsat eşitliği ve 
işçi sağlõğõ ve güvenliği gibi konularda, bir dizi direktifin iç hukuka aktarõlmasõ gerekecektir. 
Taşõmacõlõk alanõnda, Türkiye�nin ulaşõm filosunu (deniz, kara ve hava) Topluluk kurallarõna 
uyarlama zorunluluğuna değinilmemiştir. Çevre konusunda, müktesebatõn uygulanmasõna 
ilişkin eylemler hakkõnda hiçbir ayrõntõya yer verilmemiştir. Adalet ve İçişleri alanõnda, sõnõr 
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yönetimi konularõ daha açõk bir şekilde ifade edilmelidir. Tarõm alanõnda, hayvan ve bitki 
sağlõğõ konularõndaki mevzuatõn uyarlanmasõ için stratejik bir plan geliştirilmesi hususuna yer 
verilmelidir. 

Bütçesel, hukuki, kurumsal ve finansal hazõrlõklara katkõda bulunmak üzere, önceliklerin 
uygulanmasõ için gerekli mali kaynaklar konusunun daha fazla açõklõğa kavuşturulmasõ 
gerekmektedir. Bu, ulusal düzeyde, Topluluk düzeyinde ve Uluslararasõ Mali Kuruluşlar (IFI) 
düzeyinde sürdürülen çabalarõn programlanmasõ açõsõndan değerli bir yol gösterici olacaktõr. 
Bu, çevre ve dõş sõnõr kontrolleri gibi yüksek maliyetli alanlarda büyük önem taşõmaktadõr. 

Ayrõca, revize edilmiş Ulusal Program, Topluluk mevzuatõnõn yürütülmesi ve etkili bir şekilde 
uygulanmasõnõ sağlamak için öngörülen idari yeniden yapõlanma konusunda ve kurumsal 
konularda daha fazla detay içermelidir. Bu belge, ilgili politikadan, hangi hükümet organõnõn 
(düzenleyici otoriteler dahil) sorumlu olduğunu açõkça belirtmelidir. Türk hükümetinin, 
Ulusal Programõn revize edilmesinde, işbu Raporda belirtilen hususlarõ dikkate almasõ tavsiye 
edilmektedir. TAIEX tarafõndan gerekli katkõ sağlanacaktõr. 
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Ekler 
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Aday Ülkeler Tarafõndan Onaylanan İnsan Haklarõ Sözleşmeleri (30 Eylül 2001) 

 
Aşağõdaki sözleşmeler ve 
protokellere katõlõm 

BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TK 

Avrupa İnsan Haklarõ 
Sözleşmesi (ECHR) 

X X X X X X X X X X X X X 

Protokol 1(mülkiyet hakkõ) X X X X X X X X X X X X X 
Protokol 4 (dolaşõm 
özgürlüğü ve diğer konular) 

X X X X X X X 0 X X X X 0 

Protokol 6 (idam cezasõ) X X X X X X X X X X X X 0 
Protokol 7(ne bis in idem) X X X X X X X 0 0 X X X 0 
Avrupa İşkenceyi Önleme 
Sözleşmesi 

X X X X X X X X X X X X X 

Avrupa Sosyal Şartõ 0 X X 0 X 0 0 X X 0 X 0 X 
Revize Edilmiş Avrupa 
Sosyal Şartõ 

X X 0 X 0 0 X 0 0 X 0 X 0 

Ulusal Azõnlõklara Dair 
Çerçeve Sözleşmesi 

X X X X X 0  X X X X X 0 

Medeni ve Siyasi Haklara 
ilişkin Uluslararasõ Anlaşma 
(ICCPR) 

X X X X X X X X X X X X 0 

ICCPR�a ilişkin İhtiyari 
Protokol (bireysel 
haberleşme hakkõ) 

X X X X X X X X X X X X 0 

ICCPR�a  ilişkin İkinci 
İhtiyari Protokol (idam 
cezasõ) 

X X 0 0 X 0 0 X 0 X X X 0 

ICESCR (Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklara ilişkin 
Uluslararasõ Anlaşma) 

X X X X X X X X X X X X 0 

İşkenceye Karşõ Sözleşme 
(CAT) 

X X X X X X X X X X X X X 

CERD (Her Türlü Irk 
Ayrõmcõlõğõnõn Ortadan 
Kaldõrõlmasõna ilişkin 
Sözleşme) 

X X X X X X X X X X X X 0 

CEDAW (Kadõnlara Karşõ 
Her Türlü Ayrõmcõlõğõn 
Ortadan Kaldõrõlmasõna 
ilişkin Sözleşme) 

X X X X X X X X X X X X X 

CEDAW�a ilişkin İhtiyari 
Protokol 

0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 

CRC (Çocuk Haklarõ 
Sözleşmesi) 

X X X X X X X X X X X X X 

 
X= Sözleşme onaylanmõştõr. 
O= Sözleşme onaylanmamõştõr. 
BG=Bulgaristan, CY=Kõbrõs, CZ=Çek Cumhuriyeti, EE=Estonya, HU=Macaristan, LV=Letonya, LT=Litvanya, MT=Malta, PL=Polonya, 
RO=Romanya, SK=Slovak Cumhuriyeti, SV=Slovenya, T=Türkiye, 
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İstatistiki veriler 
 1996 1997 1998 1999 2000 
Temel Veriler 1000 kişi 

61.528 62.455 63.391 64.337 65.293  
Km²  

Nüfus (ortalama) 
 
 
Toplam Alan 769.604 769.604 769.604 769.604 769.604 
 

Ulusal Hesaplar 1000 Milyon Türk Lirasõ 
Cari fiyatlarla GSYİH 14.772.110 28.835.883 52.224.945 77.415.272 124.982.454 
 1000 Milyon ECU/Euro 
Cari fiyatlarla GSYİH 143 168 178 173 217 
 ECU/Euro 
Cari fiyatlarla fert başõna 32 GSYİH 2.300 2.700 2.800 2.700 3.200 
 Bir Önceki yõla göre (%) değişme 
Sabit fiyatlarla GSYİH (ulusal para birimi) 7,0 7,5 3,1 -4,7 7,2 
 Satõn alma gücü standartlarõna göre 
Cari fiyatlarla fert başõna33 GSYİH 5.500 6.200 6.300 6.100 6.400 
Üretim Yapõsõ Brüt katma değer (%)34 
Tarõm 16,4 14,1 17,4 15,0 14,6 
Sanayi (inşaat hariç) 25,0 25,0 22,1 22,6 23,3 
İnşaat 5,7 6,0 5,8 5,5 5,3 
Hizmetler 52,9 54,9 54,7 56,9 56,8 
Harcama Yapõsõ  GSYİH�ya oranõ (%) 
Nihai tüketim harcamalarõ 78,8 80,3 81,9 87,4 85,2 
         Hanehalkõ ve NPISH 67,2 68,0 69,2 72,2 71,2 
         Genel kamu harcamalarõ 11,6 12,3 12,7 15,2 14,0 
Gayri safi sabit sermaye  25,1 26,4 24,6 21,9 22,2 
Stok değişimi35 2,4 -0,9 -2,9 -5,6 0,0 
Mal ve hizmet ihracatõ 21,5 24,6 24,3 23,2 23,8 
Mal ve hizmet ithalatõ 27,8 30,4 27,9 26,9 31,2 
 

Enflasyon Oranõ Bir Önceki yõla göre değişme (%)  
Tüketici fiyatlarõ endeksi 80,4 85,7 84,6 64,9 54,9 
 

Ödemeler dengesi ECU/Euro (Milyon) 
Cari İşlemler     -1.945 -2.333 1.766 -1.276 -10.574 
Ticaret dengesi -8.445 -13.584 -12.656 -9.801 -24.185 
Mal ihracatõ 25.895 28.876 27.786 27.522 33.970 
Mal ithalatõ 34.340 42.460 40.441 37.323 58.155 
Mal ve hizmetler, net 5.287 9.612 11.981 6.987 12.287 
Net Gelir -2.336 -2.665 -2.657 -3.320 -4.333 
Net cari transferler 3.549 4.304 5.097 4.857 5.657 
- kamu transferleri   443 279 142 341 232 
Doğrudan Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ  
(net) giriş   

576 712 837 735 1.063 

 

Kamu finansmanõ GSYİH�ya oranõ (%) 
Genel kamu açõk/fazlasõ -8,4 -13,4 -11,9 -21,8 -11,0 
Genel kamu borçlarõ : 55,6 52,3 69,2 57,8 

                                                 
32 Rakamlar, nüfus istatistiklerinde kullanõlanlardan farklõlõk gösterebilen Ulusal Hesaplarda yer alan nüfus 

rakamlarõ kullanõlarak hesaplanmõştõr. 
33 Rakamlar nüfus istatistiklerinde kullanõlanlardan farklõlõk gösterebilen Ulusal Hesaplarda yer alan nüfus 

rakamlarõ kullanõlarak hesaplanmõştõr 
34 Veriler ISIC Rev.2�ye göre 
35 Bu rakamlara, envanterlerdeki değişiklikler, kazançlar, ve GSYİH ve onun harcama bileşenleri arasõndaki 

istatistiki uyumsuzluklar dahildir. 
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Mali göstergeler GSYİH�ya oranõ (%) 
Ekonominin brüt dõş borcu  36,9 38,3 38,0 46,3 50,1 
 İhracata oranõ (%) 
Ekonominin brüt dõş borcu 171,2 155,9 156,1 199,6 210,2 
Parasal Büyüklükler ECU/Euro (1000 Milyon) 
   - M1 6,6 7,0 7,0 7,8 10,8 
   - M2 39,8 47,1 55,3 73,7 89,8 
   - M3 41,5 49,2 56,9 75,6 92,6 
Toplam kredi 26,1 33,8 30,8 30,7 42,3 
Kõsa vadeli ortalama faiz oranlarõ Yõllõk (%) 
   - Günlük faiz oranõ 76,2 70,3 74,6 73,5 56,7 
   - Borçlanma faiz oranõ 99,2 99,4 79,5 86,1 51,2 
   - Mevduat faiz oranõ 80,7 79,5 80,1 78,4 47,1 
ECU/EUR döviz kurlarõ (1 ECU/Euro =  ...Türk lirasõ) 
   - Dönem ortalamasõ 103214 171848 293736 447229 574816 
   - Dönem sonu 135042 226634 365748 544641 624267 
 1994=100 
   - Effektif döviz kuru endeksi 46,2 26,7 15,4 9,9 7,1 
Rezervlerler ECU/Euro (milyon) 
   - Rezervler (altõn dahil) 14.130 17.706 17.880 24.279 25.108 
   - Rezervler (altõn hariç) 13.025 16.721 16.943 23.225 24.017 
 
Dõş ticaret ECU/Euro (milyon) 
Ticaret dengesi -16.301 -19.866 -17.019 -13.402 -29.164 
İhracatlar 18.533 23.340 24.130 24.964 30.182 
İthalatlar 34.834 43.206 41.149 38.366 59.346 
 Önceki yõl =100 
Ticaret oranlarõ 101,7 104,4 100,0 98,6 91,4 
 Toplam payõ (%) 
AB-15�e ihracat 49,7 46,6 50,0 54,0 52,3 
AB-15�den ithalat 53,0 51,2 52,4 52,6 48,8 
 
Nüfus Her 1000 kişide 
Doğal büyüme oranõ  15 15 14,9 14,8 14,8 E 
Net göç oranõ (düzeltmeler dahil) : : : : : 
 Her 1000 canlõ doğumda 
Bebek ölüm oranõ 41,4 39,8 38,3 36,8 35,3 E 
Ortalama yaşam süresi: Doğumda 
        Erkekler: 66,0 66,2 66,4 66,6 66,9 E 
        Kadõnlar: 70,6 70,8 71,0 71,3 71,5 E 
 
İşgücü Piyasasõ (ILO metodolojisi) İş gücüne oranõ  (%) 
Ekonomik faaliyet oranõ 53,4 52,2 52,3 52,9 49,2 
İşsizlik oranõ, toplam 6,7 6,5 6,8 7,6 6,6 
İşsizlik oranõ, erkekler 6,7 6,3 6,8 7,7 6,6 
İşsizlik oranõ, kadõnlar 5,9 7,8 6,9 7,5 6,6 
25 yaşõn altõnda işsizlik oranõ 13,5 14,3 14,2 15,2 13,2 
25 yaşõn üstünde işsizlik oranõ 4,4 3,9 4,5 5,2 4,5 
 Toplam işsizlik içindeki oranõ (%) 
Uzun vadeli işsizlik oranõ 46,1 43,7 42,4 31,0 23,8 
NACE sõnõflamasõna göre ortalama 
istihdam  

Toplam içindeki oranõ (%) 

   - Tarõm ve ormancõlõk 42,8 40,7 40,5 41,4 34,9 
   - Sanayi (inşaat hariç) 16,7 17,8 17,4 16,7 18,1 
   - İnşaat 6,2 6,3 6,2 6,0 6,5 
   - Hizmetler 34,3 35,1 35,8 35,8 10,5 
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Altyapõ 1000 km2 başõna km 
Demiryolu ağõ 8.607 8.607 8.607 8.682 8.671 
 Km 
Otoyollarõn uzunluğu 1.405 1.528 1.726 1.749 1.773 
 
Sanayi ve tarõm Önceki yõl =100 
Sanayi üretimi miktarõ endeksleri 107,6 111,5 101,3 96,2 106,1 
Brüt tarõm üretimi miktar endeksleri 107,0 97,7 110,6 94,7 : 
 
Yaşam Standardõ Her 1000 kişi başõna 
Araba sayõsõ 53,2 57,1 60,5 63,3 67,7 
Ana telefon hatlarõ 232,2 252,1 267,5 280,6 281,7 
Cep telefonu hizmetleri abone sayõsõ 11,3 23,7 53,3 117,6 229,3 
Internet abonesi sayõsõ : : 3,6 6,8 24,6E 
E= Tahmin  
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Metodolojik Notlar 

Enflasyon oranõ 

Ulusal tüketici fiyatlarõ endeksi verilmiştir. Bunun yerini alacak Uyumlaştõrõlmõş Tüketici 
Fiyatlar Endeksi henüz mevcut değildir ancak hazõrlanma aşamasõndadõr. 

Mali göstergeler 

Kamu maliyesi: Aday ülkelerin kamu borcu ve kamu açõğõ istatistikleri, AB�nin metodolojik 
gereksinimlerine henüz tam olarak uygun olmadõklarõ için geçicidirler. Genel anlamda, genel 
bütçe açõğõ/fazlasõ, ulusal hesaplara ilişkin olarak ESA95 sisteminin konsolide genel net kamu 
borcu/alacağõna tekabül etmektedir. Kamu borcu, yõl sonu nominal değer üzerinden konsolide 
brüt borç olarak tanõmlanmõştõr. Rakamlar 1997�den itibaren mevcuttur; 1996 verileri, 
IMF�nin Kamu Maliyesi İstatistiklerinin (GFS) metodolojisi kullanõlarak elde edilmiş 
yaklaşõk değerlerdir.  

Ekonominin tamamõnõ kapsayan brüt dõş borç kõsa ve uzun vadeyi içermekte ancak hisse 
senedi yatõrõmlarõ ve para piyasasõ unsurlarõ hariç tutulmaktadõr. Kaynak olarak mevcut borç 
stoğu için OECD, GSYİH için ise Eurostat alõnmõştõr. Brüt dõş borcun ihracata oranõ için, 
ulusal hesaplamalardaki mal ve hizmet ihracatõ tanõmõ kullanõlmaktadõr (kaynak: Eurostat). 
2000 yõlõ verileri, OECD/IMF/BIS/Dünya Bankasõnõn ortak serileri üzerine dayalõ Eurostat 
tahminleridir.  

Parasal büyüklükler: Eurostat�a bildirildiği üzere, yõl sonu stok verileridir. Genel olarak, M1, 
tedavülde olan kağõt ve madeni paralar ile vadesiz banka mevduatlarõnõ ifade eder. M2, M1 
artõ tasarruf mevduatlarõ ve bankalardan kõsa vadeli diğer alacaklarõ (Türkiye�de M2Y 
rakamlarõna tekabül eden) ifade eder. M3, M2 artõ bazõ daha az likit veya uzun vadeli 
(Türkiye�de M3Y rakamlarõna tekabül eden) plasmanlarõ ifade eder. M3 serileri, tüm ülkeler 
tarafõndan üretilmemektedir. Toplam kredi, yerli parasal mali kurumlarõn yerli olmayan 
parasal mali kurumlara verdiği borçlarõ içerir.  

Faiz oranlarõ: Yõllõk ortalama oranlar, Eurostat�a bildirilen aylõk serilere dayandõrõlmõştõr. 
Kredi faiz oranlarõ, bankalar tarafõndan işletmelere verilen bir yõlõn üzerindeki kredilerin faiz 
oranlarõdõr. Mevduat faiz oranlarõ, vadesi bir yõlõ aşmayan banka mevduat faiz oranlarõdõr. 
Günlük faiz oranlarõ, gecelik interbank faiz oranlarõdõr.  

Döviz kurlarõ: ECU döviz kurlarõ, ECU�nün yerine Euro�nun benimsendiği 1 Ocak 1999 
tarihinde DG ECFIN�e resmen bildirilen oranlardõr. Euro döviz kurlarõ, Avrupa Merkez 
Bankasõ�nõn referans oranlarõdõr. Efektif  döviz kuru endeksi (nominal) , Eurostat�a bildirildiği 
gibi, başlõca ticari ortaklara göre ağõrlõklandõrõlmõştõr.  

Rezerv Varlõklar: Eurostat�a bildirildiği gibi, yõl sonu stok verileridir. Bu varlõklar, Merkez 
Bankalarõnõn altõn ve döviz varlõklarõ, Özel Çekme Haklarõ, IMF�deki rezerv pozisyonunu ve 
ülkede yerleşik olmayanlardan diğer alacaklarõn toplamõdõr. Altõn, yõl sonu piyasa fiyatõndan 
hesaplanmaktadõr.  

Dõş Ticaret 

İthalat ve ihracat (cari fiyatlarla): Veriler, �özel ticaret� sistemine dayandõrõlmakta olup, dõş 
ticaret, ülkenin gümrük sõnõrlarõnõ geçen mallarõndan oluşmaktadõr. Ticarete ilişkin veriler, 
doğrudan yeniden ihracatlarõ, hizmet ticaretini ve serbest bölgelerle ticareti, ve ayrõca lisans, 
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know-how ve patentleri içermektedir. Dõş ticaret cirosunun değeri, mallarõn pazar değeri ile 
ek maliyetleri (taşõmacõlõk, sigorta, vs.) içerir.  

Ticari sõnõflandõrma: Mal ticareti akõmlarõnda, birleşik nomenklatür mal sõnõflandõrmasõ 
kullanõlmalõdõr.  

FOB, gümrük sõnõrõna kadar taşõma masraflarõnõn tamamõnõn satõcõya ait olduğu anlamõna 
gelmektedir. CIF, ek masraflarõn alõcõya ait olduğunu belirtir.  

İthalat CIF, ihracat ise FOB olarak hesaplanõr.  

AB-15 ile ithalat ve ihracat: Türkiye Cumhuriyeti tarafõndan açõklanan veriler.  

İşgücü 

Ekonomik faaliyet oranõ (ILO metodolojisi): İşgücünün 15 yaşõn üzerindeki nüfusa oranõ. Bu 
oran, ILO�nun aşağõda yer alan tanõm ve tavsiyeleri çerçevesinde İşgücü Anketi verilerine 
göre hesaplanmõştõr. 

İşgücü: Aşağõda belirtilen ILO tanõmlarõ çerçevesinde istihdam edilmiş kişiler ve işsiz kişiler. 

İstihdam edilmiş kişiler: Referans döneminde, ücretli, işveren, kooperatif üyesi olarak veya 
aile çalõşanlarõna katkõ için maaş veya bir ücret veya herhangi başka bir gelir karşõlõğõ en az 1 
saat çalõşmõş 15 yaş üzerindeki tüm kişiler. Silahlõ kuvvetler personeli (kõşlalarda olanlar 
hariç) ve analõk izninde olan kadõnlar da bu kategoriye dahildirler. 

İşsizler: ILO�nun işsiz tanõmõnõn bütün şartlarõna uyan 15 yaş üstü herkes: (i) işi olmayan; (ii) 
aktif bir şekilde iş aramayan; (iii) en az 2 hafta sonra çalõşmaya başlayacak olanlar.  

İşsizlik oranõ (ILO metodolojisine göre): Toplam işgücü içerisindeki işsizlik oranõ. Bu oran, 
ILO�nun tanõm ve tavsiyeleri çerçevesinde İşgücü Anketi Verilerine göre (ILO�nun 
yukarõdaki tanõmlamalarõna bakõnõz) hesaplanmõştõr.  

NACE sõnõflamasõna göre ortalama istihdam: Bu gösterge, ILO�nun tanõm ve tavsiyelerine 
dayanõlarak oluşturulmuştur.  

Altyapõ 

Demiryolu ağõ, üzerinde tekerlekli vagon taşõnsa dahi kara ve su yolunu (örneğin vagon 
taşõyõcõ treyler veya feribotlar) kapsamamaktadõr. Sadece turistik amaçla �sezonda� kullanõlan 
hatlar, demiryolu ağõna dahil değildirler; aynõ şekilde, madenlere, ormanlara veya diğer sanayi 
ve tarõmsal işletmelere hizmet vermek için inşa edilmiş ve kamu hizmetine açõk olmayan 
demir yollarõ da bu ağa dahil değildir. Veriler, inşa edilmiş demir yollarõnõn uzunluğuna 
dayanmaktadõr.  

Otoyol uzunluğu: Söz konusu olan, özellikle otomobil trafiği için düşünülüp inşa edilmiş 
karayoludur. Bitişiğindeki mülkiyetlere hizmet etmez ve;  

a) (özel noktalar veya geçici durumlar dõşõnda) trafik iki yön için, ya bir bantla ya da zaman 
zaman başka bir yöntemle birbirinden ayrõlmõştõr, 
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b) başka bir karayolu, demir yolu, tramvay yolu veya yaya yoluyla hemzemin kesişmesi 
yoktur; 

c) özellikle otoyol olarak işaretlenmiş ve özel otomobil kategorileri için ayrõlmõştõr.  

Otoyol giriş ve çõkõş hatlarõ da, sinyal tabelalarõnõn yeri dikkate alõnmaksõzõn dahil edilmiştir. 
Şehir içi otoyollar da kapsanmaktadõr. 

Sanayi ve tarõm 

Sanayi üretim miktar endeksi: Sõnai üretim, madencilik, imalat faaliyetleri ve elektrik, gaz, 
buhar ve su arzõnõ kapsamaktadõr (ISIC Rev.3�ün C,D ve E bölümlerinin sõnõflandõrmasõna 
göre). 

Brüt tarõm üretim miktar endeksleri: 1993�ün sabit fiyatlarõyla hesaplanmõştõr. Üç aylõk 
endeksler, bir önceki üç aylõk dönem baz alõnarak oluşturulmaktadõr.  

Yaşam standardõ 

Araba sayõsõ: Söz konusu araçlar, binek arabalarõdõr, yani, yolcu taşõmacõlõğõna yönelik ve en 
fazla 9 kişinin taşõnabileceği (sürücü dahil) motorlu araçlardõr (motosikletler hariç).  

Bu çerçevede �binek araba� ifadesi, mikro-arabalarõ (sürmek için ehliyet gerekmeyen), 10 
kişiden az kişilik yerleri olmasõ kaydõyla, kiralõk taksi ve arabalarõ içerir. Pikaplar da bu 
kategoriye dahil edilebilirler.  

Telefon abone sayõsõ: veriler, mobil telefon abonelerini içermemektedir.  

Kaynaklar 

Toplam yüzölçümü, nüfus, dõş ticaret, işgücü piyasasõ, altyapõ, sanayi ve tarõm, yaşam 
standardõ: Ulusal kaynaklar. 

Ulusal hesaplar, enflasyon oranõ, ödemeler dengesi, kamu maliyesi, mali göstergeler: 
Eurostat.  
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Türkiye ile müktesebatõn analitik incelemesini hazõrlamayõ öngören çalõşmalarõn 
ilerlemesine ilişkin Rapor 

1. Giriş 

Aralõk 1999�daki Helsinki Zirvesi, �Türkiye, diğer aday ülkelere uygulanan kriterlerle aynõ 
kriterleri temel alarak Birliğe dahil olma yolunda ilerleyen aday bir ülkedir. Bugünkü Avrupa 
stratejisi çerçevesinde, diğer aday ülkeler gibi, Türkiye, reformlarõnõ harekete geçirecek ve 
destekleyecek olan katõlõm öncesi stratejiden yararlanacaktõr.� açõklamasõnda bulunmuştur. 
Konsey, Komisyonu, Türkiye�nin katõlõm-öncesi stratejisinin bir parçasõ olarak müktesebatõn 
analitik incelenmesi sürecini hazõrlamaya davet etmiştir.  

Bunun ardõndan, Haziran 2000 tarihindeki Feira toplantõsõnda üyelik kriterlerini yerine 
getirmek amacõyla Türkiye tarafõndan başlatõlan girişimleri gözden geçirmiştir. Helsinki 
Zirvesi kararlarõ doğrultusunda, Avrupa Konseyi, özellikle insan haklarõ, hukuk ve yargõnõn 
üstünlüğünün sağlanmasõ hususlarõnda somut ilerlemeler beklemektedir. Komisyondan, 
Türkiye ile müktesebatõn analitik incelemesi sürecinin hazõrlanmasõnda kaydedilen 
ilerlemeleri, Konseye rapor etmesi istenmiştir. Bu belge, bu isteği karşõlamayõ 
amaçlamaktadõr.  

2. İçerik 

10 ve 11 Aralõk 1999 Avrupa Konseyi Helsinki Zirvesi, Türkiye�nin diğer aday ülkeler için 
belirlenmiş olan kriterlerle aynõ kriterler temel alõnarak Birliğe dahil olma yolundaki aday bir 
ülke olduğunu açõklamõştõr.  

Türkiye, diğer aday ülkeler gibi, reformlarõ harekete geçirecek ve destekleyecek olan katõlõm-
öncesi stratejiden yararlanacaktõr. Bu strateji aşağõdaki unsurlardan oluşmaktadõr: 

- özellikle insan haklarõ, sõnõr anlaşmazlõklarõ ve Kõbrõs sorunu ile ilgili olarak, üyeliğin 
siyasi kriterlerinin yerine getirilmesine odaklõ, güçlendirilmiş bir siyasi diyalog; 

- Komisyon tarafõndan, müktesebatõn ilgili bölümlerini analiz eden bir İlerleme 
Raporunun hazõrlanmasõ; 

- Avrupa Birliği�nin katõlõm-öncesi için uyguladõğõ tüm mali yardõm kaynaklarõnõn 
koordinasyonu için, Katõlõm Ortaklõğõnõn dayandõğõ yasal zemin de dahil olmak üzere, 
tek bir çerçevenin kabul edilmesi; 

- Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõnõn kabul edilmesi. Katõlõm Ortaklõğõnõn öncelikleri, 
Müktesebatõn Kabulü için hazõrlanan Ulusal Programa (MKUP) yansõtõlacaktõr; 

- Topluluk programlarõnõn ve ajanslarõnõn Türkiye�ye açõlmasõ; 

- AT-Türkiye gümrük birliğinin hizmetler ve kamu alõmlarõ alanlarõnõ da kapsayacak 
şekilde genişletilmesi; 

- TAIEX (Teknik Yardõm ve Bilgi Alõşverişi Ofisi) tarafõndan verilen teknik yardõmõn 
kullanõlmasõ. 
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Avrupa Konseyi Göteborg Zirvesinde, Türkiye için katõlõm-öncesi stratejinin 
uygulanmasõnda, özellikle de siyasi diyaloğun güçlendirilmesinde ilerlemeler kaydedildiği 
bildirilmiştir. Türkiye�nin Müktesebatõn Kabulü için hazõrlanan Ulusal Programõnõ (MKUP) 
sunmuş olmasõ, olumlu bir gelişme olarak görülmüştür.  

3. Müktesebatõn Analitik İncelemesi 

Avrupa Konseyi Helsinki Zirvesi, müktesebatõn analitik incelenmesi sürecinin 
hazõrlanmasõnõn, Türkiye katõlõm-öncesi stratejisinin temel unsuru olduğunu ifade etmiştir. Bu 
alõnan sonuçlar, Topluluk müktesebatõnõn içeriğinin daha iyi anlaşõlmasõnõ ve Avrupa 
Komisyonunun kurallarõnõn ve diğer önlemlerinin alõnmasõ ve yürürlüğe konmasõ için 
çözümlenecek sorunlarõn tanõmlanmasõnõ öngörmektedir. 

a) Çerçeve 

Topluluk müktesebatõnõn analitik inceleme sürecini hazõrlamak için özel bir çerçeve 
hazõrlanmõştõr. AT-Türkiye Ortaklõk Konseyi, 11 Nisan 2000 tarihli toplantõsõndaki 3/200036 
No�lu Kararõyla, AT-Türkiye Ortaklõk Komitesinin yetkisi altõnda 8 alt komite oluşturmuştur. 
Bu alt komitelerin yapõsõ, Avrupa Anlaşmalarõ alt komitelerinin yapõsõyla aynõ niteliktedir. 

Ortaklõk Konseyi, kararõnda, Ortaklõk Komitesini, her alt komitenin çalõşma şartlarõnõ 
saptamaya yetkili kõlmõştõr, bu şartlar diğer aday ülkelere uygulananlarõn muadilidir. 

Bu çalõşma şartlarõnõn aşağõdakileri dikkate almasõ da istenmiştir: 

- kendi kurumsal çerçevesi olan, AT-Türkiye Gümrük Birliği ve özellikle de bir Gümrük 
Birliği Ortak Komitesi ile Gümrük İşbirliği Komitesinin mevcudiyeti; 

- Avrupa Birliği Antlaşmasõna getirilen değişiklikler, özellikle Başlõk VI�dakiler olmak 
üzere. 

AT-Türkiye Ortaklõk Komitesi, 14 Haziran 2000 tarih 1/200037 No�lu Kararõnda alt 
komitelerin çalõşma şartlarõnõ kabul etmiştir. 

Alt komiteler, Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti temsilcilerden oluşmaktadõr. Alt 
komiteler, Ortaklõk Komitesinin sõrayla başkanlõk kurallarõna uygun olarak her iki tarafça, 
sõrayla idare edilirler. Üye Devletler, alt komitelerin toplantõlarõndan haberdar edilirler ve bu 
toplantõlara davet edilirler.  

Alt komiteler, aynõ zamanda, Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ önceliklerinin yürürlüğe 
konmasõnda kaydedilen ilerlemeleri de takip etmekle görevlidirler.  

Alt komiteler, mevzuatõn yaklaştõrõlmasõ, uygulanmasõ ve yürütülmesinin kontrolü ile ilgili 
olarak kaydedilen gelişmeleri de takip ederler. Çeşitli öncelik alanlarõnda ortaya çõkan 
sorunlarõ, ve gerektiğinde, alõnacak önlemleri de inceleyebilirler. Bu görev, özellikle, AT-
Türkiye Ortaklõk Anlaşmasõnõn ve Ortaklõk Konseyi Kararlarõnõn yürürlüğe konmasõ ile 
ilişkilidir.  

                                                 
36 OJ L 138, 9.6.2000 s.28 
37 SEC/2000/931 
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Ek I, alt komitelerin misyonlarõnõ ve çalõşma metotlarõ ile görevlerini detaylõ bir şekilde 
göstermektedir. 

b) Toplu bakõş 

Alt komiteler, kurulma işlemlerinin tamamlanmasõ ve yetki çerçevelerinin tanõmlanmasõnõn 
ardõndan, 22 Haziran 2000 tarihinde çalõşmalarõna başlamõştõr. Alt  komiteler 18 Temmuz 
2001 tarihi itibarõyla, her bir alt komite için yõlda iki kez olmak üzere, iki tur toplantõ 
gerçekleştirmiştir. Komisyon�un değişik birimleri ve Türk bakanlõk ve kamu kuruşlarõnõ 
temsil eden her iki tarafõn yaklaşõk 500 yetkilisi nezdinde, geniş bir konu yelpazesini 
kapsayan toplam 16 toplantõ gerçekleşmiştir (bakõnõz Ek II). Görüşmeler, makroekonomik 
politikalarõ, ekonomik sektörlerde sürdürülmekte olan reformlarõ �mali sektörün yeniden 
yapõlandõrõlmasõ gibi� ve ekonomide rekabetin artõrõlmasõna yönelik gayretleri, özellikle kamu 
teşekküllerinin özelleştirilmesini de kapsamõştõr.  

Tarõm, enerji, telekomünikasyon, görsel-işitsel politika, bankacõlõk, vergilendirme, sermaye 
hareketleri, mali kontrol ve kömür-çelik ürünleri gibi sektörlerde uzmanlar arasõnda ilave 
toplantõlar gerçekleştirilmiştir. Kozmetikler, çevre, sosyal politika, vergilendirme ve kültürel 
varlõklar gibi alanlarda bir takõm seminerler düzenlenmiştir.  

Diğer aday ülkelerde olduğu gibi, Türkiye, bazõ konularda bilgi vermeye ve gümrüğe ilişkin 
önlemler, katõlõm öncesi mali izleme süreci, makroekonomik değerlendirme ve Türk 
sanayiinin rekabet gücü çalõşmasõ gibi bazõ faaliyetlere katõlmaya davet edilmiştir.  

Alt komitelerin ilk toplantõlarõ esnasõnda, AB, geniş kapsamlõ politika hedeflerini ve bu 
politikalarõn uygulanmasõna ilişkin idari gereksinimleri açõklamõştõr. Topluluk müktesebatõ 
hakkõnda ilk açõklamalar yapõlmõş ve AB, Türkiye tarafõndan mevzuatõn ve idari yapõnõn 
uyumlaştõrõlmasõ için gerçekleştirilmiş olan gelişmeler hakkõnda genel bir bilgi almõştõr. Bazõ 
toplantõlar esnasõnda, Topluluk müktesebatõnõn içeriği ve bölümlere ayrõlma şekli daha detaylõ 
olarak sunulmuştur. 

Buna mukabil, Türkiye, değişik ekonomik sektörlerin mevcut durumuna ve özellikle ilgili 
konulardaki hükümet politikalarõna ilişkin geniş kapsamlõ bilgi vermiştir. Kamu 
politikalarõnõn oluşturulmasõnda rol oynayan farklõ kurum ve kuruluşlar hakkõnda da bilgi 
vermiştir. 

Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi ve Ulusal Programõn kabulü, alt komite çalõşmalarõna ilgiyi 
artõrmõştõr. Görüşmeler, özel beklentiler ve  müktesebatõnõn üstlenilmesinde öncelikli alanlar 
üzerinde yoğunlaşabilmiştir. Bu bağlamda, yeni üstlenilen AT mevzuatõ hakkõnda bilgi 
verilmiştir. Bazõ toplantõlarda, Komisyon, Türkiye�nin Ulusal Programõ hakkõnda ilk 
görüşlerini iletmiştir.  

Sonuç olarak, alt komitelerin çalõşma yöntemleri, daha detaylõ görüş alõş-verişleri yapõlmasõna 
olanak sağlamõştõr. Uzman toplantõlarõ gerçekleştirilmiştir. Daha detaylõ olarak tartõşõlan 
konular arasõnda yasa dõşõ göç ve sosyal diyaloga ilişkin Topluluk müktesebatõ yer almõştõr.  

Toplantõlarda, tarõm ve çevre politikalarõnõn etkili uygulanmasõ ve gümrük idaresi ve TSE gibi 
kuruluşlarõn fonksiyonlarõnõn iyileştirilmesi gibi idari hususlar üzerinde durulmuştur. 
Bankacõlõk, telekomünikasyon, rekabet, devlet yardõmlarõnõn denetimi ve bölgesel gelişme 
gibi konularda bağõmsõz yapõlarõn kurulmasõ tartõşõlmõştõr.  
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Toplantõlar, Topluluk ajanslarõnõn açõlmasõ ve programlarõnõn başlatõlmasõ ve ayrõca, AB 
tarafõndan Türkiye�ye sağlanan mali yardõmõnõn kapsamõ ve idaresi gibi yatay konularõ da 
kapsamõştõr. Desteğin artõrõlmasõ gereken çeşitli alanlar belirlenmiştir. Teknik Yardõm ve Bilgi 
Değişim Bürosu�nun (TAIEX) faaliyetleri, alt komitelerin ilk toplantõlarõnda açõklanmõştõr. 

AT-Türkiye Ortaklõk Anlaşmasõ, gümrük birliği ve tarõm ürünleri ticareti hakkõndaki Ortaklõk 
Konseyi Kararlarõ gibi, ilgili Kararlarõn uygulanmasõndan doğan ticari sorunlarda da 
tartõşmalar gerçekleştirilmiştir.  

4. Değerlendirme 

Genel olarak, alt komite toplantõlarõ, politika hedefleri ve değişik alanlardaki AB ve Türk 
mevzuatõna ilişkin görüş alõş-verişinde bulunma olanağõ sağlamõştõr. Türkiye, müktesebat ve 
bu müktesebatõn aktarõlmasõ, yürütülmesi ve uygulanmasõ için atõlmasõ gereken adõmlara daha 
hakim hale gelmiştir. Pek çok alanda, hazõrlõk çalõşmalarõ başlatõlmõş ve yeni mevzuat 
hazõrlanmasõ veya mevcut mevzuatõn tadil edilmesine ilişkin çalõşmalar sürdürülmüştür. Bu 
çalõşmalarõn hazõrlanmasõ ve idari reformlarõn başlatõlmasõ amacõyla bu çalõşmalarõ sürdürecek 
çalõşma gruplarõ oluşturulmuştur. Gerekli yasal değişikliklerinin hazõrlanmasõ konusunda AB 
ve Türk uzmanlarõ arasõndaki diyaloğun daha da  artmasõna imkan sağlayacak olumlu bir 
ortam oluşturulmuştur. 

Açõkça ortaya çõkmõştõr ki, Türkiye : 

- yeni mevzuat taslaklarõnõn tamamõnõn Topluluk müktesebatõna uyumunun sağlanmasõnõ  
teminen gayretlerini yoğunlaştõrmalõdõr. Pek çok kez, kabul edilen kanunlarõn AT 
müktesebatõna uygun olmadõklarõ hatta bazõ hallerde bir gerileme teşkil etmekte 
olduklarõ (sosyal politika, kozmetik, alkole uygulanan rejim, ve radyo-televizyon 
alanlarõnda olduğu gibi) tespit edilmiştir. Komisyon, Türkiye�yi, Birlik uzmanlarõnõn 
tavsiyelerde bulunabilmeleri için, bütün ilgili mevzuat tasarõlarõnõ, muhtemel kabul 
tarihlerinden çok önce, incelenmek üzere kendisine iletmesi konusunda teşvik 
etmektedir; 

- her sektörde alõnmasõ gerekli tedbirlere ilişkin belirgin bir takvim ve mantõk sõrasõ 
oluşturmak suretiyle, uyum sürecinin planlamasõnõ güçlendirmelidir. Bu planlamada, 
KOB�da belirlenen öncelikler üzerinde daha fazla yoğunlaşõlmasõ gerekmektedir.  
Türkiye�nin, gözden geçirilecek Ulusal Programda bu önceliklerin gerektiği şekilde 
yansõtõlmasõnõ temin etmesi tavsiye edilmektedir. Ayrõca, Türkiye�nin Topluluk 
müktesebatõnõn bazõ kõsõmlarõna ilişkin anlayõşõnõn geliştirilmesi gerekmektedir.  

- bazõ zayõflõklarõn tespit edildiği alanlarda, idari yapõnõn güçlendirilmesine öncelik 
vermelidir. AT müktesebatõnõn etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulanmasõ için, Türk 
idari yapõsõnõn ve yargõ organlarõnõn kapasitesine özel önem verilmelidir. Müktesebatõn 
uygulanmasõ bazõ sektörlerde yüksek maliyetli yatõrõmlarõ gerektirmektedir. 
Önümüzdeki dönemde yapõlmasõ gereken yatõrõmlarõn netlik kazanmasõ gerekmektedir. 

Alt komite toplantõlarõ, Türk mevzuatõnõn müktesebata uyumunda kaydettiği ilerlemenin ilk 
değerlendirmesini de ortaya çõkartmõştõr. Bu açõdan, genel durum oldukça istikrarsõzdõr. 
Gümrük Birliği kapsamõndaki konularda (henüz yapõlacak çok fazla iş olmasõna rağmen) 
Türkiye�nin AB�ye uyumu oldukça ileri düzeyde olup, diğer alanlarda daha az ilerleme 
kaydedilmiştir. Bazõ alanlarda, müktesebatõn üstlenilmesi sürecinin karmaşõklõğõnõn da 
etkisiyle, Türk mevzuatõyla AB mevzuatõ arasõnda uyumsuzluklar bulunmaktadõr.  
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AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KOMİTESİ ALT KOMİTELERİNE GENEL BAKIŞ 

AT-Türkiye Ortaklõk Komitesi alt komitelerinin iki görevi vardõr. Bunlar: 

- Türkiye'nin Topluluk müktesebatõna yaptõğõ mevzuat uyumundaki gelişmelerin 
uygulama ve yürütme dahil olmak üzere izlenmesi, 

- Türkiye'nin Katõlõm Ortaklõğõ önceliklerinin uygulanmasõnda kaydettiği ilerlemenin 
izlenmesi 

Diğer aday ülkeler için oluşturulan model izlenerek, toplam 8 alt komite oluşturulmuştur.  

Her alt komite Avrupa Komisyonu temsilcileri ile Türk Hükümeti temsilcilerinden 
oluşmaktadõr. Ortaklõk Komitesi tarafõndan belirlenmiş kurallara göre, iki taraf bu alt 
komitelere dönüşümlü olarak başkanlõk etmektedir. Üye ülkeler alt komite toplantõlarõ 
konusunda bilgilendirilmekte ve davet edilmektedir. Alt komiteler Ortaklõk Konseyi otoritesi 
altõnda çalõşmakta olup, her toplantõ akabinde Ortaklõk Komitesine rapor vermektedir.  

Bir Avrupa Komisyonu yetkilisi ve bir Türk Hükümeti yetkilisi her alt komitenin daimi 
Sekreterleri olarak ortak hareket ederler. 

Alt komiteler gerekli gördüklerinde toplanõrlar. İki taraftan birisinden gelebilecek talep 
üzerine de bir toplantõ düzenlenebilir.  

Her toplantõ başõnda alt komite tarafõndan gündem belirlenmekte ve toplantõ sonunda üzerinde 
mutabakata varõlan bir tutanak hazõrlanmaktadõr.  

Alt komite toplantõlarõ aksine karar verilmedikçe herkese açõk değildir.  

Alt komitelerin görev paylaşõmõ tartõşõlacak konular aşağõda yer almaktadõr: 

1. Tarõm ve Balõkçõlõk:   

- Tarõm ürünleri ve Balõkçõlõk 

- Tarõmsal işbirliği ve kõrsal kalkõnma 

- İşlenmiş tarõm ürünleri 

- Veterinerlik ve bitki sağlõğõ konularõ 

- Ticarete uygulanabilir mevzuat 

2. İç Pazar ve Rekabet: 

- Standardizasyon, onay, uygunluk değerlendirmesi ve piyasa araştõrmasõ dahil, mallarõn 
serbest dolaşõmõ,  

- Fikri ve sõnai mülkiyet haklarõ, 

- Kamu alõmlarõ, veri koruma ve Medeni Kanun,  
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- Şirketler Hukuku, muhasebe ve e-ticareti,  

- Tüketiciyi koruma, 

- Rekabet ve devlet yardõmlarõ, 

- Mali hizmetler (bankacõlõk, sigorta, yatõrõm) ve posta hizmetleri dahil hizmetler 

- Sosyal güvenliğin koordinasyonu hariç, işgücünün dolaşõmõ, 

- Hizmet sunumu ve yerleşme hakkõ,  

- Türkiye'nin Topluluk programlarõna katõlõmõ. 

3. Ticaret, sanayi ve AKÇT ürünleri: 

- Ticari konular , 

- AKÇT ürünleri, 

- Yatõrõmõ teşvik, 

- KOBİ'ler ve Türkiye'nin Topluluk KOBİ programlarõna katõlõmõ, 

- Sõnai Politika ve işbirliği, turizm 

4. Ekonomik ve parasal konular, sermaye hareketleri ve istatistikler: 

- Ekonomik ve parasal konular, 

- Cari ödemeler ve yatõrõmõ koruma dahil sermaye hareketleri, 

- Mali sektör reformu, 

- İstatistiki işbirliği. 

5. Yenilikler 

- Eğitim, öğretim ve gençlik ve Türkiye�nin Topluluk programlarõna katõlõmõ, 

- Bilim, araştõrma ve teknolojik kalkõnma ve Türkiye�nin araştõrma, teknolojik kalkõnma 
programlarõ ve demo programlarõna katõlõmõ, 

- Telekomünikasyon ve Bilgi teknolojisi, 

- Kültürel işbirliği ve görsel işitsel politika, Türkiye�nin Topluluk programlarõna katõlõmõ, 

- Bilim, araştõrma ve teknolojik gelişme, 

6. Ulaşõm, çevre ve enerji (Avrupa-ötesi ağ dahil): 

- Ulaşõm,  

- Çevre ve Türkiye�nin Topluluk programlarõna katõlõmõ,  
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- Nükleer güvenlik dahil enerji, ve Türkiye�nin Topluluk programlarõna katõlõmõ, 

7. Bölgesel kalkõnma, istihdam ve sosyal politika: 

- İstihdam politikasõ, sosyal politika, Türkiye�nin Topluluk sosyal programlarõna katõlõmõ, 

- Bölgesel kalkõnma politikasõ, 

- Sosyal politikalarõn koordinasyonu. 

8. Gümrük, vergilendirme, uyuşturucu kaçakçõlõğõ ve kara paranõn aklanmasõ: 

- Gümrük işbirliği,  

- Dolaylõ vergilendirme ve Türkiye�nin vergilendirme alanõnda Topluluk programlarõna 
katõlõmõ, 

- Kara paranõn aklanmasõ, 

- Uyuşturucular, 

- Hesap denetimi ve mali kontrol. 
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AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KOMİTESİ ALT KOMİTELERİNE 

KRONOLOJİK BAKIŞ 

AT-Türkiye Ortaklõk Komitesi alt komite toplantõlarõ aşağõdaki kronolojik sõraya göre 
yapõlmõştõr.  

 
Tarih: Alt komite No: Alt komite Konusu: 

   
22-23 Haziran 2000 1. AT-Türkiye Alt komitesi Tarõm ve Balõkçõlõk 

   
30 Haziran 2000 6. AT-Türkiye Alt komitesi Ulaşõm, Çevre ve Enerji (Trans-

Avrupa şebekeleri, TEN dahil) 
   

6-7 Temmuz 2000 2. AT-Türkiye Alt komitesi İç Pazar ve Rekabet 
   

23-24 Kasõm 2000 5. AT-Türkiye Alt komitesi Yenilikler 
   

28 Kasõm 2000 7. AT-Türkiye Alt komitesi Bölgesel Gelişme, 
  İstihdam   ve 
  Sosyal Politika 
   

7 Aralõk 2000 3. AT-Türkiye Alt komitesi Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri 
   

25-26 Ocak 2000 4. AT-Türkiye Alt komitesi Ekonomik ve Parasal 
  Konular,  Sermaye 
  Hareketleri ve İstatistik 
   

6-7 Şubat 2001 8. AT-Türkiye  Alt komitesi Gümrük, Vergi, 
  Uyuşturucu ve 
  Kara Para Aklama 
   

27-28 Şubat 2001 6. AT-Türkiye Alt komitesi Ulaşõm, çevre, enerji 
  (Trans-Avrupa şebekeleri dahil) 
   

21-22 Mart 20001 1. AT-Türkiye Alt komitesi Tarõm ve Balõkçõlõk 
   

2-3  Nisan 2001 2.  AT-Türkiye Alt komitesi İç Pazar ve Rekabet 
   

2-3  Mayõs 2001 5. AB-Türkiye Alt komitesi Yenilikler 
   

16 Mayõs 2001 3. AT-Türkiye  Alt komitesi Ticaret, Sanayi ve AKÇT Ürünleri 
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7-8 Haziran 2001 7. AT-Türkiye Alt komitesi Bölgesel Kalkõnma, 

  İstihdam ve 
  Sosyal Politika 
   

2-3 Temmuz 2001 8. AT-Türkiye Alt komitesi Gümrük, Vergilendirme 
  Uyuşturucu ve 
  Kara Paranõn Aklanmasõ 
   

17-18 Temmuz 2001 4. AT-Türkiye Alt komitesi Ekonomik ve Parasal 
  Konular, Sermaye 
  Hareketleri ve İstatistik 
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